


„Titkok világában élünk, testvérek;
s feladatunk az, hogy fölfedjük ezeket a titkokat, bármilyen 

veszedelmesek is.”
(Acél és oroszlán,97)
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„A kis győzelem is magában hordozza
a nagy változások ígéretét.”

(Garmacor vére,231/2)

Kyel
Harag hava

Kyel
Akarat hava

Kyel
Szándék hava



Darton
Sikolyok hava

„Nem elég a falat ledönteni,
a hitet kell megingatni az ellenben.”

(Della bábjai,326/7)

Kyel
Végítélet 

hava



Darton
Kacaj hava

„A kivont kard hidege csupán félelmed rejteke,
de Darton mosolya örök.”

(Arval d’Incarra)

Uwel 
Pengék hava

Darton
Csend hava



Uwel  

Csontok hava 

„A halott soha többet nem vétkezik!” 

(PPL1,123/2/0) 

Uwel  

Hamvak hava 



Alborne  
Lant hava 

„A titkokat nem őrizni, óvni, 
hanem felismerni és - kellő körültekintéssel - 

terjeszteni kell.” 
(Merész álmok, sötét titkok,10/3) 

 

Alborne  
Álmok hava 

Alborne  
Ébredés hava 



Adron
Áldozat hava

„Az igazi művészet nem a lehetőség
felismerésében rejlik, hanem abban, hogy mi magunk 

teremtjük meg a lehetőséget.”
(A korona árnyékában,243/6)

Adron
Lángok hava

     Adron
Engesztelés 

hava



       Adron
Feloldozás 

hava

„A kalandozók kétes fajtája között 
mindig akadnak, akik a valósággal és a szent igékkel 

dacolva  képesek hinni a barátságban.” 
(Kék éjszakák árnyai,223/3)

Krad
Ifjak hava
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„Ha ismerünk valamit, tudjuk,
hogyan kell ellene védekezni.”

(PPL1)

Krad
Bölcsek hava

       Krad
Beavatottak 

hava

         Krad
Felemelkedők 

hava



Dreina
Fogadalmak 

hava

„Csak a bölcsek érdemlik ki a hosszú életet.”
(Kék éjszakák árnyai,148/1)

    Dreina 
Esküvések  

hava

        Dreina 
Fohászok 

hava



Antoh 

Hullámok hava 

Antoh  
Áradás hava 

„Ha csákányod elvásik a sziklakövön, 
vezesd rá egy patak vizét!” 

(Acél és oroszlán,214) 
 



Antoh 
Tengercsend

hava

Arel
Zivatar hava

„Vérbeli kalandozó nem keresi a kalandot: 
a veszély úgyis megtalálja őt.”

(Gorviki vér,23)

Arel
Kék acél hava



Arel
Sólyomszárny

hava

„A harcban nem az vezet,
amit tudsz, hanem amit érzel.”

(Garmacor vére,371/1)

              Arel
       Holdak és 
vándorok hava
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