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Angnor világa 
 
A következő fejezet Angnor történetéről, 

tájairól, népeiről szól. Kezdetnek pár mondatot 

olvashatsz a világ múltjáról, majd tájanként a 

vidék történetével, földrajzi és éghajlati 

jellemzőivel, népeivel és térképeivel 

ismerkedhetsz meg. Legvégül Angnor isteneit 

találod.  
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Óidők 
Angnor világa valaha hatalmas kultúrák 

hona volt. A legendák égi hajókról, 

csillogó városokról beszélnek, hol egy 
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palota magasabb volt, mint Ákator tornyai 

együttvéve. A mágia és a tudás kora volt 

ez. A csodák az utcán hevertek, nem volt 

éhínség és nyomor, a háborút nem 

ismerték. Beszélik, hogy e fényes időkben 

a halandók az isteneket megszégyenítő 

erőkkel bírtak. Az álfok ősei, az álfárok 

mágiájukkal hegyeket mozgattak, 

tengereket nyitottak szét, és bejárták a 

távoli űrt, csillagok honát.  

Ezidőtájt Angnor nem egyedüli világ volt. 

Az ősi létezők, a néven nevezhetetlen 

istene idején a teremtés számos világa egy 

rendszerben, együtt állt, és a teremtők 

világai együtt fejlődtek mind teljesebbé. 

Ám egy teremtő megszegte az isten 

törvényt, világa, Areasz kiszakadt a 

világok sorából, és feltépte a síkok 

szövetét. A seben át leírhatatlan sötétség 

töltötte ki a világok közti űrt, elvágva 

egymástól a teremtés lényeit, és hatalmat 

ígérve az arra vágyóknak.  

És e hatalom megrészegítette Angnor 

lakóit. A mágusok egy köre, kik még 

nagyobb, az isteneket is elhomályosító 

erőre vágytak, a sötétség suttogásától 

vezetve feltépték a síkok szövetét, és egy 

olyan gonosz idéztek Angnorra, melyet 

elképzelni sem bírtak. A kapun át beléptek 

a külső űr isteneinek minden létezőt 

felfaló, üres démonai, az árnyak. Ezzel 

kezdetét vette a Káoszkor. Az óidők idilli 

kor immár a múlt homályába vész, nyomait 

ősi romok és elveszett kincsek, emlékeit az 

álfok druidái és a magiszterek tekercsei 

őrizik csupán.  

 
 

Káoszkor 
A káoszkor kezdetét az árnyak jötte jelezte. 

A hideg, üres űr élettelen démonai mindent 

mohón faltak fel, ami élő, hogy táplálja 

változásra képtelen, holt-eleven isteneiket. 

Kiszívták az életet a földekből, a síkságok 

pusztasággá váltak, a tengerek sós 

sivataggá szikkadtak, észak és dél jege 

felemésztette a földeket, megdermesztve 

azt, amit a szárazság meghagyott. Az 

elhullott élők, az árnyak lehelete nyomán 

élőholtakká váltak, tovább prédálva a 

világot. Hatalmas, árnyak állttal megszállt 

holtakból álló hordáikat árnyfertőzte élők, 

a démonok vezették a megmaradtak 

városai ellen. A földek, hová a sötétség 

démonai megérkeztek, végképp beitták 

lábuk nyomát. E vidékeken maga Angnor 

is romlottá vált, a földből kipárolgó 

miazma megfojtotta az élőket és felkeltette 

a holtakat. Megszülettek az átokföldek, a 

rontás és homály fészkei.  

De nem csak a halandók szenvedték meg 

az árnyak eljövetelét. A tér és idő szövete 

felbomlott, az anyag és a világok határa 

felfeslett. A nyers káosz vette át a világot. 

Lassan, a túlélőket is maga képére formálta 

a világot árnyékba borító iszonyat. Az 

álárok túlélői mindinkább magukba 

fordultak, dekadens, betenyésztett 

közösségeik elzárkóztak mások, főként a 

rontást hozó emberek elől. Tudásuk nagy 

része elveszett, és álfok néven vagy a sötét 

istenek szolgálatába álltak, vagy hanyatló, 

zárt kommunákban várták a kihalást. Az 

emberek elhullottak, a túlélők szánalmas 

dögevőkké, a romokon marakodó páriákká 

korcsosultak, míg mások a vadont járva, 

farkasfalkaként prédálva, állati szintre 

süllyedtek. Ekkor jött el a Csapás. Egy 

hatalmas, tüzes meteor süvített át a 

megkínzott égen, és a déli sivatagba 

csapódva meghasította a földet. Csapása 

felrázta Angnort, és maga a bolygó kelt fel 

az árnyak ellen. A hegyek megnyíltak, láva 

öntötte el a völgyeket, a meghasadt 

völgyekből forró, mérges gázok csaptak 

fel, a rengő föld letarolta a világot, a 

megmaradt vizek szökőárként fejezték be 

munkáját. És az apokalipszissel 

megérkeztek a meteorral utazó hatalmas 

titánok, az ősi teremtők gyermekei. 

Lángból és sziklából, jégből és acélból álló 

gigászok, kiknek nászából utóbb a 

sárkányok sarjadtak. Felvették a harcot az 

árnyak démonaival és a homály szülte 

élőholtak hordáival. Csatáik felfordította az 
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eget és a földet. Mikor egy végső ütközet 

után bezárták a külső űrre nyíló 

hasadékokat, maguk is távoztak. Ám a 

világ végképp megváltozott. Angnor 

megmenekült, de a felszínét borító élet 

szinte teljesen kihalt. A csapás kilökte 

pályájáról, és most rendszertelenül kering 

napja körül, hol tízesztendős sötét telekbe 

burkolva, hol évekig tartó forró napsütéstől 

perzselve.  A rontás is tovább rágta rejtett 

zugait. Ám az új élet reménye megjelent. 

így vette kezdetét a hanyatlás, az alkony 

kora.  

 
Alkonykor 
Az alkonykor Angnor jelene. A bolygó 

legnagyobb sebei behegedtek, újra vannak 

tengerek és folyók, a megkínzott föld 

hatalmas vadonokat sarjadt, melyek 

gyökerei a káoszkor mágiáját szívták 

magukba, és alig emlékeztetnek egykori 

elődeikre. Ám megmaradtak a sós 

sivatagok, észak kietlen jégmezői éppúgy, 

mint a működő vulkánok, földrengések 

jelentette veszedelmek. Ám a legnagyobb 

veszély továbbra is a káoszkor hagyatéka. 

A hasadékok bezárultak, ám a világot a 

külső űrtől elválasztó fal nem teljes többé. 

Itt-itt, démonok törik át, árnyak, kik 

megszállják az élőket. Az átokföldek 

miazmás homálya, hová a démonok léptek, 

továbbra is fertőzött, mélyén az árnyaktól 

fogant szörnyisteneket rejtve ontja az 

élőholt szörnyeket. A világ lényei, hogy 

túléljenek, vaddá, erőssé és könyörtelenné 

váltak. Az álfok ősi városaik dekadens 

magányába vonultak vissza, a dwergarok 

föld alatti klánjai megkezdték a 

kereskedelmet, a Tamarik kíváncsi népe, 

kik a titánok mágiája folytán született, 

szerteszéledt a világban. Az emberek faja 

is magára talált. Új királyságok születtek, 

és vándorló népek derítik fel a vadont, 

jussukat követelve az élettérből. A vad 

vidékek vad népei is megerősödtek, 

hordáik folyton fenyegetik az új 

királyságokat. Ám a világ nagy rész 

megmaradt ismeretlen vadonnak, melyet az 

újjászülető emberiség épp csak elkezdett 

felfedezni.  

Angnor a játék idején 
Angnor igen furcsa hely. Ősi kontinensei a 

káoszkorba, majd a Csapás során 

elsüllyedtek, és újak emelkedtek helyettük. 

A titánok becsapódása felszakította a 

bolygó szilárd kérgét, és egy hatalmas, 

izzó magmával teli, fortyogó krátert 

hagyott, melybe belezúdult az óceán vize. 

Az elemek e gigász összecsapása csaknem 

kettétépte Angnort. A föld kérge dühös 

állatként rázta magát, a vizek úgy 

felkavarodtak, mint egy vágtázó 

kulacsában. A jég és tűz találkozása égéig 

érő robbanásokat eredményezett.  

Miután lecsillapodott a föld, a világ 

átalakult. A becsapódás kiszakította 

Angnort naprendszeréből, és új pályára 

állította.  

A becsapódás helyén megszületett a 

Csapás tengere, ez a hasadozott partú, 

nagyjából kör alakú tenger, ahová a 

környező óceánok vize bezúdul, hogy a 

tenger mélyén találkozzék az izzó 

magmával, és gőzoszlopként törjön az 

égig. E forró, gyakorta mérgező és savas 

felhő kopár sivataggá tették a partvidéket.  

A tenger fölött a mágia és a mágnesesség 

is új törvények szerint működik. A Csapás 

által kiszakadt sziklák némelyike nem 

csapódott be, hanem repülő szigetekként 

bolyong a tenger és partvidéke felett, a 

meleg gőzben. Az itt élő törzsek szárnyas 

hüllőikkel gyakran lecsapnak a 

tengermelléki pusztákra.  

A tengertől távolodva előbb szikes puszták 

és savas mocsarak, majd sztyeppék és 

szavannák veszik körbe gyűrűszerűen a 

tengert. Vonalukat a tenger körül kialakult 

kontinensek közti tengerek törik meg 

csupán, de nagyjából egységes övet 

alkotnak. E puszták már alkalmasak az 

életre, dacára a Csapás tengere felől 

lecsapó forró, viharoknak és vad 
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szeleknek. A káosz és a Csapás túlélői 

előbb hordákba tömörülve járták e 

pusztákat, vizet és élelmet keresve, majd, 

ahogy az idő begyógyította a sebeket, ők is 

megerősödtek. Mára a szavannavidéket 

törzsek százai járják, nyájakat terelve, 

vadászva, és persze háborúzva a többi 

embernéppel, és a Káoszkor során 

kialakult vad kreatúrák és szörnyek 

hordáival, kik mellett az Alkonykorra az 

ember a túlélésért harcoló kisebbség 

csupán.  

A becsapódás ereje felgyűrte a föld kérgét, 

melyből hatalmas, a szavannaövet 

körülvevő hegységek születtek. E hegyek 

Csapásoldali lejtőit, a tenger felől 

kisodródó felhők öntözik, buja, az 

Óidőkben sosem látott esőerdőket öntözve. 

E hatalmas dzsungelek mélyén a vad fajok 

együtt élnek az ősi civilizáció, a tündöklő 

mágusbirodalmak roncsai tengődő, önnön 

dekadenciájukba temetkezett ősi királyság 

béli fajokkal. E fajok elfeledett 

mágiájukkal és tudásukkal dacolnak az 

erős, vad népekkel, kiket a csapás utáni 

pokol edzett a régi világ embereivel 

összehasonlíthatatlanul keményebbre. 

haldokló népek, kiket a dicső múlt és a 

sötét jövő árnya kísért.  

A nagy hegységeken túl, nézzük akár 

Anvadort, akár a keleti Yashint, vagy a déli 

Arbonast, az időjárás kisé már 

rendezettebb. A hegyeken túl mediterrán 

vidékek, majd hatalmas lombhullató erdők 

és füves puszták húzódnak, a Külső Hideg 

Földekig. E hatalmas területek jó része 

lakatlan, és ismeretlen az emberfaj 

számára. Angnor a Káoszkor mutánsainak, 

az árnyak és az átokföldek szülte szörnyek 

otthona, ahol az újra felnövekvő emberiség 

nem világformáló tényező.  

Mégis, e külső vidékeken számolatlanul 

élnek a népek, törzsekbe, sőt, az 

Alkonykor derekára néhol már 

birodalmakba, városállamokba tömörülve. 

Ezek az ifjú királyságok. Népeik 

folyamatosan harcolnak a vadonnal, a 

földet átszövő sötétséggel éppúgy, mint a 

káoszkorban barbárságba süllyedt 

embertörzsekkel.  

E tájakon túl húzódnak a Külső Hideg 

Földek. Hatalmas, jeges hegységek, havas 

puszták és befagyott tengerek. E jeges 

pokol szintén nem lakatlan. Vad törzsek, 

óriások, jégsárkányok és hatalmas férgek 

járják, mamutra, pézsmatulokra és 

egymásra vadászva. A jég alatt és a hegyek 

közt több ősi királyság is megbújik, a régi 

idők torz túlélőjeként. Mit a káoszkor 

előidézőjét, a törzsek gyűlölik őket.  

 E jéggyűrű szorítása csupán Arbonas déli 

részén nem teljes, itt a jégtáblákkal és a 

szörnyekkel dacoló hajósok kijuthatnak az 

óceánra, ahol számos, ismeretlen 

veszedelem vár rájuk. Beszélik, a csapás 

tengerével átellenben is van egy távoli 

föld, ám biztosat senki sem tud róla.  

 

Miután Angnor letért eredeti pályájáról, 

nem a saját rendszerében kering. Három 

naprendszeri is érint, rendszertelenül. 

Közben időnként túl közel halad el egyes 

napokhoz, vagy akár két nap fénye is éri. 

Ilyenkor megemelkedik a hőmérséklet, 

szökőárak és hosszú forró nyarak 

jelentkeznek. Egyes területek 

elsivatagosodnak, a hideg földek 

felmelegszenek, kivéve az örök jég honát, 

melyet Angnor eltorzul mágiája tart 

fagyottan. Ezek a hosszú nyarak 

rendszertelül következnek be, és néha egy-

két emberöltőig is eltartanak, barbárságba 

vetve a fejlődő népeket, ám általában 

csupán néhány forróbb év a jellemző.  

Ha távol kerül a napoktól, Angnor kihűl. A 

hosszú sötétség és új jégkorszak ideje ez. 

A sötétség alatt az átokföldekre szorult 

szörnyetegek, és az árnyistenek, kik nem 

állhatják a napok fényét, mind előtörnek, 

letarolva mindent, amit a hosszú nyarak 

nem perzseltek fel.  

Az átokföldek azok a helyek, ahol az 

árnyak rontása beette magát a földbe. Torz 

vidékek, hol élet helyett sötétség sarjad, és 

az élőket a saját képére formálja. Sok 

gonosz hatalmasság, kik a hideg űr isteneit 

szolgálták, a titánok távozta után, e 

fekélyes vidékeken talált menedéket. Ám e 

vidékek, hiába zárták be a külső űr 

hasadékait a nagyok, évről évre terjednek. 
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Az árnyak homálya, mérges köd, mindent 

beborító penész, vagy fagyos pára képében 

évről évre több földet fal be.  

És nem csupán földet. Angnor valaha 

nyersanyagokban gazdag világ volt. Az 

alkonykorra ásványait, sőt néhol vizeit is 

megfertőzte a rontás. A fémek érintése 

halált hoz, vagy mutáns szörnyé 

korcsosítja hordozóit. A vizek mérge 

mutáns erdőket és sosem látott rémeket 

sarjaszt. A tiszta víz a jó fém, nagyobb 

érték, mint valaha egy maréknyi drágakő 

volt.  

 

Ám e csapások dacára, a bolygó életereje, 

melyet a titánok meteorjának magja, a 

Világkő táplál, folyamatosan dacol a 

felszínét pusztító természeti erőkkel és a 

testét rágó rontással, A halál nyomán új 

élet sarjad, és növekszik, hogy aztán 

elpusztuljon. Mégis, az esély az, ami az 

alkonykor népeinek jutott.  

És most Angnor néhány tájának és 

teleülésének leírása következik, a teljesség 

igénye nélkül.  

Anvador kontinense 

qw 

Ardenas 

I. Az Azúr óceán, a Krokken öböltől a 
Gyöngytengerig 
Északnyugat, az óceán partvidékén igen 

vad vidék. Itt kezdődik a hó és jég 

birodalma, mely az északi sarkvidékig 

folyamatos, ember nem járta jégvadon. 

Anvador legészakibb része a Tüskék nevű 

fjordvidék, és az előtte elterülő Zajló Jég 

tengere. Itt a folyamatos hideg az úr. Észak 

szele nyáron is fagyot hoz a kopár sziklák 

vidékére, ám a tenger egybefüggő 

jégpáncélja ilyenkor meghasad, utat 

engedve a fjordvidék vad, szőke és rőthajú 

fókaprémbe bújt barbárainak, hogy 

bőrcsónakjaikon dél felé induljanak 

portyázni. A titáncsont hegység északi 

lejtőitől a fjordokig egy kelet felé egyre 

szélesebb, havas tundra terül el, mely a 

Zajló Jég tengerében folytatódik. E terület 

lakói a hóelfek klánjai, és a vasban gazdag 

buckák mélyén, elzártan élő elkorcsosult 

dwergar családok mellet, a fent említett 

vad népek otthona. E törzsek állandó véres 

háborúkat vívnak egymással, és a 

jégvilágot járó szörnyekkel, mint a 

fagyférgek, vagy a jégóriások. Egyesek 

mamutháton járják a tundrát, mások farkas 

falkákkal vadásznak a jégmezők közt, de 

akadnak törzsek, kik szelídített orkákkal 

kalózkodnak, vagy épp kráken jár flottájuk 

előtt.  

E jeges, vad világ déli része a fjordokat 

határoló Krokken öböl, mely egészen 

Hy’breasalig, és a délnyugati 

Gyöngytengerig nyúlik.  

Északon, a sarkvidék felé, a jégmezők 

mérete vetekszik Anvadorral, ám emberi 

élet található az örök fagy földjén. A vadak 

mesélik, ha a szél elsöpri a havat a 

keréknyi jégpáncélról, jégbe fagyott 

városok derengenek a mélységben. 

II. Hy’breasal, és a Nyugati partvidék, 
avagy a Karomparttól Csillagszirtig 
A szigetek pikt szerű vadjai, a kelta szerű 

lakók, mint a cuhulin vagy a sláine, 

harcolnak a germán törzsekkel.  

A kontinens partvidék a germán 

városállamok földje, mint az utolsó 

királyságban Anglia. A szgeten kívül 

szigetek, jráható tenger, majd jég.  

5 
III. A Vitorlák tengere és a Körkörös Part 
A Vitorlák tengerét, mely északi Ardenast 

elválasztja a déli Kharemtől, a 

változatosság és a bőség jellemzik. E 

partvidék igen sűrűn lakott, mondhatni az 

emberi civilizáció egyik mentsvára, és új 

virágzásának központja egyben.  Éghajlata 
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mediterrán, főként a déli partvidéken, ám 

északon is enyhe, csapadékos, a déli 

lankákon meleg.  

Nem jellemzik az Azúr Óceán hatalmas 

viharai, és a kontinensek belsejének 

szárazsága, vagy fagyott pusztasága. 

Éghajlata kiegyenlített, vizei gazdagok.  

A tenger északkeleti partvidékén, a Törött 

félsziget és a Tükörtenger vidékén, egy 

embercsoport, a Sthűrosziak vannak 

felemelkedőben. A folyamföldi népek 

leszármazottai hamar megtelepedtek a 

partvidéken és a babérerdőkkel és 

citrusokkal borított mészkőszigeteken. 

Városállamaik hol hadban állnak 

egymással, hol szövetségben járják 

gályáikkal a tengert, mint kereskedők és 

kalózok. Nashur népeinek, bár gyökerük 

közös, esküdt ellenségei.  

Államaik számosak, a legnagyobbak 

Menelakhosz, Khortünosz, Nikké és 

Lháosz. A nép kézművességgel és 

földművességel foglalkozik, gabonát, 

citrusféléket, olajat és fügét termel. A 

cédruserdőket kecske és juhnyájak járják.  

A városállamok törvényei és szokásai igen 

különbözőek, akárcsak méretük. Néhány 

sziget királya egy hajónyi, harminc, 

negyven fegyveresnek parancsol, palotája 

egy sziklából rakott csarnok, hol nyílt 

tüzek lobognak, míg egy nagyobb 

városállam király minden irányba 

százkeréknyire ura a földeknek, több város, 

valóságos kis birodalom tartozik neki 

engedelmességgel. Építészetükre jellemzők 

a magas oszlopcsarnokok, a frízek és 

domborművek használata, egyes nagyobb 

városaik víz és szennyvízvezetékkel is el 

vannak látva.  

A Tengerközi Folyam, és a nagy Gil’gath 

torkolatvidékén termékeny, forró 

alföldeket táplál a nagy folyó hordaléka. 

Hatalmas füves puszták, datolyaligetek és 

papirusznád jellemzi e sík tájat, Nashur 

földjét. Nashur partvidékét a régi 

királyságbeliek és a folyamföldiek egy 

göndör szakállú keverék népe lakja. 

Városállamaik hatalmasak, istenkirályaik 

arannyal borított lépcsős piramisaikról 

uralják népüket. Legnagyobb kikötőik 

Shippar és Khartarul.  

Délnyugat felé elsivatagosodik a part. A 

hatalmas Sárkányhát hegységig tart a 

sziklák és homok birodalma. E sivatagban 

két folyam tart a hegyektől a Vitorlák 

tengeréig és az Azúr óceánig. A keleti 

Yazun, és a nyugati Ashambar.  

E két folyam mentén két ellenséges 

birodalom terül el. A Keleti Zambadar, és a 

nyugati Yulama. Zambadar népe a 

Nashuriak és a sivatag nomádjainak színes 

keveréke. Vályogból épült városaikat és 

templomaikat réz és kék mázas cserép fedi, 

és körkörös rakott kőfalak határolják. 

Kereskedők, kézművesek és kemény 

katonák. Könnyű lovasságuk a sivatagok 

réme, a nomádokkal való harcban 

edződött, míg kalózaik gályái bejárják a 

vizeket egésze a Yumali beltengerig.  

Yumala földje csapadékosabb. Itt a vad 

népek egy fekete bőrű faja él, kik a messzi 

délről, Hóreth földjéről menekültek 

északra, dekadens uraik elől. Falvaik kör 

alakú vályogkunyhókból állnak, uraik kas 

alakú agyagpalotákban élnek. Strucctollal, 

elefántcsonttal, rézzel és gyémánttal, 

valamint kukoricával és színes kelmékkel 

kereskednek. Nem túl ügyes hajósok, de 

barátságos nép, kiknek kikötőiben a világ 

minden nációja megfordul.  

Köztük a sivatag vad nomád törzsei élek, 

akik válogatás nélkül háborúznak 

egymással, és mindkét szomszédjukkal.  

A sivatag számos kihalt várost, ősi romot, 

elveszett népet, és megrontott, átkozott 

földet rejt. E vad vidék sóviharaival és 

futóhomokjával épp csak a peremén tűri 

meg még a szívós nomádokat is.  

A tenger közepén fekszik Khorízia kopár, 

sziklás szigete. E sziget belseje ősi 

rommezőket, és számos titkot rejt, melyet 

igen jól őriznek lakói. A sziget vad törzsei 

ugyanis rabolt gályákkal kalózkodnak, 

rettegésben tartva a tenger kereskedő 

népeit.  
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IV. A Yumali Beltenger 
A Yumali beltengert a Tengerközi Folyam 

köti össze a Körkörös Tengerrel. A tenger 

kiterjedése hatalmas, közvetlen 

összeköttetésben áll a Csapás tengerével. 

Hatalmas vizeit hol járatlan, vad népek és 

szörnyek járta nádasok, hol égbe nyúló 

sziklafalak és szurdokok határolják, 

melynek falvai fecskefészekként tapadnak 

a sziklafalra, és nádból font kosarakkal 

vonják fel halászaik zsákmányát. E sötét 

tenger és ezernyi szigete számos titkot rejt. 

A szigetek lombjai felett félig beomlott 

drágakövekkel kirakott kupolákon csillan 

meg a napfény, van, ahol békaemberek 

lakják a víz alatt halványan kivehető 

palotákat, másutt hajdan volt 

mágusbirodalmak dekadens korcsokká 

züllött lakói kísértenek ősi romjaik közt, 

eleven húsra vágyva.  

A szigetek és a nádas halászai vérrel 

áldoznak Perun isten eleven fűzfaszobrai 

előtt, és kőpöröllyel szakítják be 

Csernobog áldozatainak koponyáját, hogy 

védelmet nyerjenek a tenger szeszélyes 

istennőjétől, Wyanatól, ki angolnaháton 

jár, vagy óriás csukaként nyeli el az 

óvatlanokat.  

A tenger északnyugati partja a 

Vénhegységig hatalmas erdőségek 

borította ősvadon. E vadon törzsei több 

szövetséget alakítottak, és birodalmakat 

emeltek. E birodalmak körkörös 

rönksánccal megerősített erődök csupán, 

uraik, a Krnyazok és bojárok, letelepedett 

törzsek vezérei, melyeket faragott 

gerendákból ácsolt csarnokaikból uralnak. 

Hatalmas, szőke és barna emberek, kik 

feltörik a vadon földjét, és halásznak a 

tengeren. Bátor harcosok, a vad népekhez 

hasonlóan berserkereik vannak, kiket 

totemük, a medve száll meg a csatában. 

Ellenségeik a vizek Wyllaivai és 

vogyanojai mellett az erdei trollok és 

prikulicsok, valamint a sötét vadon 

homályában kísértő egyéb, 

megnevezhetetlen rémek.  

Az ifjú királyságok e szabad népei mellett, 

keltebbre nomád lovasok járják a vadont. 

A fűtengert uraló számos törzsszövetség és 

kánság némelyike a déli tenger partjáig 

terjed. Nemzetségeik itt telelnek, és 

folyamatosan rajta ütnek a rönkvárak 

népén.  

A tengerközi folyamtól délre nagyot 

változik a part. Itt már mediterránba hajló, 

enyhe az éghajlat.  

 

 

IX. Nyugatközép, a Szürke kígyófolyótól a 
Tűzkő hegységig 
A Nyugatközép kegyetlen, és alig járt 

vidék. A titáncsont hegység és a 

Vénhegység közt, a Fűtenger végétől 

kezdődik, a Tűzkőhelységet, valamint a 

Vándorló és a Katlan tavat foglalja 

magába, illetve az északról délre tartó 

Szürke kígyófolyó és az Arvan folyó által 

tagolt Farkaspusztákat.  

E táj éghajlata kontinentális, télen az 

északról lezúduló jegyes szelek vívják 

harcukat a Fűtenger lassú hidegével és a 

katlan tó hőjével, ami óriási viharokat szül. 

ám nyáron az éghajlat kellemes, bár kissé 

hűvös, a fent említett katlan tó kivételével.  

7 
A tűzkő hegység 
A Tűzkő hegység nevét folyton aktív 

vulkánjairól kapta. A hegység évről évre 

növekszik, számos csúcs burkolózik füstbe 

és porba, éjszakánként a magmatavak és 

lávafolyások fénye festi vörösre az eget. 

Azok a lejtők, melyeket nem borít forró 

hamu és éles salak, hatalmas és komor 

fenyőerdőknek adnak otthont. Az erdőket 

vad törzsek és szörnyek lakják, egyes 

mély, sötét völgyek árnyai pedig kiszívják 

az élők csontjaiból a hőt, és testükből a 

lelket. E katlanok bejáratát a szörnyek is 
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kerülik, hideg homokjukon csupasz, feltört 

csontok közt süvít a szél. 

E vad vidéken az egyetlen civilizáltnak 

mondható település a Kardok Városa.  

 
Kardok Városa 
E várost egy komor, sziklás völgyben 

emelték, rendhagyó módon Dwergarok, 

kik az állandó földrengések okán a 

felszínre kényszerültek. A sziklás völgyet 

egy roppant sziklakoloncokból épített, 

vaskapcsokkal megerősített kőfal zárja el, 

melyen egyetlen, barlangszerű kaputorok 

biztosítja az átjárást. A város épületei 

hasonlóképp vidám látványt nyújtanak. 

Hasított kőtömbökből rakott, agyaggal és 

mohával szigetelt épületek, rendezetlen 

összevisszasága. A várost a gigantikus 

kohók, és egy szilaplatóra emelt nagy 

csarnok, a Wrongar uralja. E csarnok a 

Thán, Vasujj Nír lakhelye.  

A kohókat a föld hője fűti, ugyanis a völgy 

fölé magasodó hegy, az Üvöltő egy aktív 

vulkán. E vulkán gőzei hajtják meg a 

gigászi kőkalapácsokat is, melyek a tüzes 

fémet formálják. A város ugyanis nem 

véletlenül kapta a nevét. A megkövült 

lávafolyamok ércekben gazdagok, melyet a 

város klánjai kitermelnek, és öntecsekké 

olvasztanak, illetve részben fel is 

dolgoznak. Bronz, vas és acéltárgyaik 

egész Nyugatközépen keresettek, sőt, a 

Körkörös parton is ismertek. Ennek 

köszönhető a város nyitottsága is. Dwergar 

lakói mellett élnek itt ember kalmárok is 

szép számmal. A város törvényei 

egyszerűek, de kemények, akárcsak a vad 

törzsekkel és mutáns szörnyetegekkel 

vívott harcokban edződött bányaőrség. Bár 

Kardváros, ahogy a lakói hívják, árui 

csábítóak, mégis akadozik a kereskedelem. 

Ha épp nem vad hordák özönlik el a 

Farkaspusztákat, vagy kalózok fenyegeti a 

tavi útvonalakat, akkor is ott vannak a 

hegyi törzsek rajtaütései, a szörnyek 

hordái, és a forró hamufelhők, 

földcsuszamlások és rengések. Így az innét 

származó áruk igen drágák, és a kalmárok 

folyton fegyvereseset toboroznak. Persze a 

vad népek és a barlangi emberek is 

alakítottak táborokat a hegyek közt, falvaik 

sáncokkal erődített rönk és sátortáborok, 

vagy barlangok.  

W 
A Kéttó, észak 
A hegyektől délre, a löszös alföldön egy 

hatalmas tó terül el. Bár területileg 

egységes, mégis két részre osztják. Az 

északi Katlan tóra és a déli Vándorló tóra. 

Ennek oka, hogy a tó északi része, a 

tűzkőhegységhez hasonlóan, vulkanikus 

terület, teli vulkáni szigetekkel. Itt a tó 

egészen a hegyek lábáig húzódik, fenekét 

gejzírek, hőforrások, sőt, kisebb víz alatti 

vulkáni kürtők szabdalják. E miatt vize 

fölött állandó a gőz, mely néhol gyógyító, 

másutt hallucinogén hatású, megint másutt 

halálos mérgekkel telített és forró. Nem 

egy hajó legénysége főtt már meg elevenen 

a tó feletti ködben.  

E forró vizet kissé lehűti a bele ömlő 

Szürke Kígyófolyó. A folyó torkolat a 

hatalmas, kénes iszapmező, melynek 

peremén hatalmas nádasok terülnek el. A 

folyó nyugati partján tölgyesek borította 

szelíd dombok, és bozótosok terülnek el, 

melyek közt több kis hercegség, a 

civilizáció bástyái virágoznak.  

A hercegségek neve Khortia, Barasia, 

Whend, és Észak Narsun. Kemény, az ifjú 

királyságokból való nép lakja őket, 

városaik erődítettek, falvaikat is uraik 

kőtornyai köré építik, föld és rönkpalánkok 

mögé.  

A folyó partját, és a dombok telepeseit 

cölöperődök védik a kelti part vad 

törzseitől, akik rendszeresen rajta ütnek a 

termékeny ártéren megtelepedőkön.  

E törzsek számosak és vadak. A Keleti 

Fűtenger nomádjai is átúsztatnak néha, 

akik folyton harcban állnak a parti nádasok 

barlangi népeivel.  
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A mocsarat rengeteg bestia lakja. 

Szervezett falvai csupán a gyíkembereknek 

vannak, kik a vulkáni meleg miatt jól érzik 

magukat, de emellett számos rém járja a 

mocsárvidéket éppúgy, mint a tó forró 

vizét. Az iszapot hatalmas férgek és 

trollok, a vizet sárkányteknőcök és vízi 

kígyók járják.  

Beszélik, hogy a köddel néha megnyílik 

egy hasadék, melyből élőholt hajósok 

érkeznek, rothadó bárkáikon, hogy éjjel 

egész falvakat ragadjanak el a víz mellől, 

vagy megtámadják a vízen éjszakázó 

hajókat, és magukkal hurcolják 

legénységüket a pokolba.  

A tó mélyén sellők élnek, vannak, akik 

látták kristály városukat a zöld 

mélységben.  

A tó északi részén egy rendhagyó város, 

Sólyomszirt terül el.  

 
Sólyomszirt 
Sólyomszirt a tűzkő hegység délnyugati 

szirtjei közt épült város. A település 

rendhagyó módon a Katlantóból éles 

fogakként kiálló, meredek falú 

sziklaoszlopokra épült. A városba érkezve 

az az érzés keríti hatalmába az utazót, hogy 

a víz fölé tornyosuló, forró, kénes párába 

burkolózott száz öles szirtek vízbeült 

titánok merev ujjai. A város lakói igen 

ügyesen kihasználták e sziklák repedéseit, 

és barlangokat vájtak beléjük, a 

párkányokat kiszélesítve teraszokat hoztak 

létre, melyekre fecskefészekszerű, több 

emeletes kőházakat emeltek. Bár habarcsot 

alig használnak, és a természetes köveket 

is alig faragják formára, épületeik mégis 

dacolnak a vidéket oly gyakran megrázó 

földrengésekkel. A szirteket és épületeket 

kő, valamint függőhidak kötik össze. E 

hidak közt, akár ötven öl magasra is 

feltörnek a tó mélyének forró gejzírjei. E 

gejzírek ereje hatalmas lapátkerekeket 

forgat, és így hajtja meg az oszlopok 

belsejébe fúrt, függőleges járatokban futó 

felvonókat, valamint a hatalmas 

malomkereketeket is, melyek az 

ásványokat őrlik. Más járatok úgy terelik a 

forró vizet és gőzt, hogy elárasztható 

legyen vele az említett felvonók, vagy a 

kevés lépcsőház bármelyike, mely a szirtek 

lábánál lévő kikötőt köti össze a szédítő 

magasságban függő várossal.  

Sólyomszirt lakói a párából a sziklafalakra 

kikristályosodó sók és kén bányászatából, 

és feldolgozásából, valamint halászatból 

élnek. Áruikat hatalmas, kátrányozott 

fabárkák szállítják a Katlantavon át, 

melyeket a város büszke révkalauz klánja 

vezet át a forró áramlatok, gőz és 

gázkitörések közt.  

E szokatlan város lakói igen öntudatosak 

és büszkék, viszont az idegenekkel 

szemben kissé leereszkedők és 

távolságtartók. Városukat a mindenkori 

Nagymester vezeti, aki a bányász és 

kereskedőklánok fejei közül kerül ki. A 

posztot jelenleg egy komor és sótlan férfiú, 

a Baragus klán béli Moralis tölti be. Saját 

fizetőeszközük a Barm, ami egy kb. egy 

vér súlyú, ritka sókból préselt henger. 

Értéke durván egy nagypénz.  

A település legnagyobb tavernája a Három 

Naphal, egy kétszintes kőépület egy 

sziklafalon. Nevezetesség még a város 

színháza, mely egy kiváló akusztikájú 

barlangterem, ahol a klánok színjátszó 

társulatai misztériumjátékokat és bonyolult 

erkölcsi dilemmákat feldolgozó darabokat 

mutatnak be. A városban, egy torony 

csúcsába faragott palotájában él Angmara, 

a mágusnő is, ki a város társadalmán kívül 

áll, de alkalmasint együttműködik a 

Nagymesterrel. 

A város védelmét a milíciák mellett a 

Sóőrség látja el, amely egy jól felszerelt és 

kiképzett, félszáz főt számláló állandó 

sereg.  

 
A Kéttó, dél 
A Kéttó déli része a Vándorló tó. E tó 

nevét arról kapta, hogy a földmozgások és 

áradások miatt, partvonala szinte évente 
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megváltozik, akár több keréknyivel is 

eltolódik. Hőmérséklete 

kiegyensúlyozottabb, mint a Katlan tóé, 

déli partját irdatlan mocsár és tóvidék 

határolja, egészen a Vénhegységéig. E 

lápvidéket nem csupán a tó áradásai, de a 

Vénhegységtől lezúduló két folyó, a 

Nyugat és a Kelet Arvan is táplálja. A 

lápvidék, bár a gyíknép itt már nem él 

meg, mégis, hasonlóan a tó északi 

náderedejéhez, rengeteg szörnyek ad 

otthon. Hűvös vizeiben és szigetein 

nyüzsögnek a trollok, lidércek és egyéb 

lények, iszapját tízölnyi férgek fúrják. 

Számos vad törzs él itt, köztük a 

leghírhedtebbek a Mua Emberek, kik kis 

nádcsónakjaikon, békaméreggel preparált 

nád hajítódárdáikkal tartják rettegésben a 

vizeket. Kannibál fejvadászok, akik csak a 

saját nyelvüket beszélik, és önmagukat 

tartják az emberiség egyetlen túlélőinek. 

Ám a legtöbb utazó egyetért abban, hogy a 

többi törzs sem jobb náluk. Na és persze itt 

vannak, a nádas rengetegeit kis merülésű 

dzsunkáikkal bejáró kalóztestvériségek is. 

E bandák a nádvilág szigeteit használják 

búvóhelyül, többen valóságos 

cölöperődöket és városokat építettek. 

Olyannyira, hogy egyes kalmárok 

egyenesen velük kereskednek.  

A láp mélyén, egy mérges párát lehelő 

vidék terül el, ami eltorzítja az oda tévedt 

lényeket, kifacsart, borzalmas kreatúrákat 

hozva létre, melyek minden élőre 

rárontanak.  

Beszélik, hogy erre található egy ősi isten 

temploma is, a kátrányos iszapba 

süllyedve. Akit szubhumán hívei a tóba 

vetnek, kátrány borította élőholt rémként 

tér vissza, hogy szolgálja a néma isten 

papjait.  

A tó egyetlen, civilizált városa tutajrév. 

a 
Tutajrév 
Tutajrév a Vándorló Tó egyik sajátos 

települése. Mivel a tó a földmozgások és a 

talaj változása miatt változtatja partvonalát, 

ott állandó települést igen nehéz kiépíteni. 

Így tutajrév alapítói egy igen kreatív 

megoldást választottak. Hatalmas tutajokat 

ácsoltak, melyekre aztán faházakat 

emeltek. Így nem számított a tó szeszélyes 

természete, a város vele együtt vándorolt. 

Így született Tutajrév, ez a mára már igen 

jelentős kereskedelmi központ.  

A város, mivel alapterülete korlátozott, 

mára már felfelé építkezik. Több emelet 

magas, nádtetős faházak állnak szorosan 

egymás mellett, keskeny sikátorokat 

hagyva a járókelők számára. E sikátorok 

számos kis műhelynek és kereskedésnek 

adnak otthont. A tó minden kereskedő 

népének áruja megtalálható itt, akárcsak a 

tólakók által készített szárított alga, vagy 

füstölt kagyló és angolna. A hatalmas 

tartógerendákon tenyésztett kagylók másik 

hozadéka a kagylómész és az igazgyöngy, 

mely a város két legkeresettebb kiviteli 

cikke.  

A várost a herceg irányítja, aki jelenleg 

XIII. Milthiades. A törvények kemények, 

gyakran könyörtelenek, és a helyiekkel 

szemben részrehajlóak. A város három 

vesztőhellyel is rendelkezik, a kivégzések 

pedig állandó szórakozásnak számítanak. 

Ám az őrség és a törvénykezés, melyet a 

herceg tanácsosai vezetnek, meglehetősen 

korrupt.  

Tutajrév számos kocsma, késdobáló, 

italmérés, taverna, játékterem és bordély 

tarka otthona, melyek közül mindenképpen 

meg kell említenem Anselmo Frukt mester 

Kaleidoszkópját, mely fogadó padlója a 

vízszint alatt van, így az étkezde 

ablakaiból, melyeket méregdrága Nashuri 

üveglapok takarnak, csodás kilátás nyílik a 

város alatti élővilágra. Az angolnájuk és 

algasörük is egészen kiváló. E taverna azon 

kevesek egyike, ahol nem kell rablóktól, 

zsebmetszőktől, kétes árusoktól és még 

kétesebb tisztaságú utcalányok zaklatásától 

tartani.  

A forgalmas kikötőben egy vasaltatokkal 

megerősített torony áll, tetején hatalmas 

parázstartószerű üsttel. Ebben, ködös 

időben fényes és füstös moszatkátrány tűz 
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ég, hogy a hajók megtalálják a folyton 

mozgó várost.  

 
A Farkaspuszták 
A tó nyugati partja, a Nyugat Arvantól az 

északi dombokig, szikes pusztaság, hol a 

sós tavak fölött száraz, holt szél vonyít, 

akár egy éhes farkas. Ez a vidék a 

Farkaspuszták, mely egészen a Morajló 

hegység lábáig tart. Kihalt semmi, ahol 

nyáron izzó hőség, télen észak hidege 

társul a szárazsággal, a sziksós keserű 

vizekkel és süppedős agyagot váltó 

tőzegmocsarakkal, vagy sívó homokkal. A 

puszta vidék nem barátja az emberi 

életnek. Lakói főként nomádok, de a 

puszta mélye ismeretlen, számos titkot rejt. 

A karavánok utazói égen szálló 

sárkányokról, és távoli, délibáb tükrözte 

városokról beszélnek, melyek arany 

kupoláin szikrázik a napfény. Egyes 

törzsek ló nagyságú farkasokon járnak, 

míg mások a föld alá vájják falvaikat, és 

csapdákat ásnak a karavánutak alá, felfalva 

és kifosztva áldozataikat.  

A Kéttó partján viszont több emberlakta 

település is található. Ezek erődített 

kikötők, fa és agyagsánccal, melyek urai 

magukat gyakorta királynak, vagy 

minimum bárónak nevezik, és 

megsarcolják a hajók és karavánok 

hasznát. A Nyugat Arvan ugyanis a 

Vénhegységig hajózható, így a tavak 

városainak és a Szürke Kígyófolyó menti 

hercegségek termékei is e partok mentén 

hajóznak délre. E városokból indulnak 

nyugatra a Farkaspusztákat átszelő 

karavánok is, sókkal, hallal, nádporral és 

selyemmel, gyönggyel és fémmel 

megrakva. Az utak mentén kő őrtornyok 

állnak, kutakkal és sánccal, ám nem ritka, 

hogy az odaérkező karaván teremtett lelket 

sem talál, vagy csupán a torony kiégett 

romjait leli meg.  
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A halhatatlan hatalmasok 
Angnor isteni mások, mint a teremtésben 

másutt. Eredetük a káoszkorba nyúlik. E 

sötét időkben, a hideg, üres űr 

megnevezhetetlen árnyai, az éhség istenei 

kinyújtották élettelen, mohó kezüket 

Angnor felé. Széthasították a teremtés 

szövetét, és a hasadékokon át elszívták az 

életet a világból. Érintésük nyomán a föld 

leprás fekélyeket sarjadt, az élet eltűnt, 

vagy végérvényesen eltorzult. Az ősi 

civilizációk, saját istenikkel, elpusztultak. 

Angnor a megsemmisülés szélére 

sodródott.  

Ekkor jöttek a titánok. Egy izzó meteor 

csapódott Anvador szívébe, széthasítva a 

földet, felkavarva az óceánokat. A kráter 

peremén, hátuk mögött a felhasadt földből 

kifakadó magma izzásával, hegynyi alakok 

emelkedtek ki. Testük az őselemekből állt, 

keréknyi karjaik csapása nyomán jéggé 

fagyott vagy hamuvá égett minden, ami 

romlott.  

A titánok, ezek az őselemi erők, kik 

számos világban az istenek szülői voltak, 

száműzték a sötét űr isteneit. Teremtő 

lánggal és faggyal, a föld anyagával és 

levegővel bezárták a világ hasadásait. 

Majd maguk is távoztak, egyesek szerint a 

külső világokba, ahonnét ékeztek, mások 

úgy tartják, hogy a föld mélyén alusszák 

álmukat.  

Ám hogy megmeneküljön, nagy árat 

fizetett a világ. A föld felhasadt, a tengerek 

kiáradtak, a becsapódáskor a bolygó letért 

pályájáról, és új irányt vett.  

Így útja során több naprendszert is érint, 

miközben hosszú telek, és forró nyarak 

váltják egymást.  

Ám a titánok és az űr éhes istenei más 

nyomot is hagytak Angnoron. A titánok 

életet leheltek a föld elemeibe, és ebből 

megszületett a sárkányok faja. Ők Angnor 

és a titánok gyermekei, a világ 

egyensúlyának őrei, akik, bár isteni erőkkel 

bírnak, nem avatkoznak a halandók 

dolgaiba. Legalábbis az első időkben nem 

tették, míg némelyeket meg nem rontott 

közülük az árnyak suttogása, és az élete 

ellen fordultak. Más sárkányok, velük 

szembeszállva, az élők védelmére keltek.  

Ám nem csupán Angnor anyagát, de lakóit 

is megérintették a hatalmasok. A káosz 

idején számos halandó részesült a titánok 

erejéből, áldásukkal olyan teremtmények 

születtek, kik a titánok isteni erejével 

bírtak, de testük e világ szülötte volt. 

Mások az árnyak rontásából, a démonok és 

halandók nászából születtek, a 

mélységlakó hatalmasok erejével és 

áldásával.  Ők lettek az új istenek, kik 

evilági testükben járták Angnor földjét, 

mint halhatatlan bajnokok, hősök és 

királyok, vagy mint romlást hozó dögvész, 

a halál és hanyatlás hírnökei. .  

Mikor a teremtők távoztak, ők, mivel 

anyaguk hozzá kötötte őket, a világban 

maradtak. Egyesek a halandók pártjára 

álltak, mások, az árnyak szülöttei mindent 

elkövettek, hogy romlásba döntsék a 

világot, és megidézzék teremtőiket. Megint 

mások elfordultak Angnor halandó 

népeitől, és csak a saját dolgukkal 

törődtek. Idővel szövetségeket kötöttek és 

híveket toboroztak, és elkezdték harcukat a 

világ feletti uralomért. E harcos során 

számosan meghaltak, mások 

meggyengültek, vagy épp hihetetlen 

hatalomra tettek szert. A pusztítást túlélő, a 

barbárság mocsarába taszított, vagy ősi 

városaik romjain tengődő halandók hordái 

csaknem Teljessen kihaltak e háborúk 

során.  

Mikor nem maradt már, aki harcoljon, és 

nem maradt miért harcolni, a túlélő istenek 

is kimerültek.  

Bár a hasadékokat bezárták, számos félsík, 

az anyagi világhoz átjárókkal kötődő tér 

jött létre a káosz idejében. Másutt, ahol az 

üresség megrontotta a földet, átokföldek 

születtek, melyek átsző az árnyak 

anyagtalan sötétsége. Az új istenek e 

félsíkokra és átkozott földekre vonultak 

vissza, ahol erejük, teremtőjük közelsége 

miatt, nagyobb volt, és ellenségeik nem 

árthattak nekik.  

Míg erőt gyűjtöttek, a halandók világa 

feltámadt. A kifacsart földön új élet 

sarjadt, Angnor népei elszaporodtak, és 



 

14 

 

eljött az alkonykor, a halandók korának 

hajnala. Az istenek hatalma sosem lett a 

régi, teremtőik eltávolodtak Angnortól. 

Befolyásuk a halandók fölött sosem lett a 

régi, hisz a halandók, új erejükkel saját 

földjükön akár meg is ölhették a legyengült 

hatalmasokat.  

A sötétség urai síkhasadékaikban 

lappangva, vagy romlott földjeik mélyén 

rejtőzve küldik korcs falkáikat és élőholt 

hordáikat a világ ellen.  

Hatalmuk megnő, ha Angnor távol járva a 

napoktól, árnyakba burkolózik. Mikor egy 

nap közelében jár a világ, a sötétség 

meggyengül, teremtményei csupán a 

fagyos köd, az éjszaka, és az átokföldek 

mérges párájának rejtekében támadnak a 

világra.  

Ez a fény isteneinek, a titánok 

leszármazottainak ideje, kik ekkor 

támogatják választott népeiket, némi 

fejlődést hozva e sötét világba.  

A vad népek istenei 
A vad népek törzsei a káosz idején egy-egy 

hatalmas bajnok, a titánok egy 

teremtménye mögé álltak, aki túlélésre és 

győzelemre vitte kóbor hordáikat. E népek 

máig e bajnokot, és esetleg annak 

szövetségeseit imádják. A vad népek 

isteninek listája koránt sem teljes, hisz e 

törzsek sok szár istent imádnak, csupán 

ízelítőül kiragadtunk néhányat közülük.  

Ymr 
Kegyetlen isten, egy fehér hajú óriás, aki a 

jégviharokkal jár, és a hegyek ormán lakik. 

Villámokkal harcol, melyet dárdájával 

idéz. Az északi törzsek istene. Nem szíveli 

híveinek könyörgését, és nem segít. Erőt 

ad az újszülötteknek, ha szüleiket méltónak 

találja rá. Ezzel boldoguljanak. Bár nem 

fohászkodnak hozzá, a csatákat és nagy 

tetteket neki ajánlják, mert az erősek 

utódait megáldja.  

A csaták után elküldi jégből formált 

lányait, hogy visszavegyék a hősi holtak 

erejét, és ezáltal szellemük örökké éljen 

Ymrben.  

Niard 
A vadonjáró. A vizek és a vadon istene, az 

állatok és erdők pártfogója. Sokak szerint a 

tengereket járja hajójával, mely a viharok 

szárnyán utazik, vagy épp a legsűrűbb ősi 

erdők mélyén pihen. A hajósok és 

vadászok áldoznak neki, szerencsés út, 

vagy zsákmány reményében. Szeszéjes 

isten, ha tetszik neki a felajánlás segít, de 

ha nem, vihart, vagy farkasokat küld.  

Tyerr 
A kovács, a tűz istene, ki egy vulkán 

mélyén lakik, melyre a Titáncsont 

hegységből nyílik hasadék. Harcos isten. 

Nem érdekli a halandók sorsa, de a csatába 

indulók fegyverét, vagy a kovácsok 

műhelyét gyakran megáldja. Az idők során 

nem egy halandó bajnoknak ajándékozott 

már fegyvert. Egy lángsörényű fekete 

lovon járva gyakran csábít el halandó 

asszonyokat.  

Arla 
Észak számos törzse őt tiszteli anyaként. A 

föld mélyén lakik egy amazonok őrizte 

palotában. Harcos nő, ki számos bajnoknak 

szült már gyermeket. E gyermekek aztán a 

törzsek vezérei lettek, így sok főnök tőle 

származtatja magát. Követőit megsegíti, 

gyakorta küldi el amazon harcosai, ha 

veszély fenyegeti őket.  

Tubalka 
Rejtélyes és vén isten, valahol a külső 

űrben lakik. A meteorok az üllőjéről 

lehulló szikrák, a menydörgés 

kalapácsütéseinek hangja. Ő kovácsolja a 

halandók sorsát. Papjai barlangokban és 

hegyek tetejére épített kőkörökben 

imádják, azt tartják, ő kovácsolja a világ 

sorsát, míg lányai, a nornák a halandók 

sorsfonalát szövik egy földmélyi üregben.  

Nári 
A vadak, a ragadozók, az életerő és a 

vadászat istennője. Íjával a vadont járja, 

vadászik, öl és néha a törzsek táboraiba 

érve féktelenül mulat a tüzek mellett. 
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Gátlástalan és könyörtelen, a természet vad 

körforgását személyesíti meg.  

A barlangi medve 
A barlangi emberek egyik istene. Halandó 

teste egy hatalmas medvéé. Egy 

barlangban él, a legmélyebb vadonban, 

ahol halandó nem jár. A törvény őre, lesújt 

a gyengére és erőt ad a bátraknak. Ha egy 

sámánja meghal, a többiek betörik a 

koponyáját és megeszik az agyvelejét, 

hogy emléke ne szálljon a holttesttel a 

porba, hanem tovább éljen a hordával.   

Váni 
Az utazók és kereskedők istennője. Békés 

teremtmény, ám nagy szerencsejátékos 

hírében áll. Sokszor jelenik meg az 

eltévedt utazó előtt, felajánlva, hogy ha 

megveri egy általa választott játékban, 

megmutatja a kiutat.  

Kék Farkas 
A nomád törzseket összefogó nagy 

hadvezér neve. Tőle kapták kemény 

törvényeiket, melyek csak két büntetést 

ismertek, halált vagy botozást. Ő 

kovácsolta eggyé a törzseket a sztyeppén, 

és számos fiat nemzett. Az alkonykorra a 

puszta törzseinek vezéri nemzetségei mind 

tőle eredeztetik magukat.  

A Mórrigan 
Badb Macha és Nemain, a háború három 

hollója. Érenn és Nuada lányai, kik holló 

képében járnak a halandók közt. Vadak és 

kegyetlenek, de nem gonoszak. Nemain a 

düh istennője, a fúria, ki véres dühbe 

lovalja a harcosokat. Macha a mérges, ki 

mérget csöpögtet választottai fegyverére és 

ellenségei szívébe. Badb a boszorkány, ki 

üstjében megfőzi a holtak húsát, hogy új 

életre keltse őket a csatatéren.  

Gyakorta látni őket a csatatéren, hollórajjal 

körülvéve, amint a haldoklók vérét isszák, 

és végeznek a szenvedőkkel.  

Érenn 
Ő a föld anyja. Hy’breasal törzseinek egy 

része, a Fhír’Balaigh tőle származtatja 

magát. Az elemi föld és víz asszonya, 

kinek férje a tüzes nap ura, Nuada. 

Méhszerű, mély barlangokban tisztelegnek 

előtte, hol hatalmas mellű és farú, arc 

nélküli szobra áll.  

Ányrr 
Ányrr a sötét, a halál ura. A föld alatt jeges 

pokolban él, ahol démonai kínozzák a 

gyávák és hitványak szellemét, bűneik meg 

nem bocsátatnak. Papjai sokszor szólítanak 

szellemeket a birodalmából, hogy 

szolgálatukba állva élőholt testként 

vezekeljenek.  

Bóri 
Bóri az ármányos, a tréfamester. A sötét 

álfok közt nevelkedett Bóri a cselszövés 

istene. A haladók és az istenek közt járva 

mindig zavart kelt, lételeme a káosz, a 

zűrzavar. Imádja a játékokat, a cselszövést, 

amerre jár árulást és széthúzást szít. 

Mégsem egyértelműen gonosz isten. Ha 

úgy tartja kedve, megsegíti az útjába 

akadót, és az általa teremtett káosz sokszor 

életet szül.  

Lugh 

Lugh egy harcos bárd volt, ki legyőzte a 

gonosz Bláint, a Rettentőt. Egy csarnokban 

lakik, ahol szívesen látja egy hétévenkénti 

versenyre a halandó vitézeket, 

énekmondókat és bárdokat. 

Az árnyistenek 
Ők azok a lények, akiket megrontottak az 

árnyak, és a sötétség démon isteneivé 

váltak. Bántja őket a fény, általában a 

sötétséggel a rontással járnak, mely fertőző 

miazmaként, mérges ködként, füst és 

légyrajként, vagy sáskajárásként veszi 

körbe őket. Torz teremtményeik ennek 

rejtekében törnek Angnor népeire.  

Slaugh’fegg 
A Guggoló rém, torz szörnyek hímnős 

szülője. Egy puffadt, hímnős szörny, aki 

egy barlang mélyén nemzi és szüli 

gyermekeit, akik folyamatosan az 

elraboltak és saját húsukkal táplálják 

anyjukat.  
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Bhalaor 
A gonosz egyszemű óriás. Élőholt 

teremtményei a rontást hozó északi köddel 

járnak, akárcsak ő maga. Szekerét hatalmas 

bestiák vontatják, és vakon vezeti. Akire 

rányitja tekintetét, az menten szörnyet hal, 

és rothadó hullaként szolgálja tovább 

Bhalaort.  

Greeda 
Az Északi Jégboszorkány. A téli 

viharokkal érkezik az északi jég honában 

levő palotájából. Farkasszerű, kéken izzó 

szemű deres árnyak járnak előtte, és 

csupán csonttá fagyott tetemeket hagy 

maga után, melyekből kiszívta az életet és 

a hőt. Gyakran rabol gyermekeket, hogy 

jeges termeiben szórakoztassák. Serege 

fagyott hullákból áll. 

Ugak  
A Sírbolygató, a sztyeppék gonosz lovasa, 

aki kitömött lóbőrön lovagol a szelek 

szárnyán. Egy vámpír, aki gyűlöli az életet. 

Az elátkozott puszták mélyén egy 

hatalmas, csontokból álló kurgán mélyén 

nyílik egy kút, ami Ugak halott sztyeppéire 

vezet. A legenda szerint, ha a kútba dobnak 

egy eleven áldozatot, akkor Ugak 

előlovagol az éji széllel, és egy szolgálatot 

tesz annak, aki megidézte.  

Yumal’bhaal  
A Burjánzó Élet Ura. Egy burjánzó, beteg 

mocsárból álló félsíkon él, melynek 

legtöbb kapuját lepecsételték. A mocsár 

köde elrothasztja az életet, és mutáns, 

rákos förmedvényeket teremt helyette, 

melyek a ködből kirontva elrabolják a 

teremtményeket, hogy uruk förtelmes 

seregét gazdagítsák velük.  

Krebb Dagga 
Krebb Dagga egy puffadt, hájas óriás, 

kinek kannibál, barlanglakó hívei csupán a 

pusztításnak élnek. Csontzúzónak is 

nevezik, mert katlannyi szájával, 

tömegével falja fel áldozatai holt és eleven 

testét. Más nem is érdekli, csak a zabálás, 

sokszor bukkan fel csaták után, válogatás 

nélkül magába tömve a holtakat és a 

sebesülteket. Néha egész falvakat fal fel, 

máskor hívei hatalmas agyagkemencéket 

raknak, hová elevenen hajítják be a neki 

szánt áldozatokat.  

Yazin 
Yazin a sivatagi viharral jön, elragadja, 

akit kiszemel, és távozik. Aki nem tiszteli 

Yazint, elmulasztja az oázisokban a neki 

szánt áldozatot, mind retteghet a 

porviharoktól, mert Yazin előbb-utóbb érte 

jön. Ott jártát a homok és só által lemart 

húsú csontvázak jelzik. Akik látták, egy 

magas, rettenetes múmiáról beszélnek, izzó 

kék szemekkel, mint a sivatagi égbolt, 

körötte kavargó só és éles homokfelhővel. 

A legendák szerint az elátkozott 

futóhomok tavak mélyén pihen, míg valaki 

fel nem ébreszti haragját. A sivatag nomád 

törzsei rendszeresen áldoznak neki.  

Yotha 
Yotha az Álomjáró. A köztes létben reked 

szörnyeteg, aki csak az álmokon át találja 

meg az utat azokhoz, akik sötét vágyakt 

őriznek szívükbe. Rájuk perverz, kéjes 

álmokat hoz, melyben kiélhetik vágyaikat. 

Miközben éjről éjre mind jobban 

elmerülnek álmaikban, Yotha felfalja 

lelküket, és helyette saját esszenciáját tölti 

az áldozatba. Ha végzett, megszületik a 

Fakó Féreg, ez a zöldes, hullaszín démon, 

ki Yotha erejének hordozója Angnoron. 

Kiszippantja az élők lelkét üres héjakat 

hagyva csupán.  

Rahma’amun 
A messzi Tshothalában tisztelt istenség. 

Valaha főpap volt, akit magával ragadott a 

sötét hatalom ígérete. A templompiramisok 

alatti sziklába vájt barlangokban kísért, 

körülvéve kimondhatatlanul iszonyatos 

teremtményeivel. Holdtalan éjeken, mikor 

a városokat ellepi a mocsarak köde, 

asszonyokat rabol, kiknek gyermekeket 

nemz. E gyermekek felbukkannak a 

templom oltárán, és belőlük válnak 

Rahma’amun legvéresebb főpapjai, kik 

áldozatok ezreinek szívét vágják ki atyjuk 
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oltárán, vérükkel táplálva a piramisok alatt 

kísértő iszonyatot. Ám ha legyőzhetetlen 

ellenség tör Tsothalára, egy holdtalan éjjel 

egy árny kúszik be vezérük sátrába, hogy 

reggelre csak egy iszonyatos árnyékot 

találjanak a földön, vagy egy sikoltozó, 

nyáladzó roncsot.  

Yoh’shogoth 
A sötét és hideg mélység ura. Neki 

szolgálnak az óriási tintahalak, a cápák és a 

rettenetes halemberek. Egy hasadékban 

lakik a Tört Árbocok Tengerének mélyén, 

ahonnét rosszindulattal szemléli a felszínt, 

ahová sosem léphet. Félig hal, félig ember 

hívei vérszomjasak, sokan közülük 

alakváltók, kik kalauzként csapdába 

csalják a hajósokat. Harapásuk lassan 

hasonló rémmé alakítja áldozatukat.  

Sheea 
Sikoly az Éjben, a téboly kacagása. Egy 

álf, kit megrontott a sötétség, és azóta csak 

azért él, hogy minden élő ártalmára legyen. 

Hívei odvas, vén fák köré gyűlnek, 

melyekből kapu nyílik Sheea sötét síkjára. 

A szeretet képességért cserébe rontó 

hatalmat ad, és a szívszaggató sikoly 

erejét, mely helyben végez azzal, aki 

hallja. Sötét boszorkányok követik.  

Az ősi királyságok istenei 
Ők a letűnt korok istenei, akiknek emlékét 

és megcsappant erejét az ősi királyságok 

hanyatló, dekadens népe őrzi.  

Hanum-anan 
Nashur népeinek fő istene. Hatalmas réz 

szobrai előzz óriási füstölőkben ég a 

tömjén, templomaiban borral, virággal és 

rabszolgákkal áldoznak neki, hogy 

biztosítja a hajók jó szelét, a sikeres 

kereskedelmet, a jó termést és a 

gyerekáldást.  

Éa 
Egy sokfelé tisztelt anyaistennő. Minden 

élő anyja, oltárain virágáldozatokat 

mutatnak be, templomiban szüzek 

szolgálnak. A gyógyítás istennője is 

egyben.  

Súra  
Messzi keleten, Parsis földjén Súra a nap. 

Két aspektusa is van, az életadó nap anya, 

ki felmelegíti a földet és elűzi a sötétséget, 

és a nap harcosa, ki elégeti ellenségeit. Így 

papi rendje is kettős. Az anya papnői 

gyógyítnak, és megáldják a termést, míg a 

nap-harcos papjai tűzmáglyájukkal a 

seregek élén járnak, és mágiahalálra ítélik 

a szent tűzpróbán elbukott bűnösöket. 

Hatalmas, gránitból faragott templomainak 

kúpos tornyában folyton ég a tűz, mely 

erejét jelképezi.  

Naphotep 
Ő Hóreth főistene, a folyam, az életadó 

áradás és a termés ura. valaha egy hatalmas 

papkirály volt, ki tudása alapján már 

életében az istenek közé emelkedett.  

Gíz 
Hóreth halálistene, az alvilág, a holtak és 

sötétség ura. Ő bírálja el a holtak bűneit, és 

ítéli meg következő életük terhét, hogy 

fejlődhessenek.  

 

 


