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Prológus
z ember mindig is v��ott az istenek köz� 
emelkedni. 
Az idők kezdete �ta csod�ljuk �s f�ljük 

őket, kik a haland� val�s�gunk keretein t�lr�l 
fi�elik tetteinket, s akik v�gtelen hatalmukban 
vezetnek va� büntetnek minket. Kik p�sztoraink
�s b�r�ink, kiknek k�r�sz �letünk csak e� röpke
�s jelent�ktelen pillanat, �s kiknek szem�ben szület�s 
�s hal�l nem különbözik e�m�st�l, hiszen mindkettő 
csak a m�land�s�g e� homokszeme az idő örökk� 
forg� �r�j�ban. Követjük őket, hiszen l�nyük 
magasztoss�ga �� vonz minket, mint �jjeli lepk�t
a �ertya f�nye, �s b�r l�tez�sük titkait igaz�n meg 
nem �rthetjük soha, mi is r�szesei akarunk lenni
a csod�nak, melyek ők maguk. 

Hiszen tök�letesek. Halhatatlanok.
�� hittük ezt sok�ig mi is. �m t�voli ismeretlen 

földeken született e� n�p, mely nem el�gedett meg 
azzal, ho� csup�n messziről csod�lja a hatalmasok 
birodalm�t. Kiknek sz�v�ben katlank�nt �ulladt fel 
a tűz, �s a belőle feltörő l�ng azt�n oly magasra tört, 
mint haland�k lelk�ben azelőtt m�g sohasem. 

Ez a l�ng pedig fut�tűzk�nt perzselt fel mindent, 
mit a vil�gunkr�l addig hittünk va� sejtettünk,
s a v�gtelen tud�s- �s hatalomv��uk nyom�n l�tük 
csillaga f�nyesen emelkedett olyan magasra, ho� 
v�gül �tszak�totta haland� l�tünk szövet�t, �s izz� 
ra�og�ssal ragadta mag�val azt, mire az emberis�g 
szület�se �ta a n�p minden �ermeke titkon v��ott: 
a v�gtelen hatalmat. Ők voltak a Felemelkedettek, 
kik megnyitott�k a Felső S�kok pecs�tekkel lez�rt 
kapuit, ho� azt�n az �j vil�g h�d�t�jak�nt �lljanak 
e�kori v�delmezőik sz�ne el�.

Majd h�bor� d�lt, a Vil�gok H�bor�ja, hossz� 
esztendők sor�n �t tombolt a fergeteg, �s nyom�ban 
nem j�rt m�s, csak őrült pusztul�s. 

Majd az egek megremegtek, tüzes könnyeiket
a megroppant földekre �s meg�radt vizekre hullatt�k, 
�s v�gül csend lett, aho� a Sors kereke is 
megroppant, �s a lehetetlen val�s��� v�lt. A bitorl�k 
�őzedelmeskedtek, a Felső S�kok v�gtelen tükre 
szil�nkokra robbant sz�t, a mozaikk�nt sz�tsz�r�d� 
halhatatlan vil�gok pedig �j urakat kaptak. �s Ők, 
kik valaha Őrzőik voltak a porb�l felemelkedő 
�ermekn�pnek, v�gül elbuktak haland� szolg�ikkal 
szemben. �s a halhatatlanok kor�nak akkor v�ge lett.

Ezut�n a K�osz ideje jött el. 
Azok, kik a halhatatlanok közül megmaradtak
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a tombol� harcok ut�n, mardos� sz��enükben 
elha�t�k örök otthonukat. Volt, ki a sz�tsz�rt 
mozaikdarabokk�nt keringő �teri s�kok romjain, volt, 
ki a haland� �s halhatatlan földeket összekötő 
ismeretlen vil�g hom�ly�ban rejtőzött el, ho� azt�n 
felem�ssze a b�nat �s a feled�s. De akadtak olyanok 
is, kiknek a szerencsecsillaga v�gk�pp lehanyatlott,
�s kiket szökev�nyk�nt vad�sztak le a bitorl�k 
v�rszagot fogott kop�i, ho� azt�n szolgasorba 
k�nyszerüljenek, va� utols� harcukban bukjanak el 
örökre. 

A legtöbben azonban oda menekültek v�gső 
elkesered�sükben, ahol m�g b�zhattak abban, ho� 
t�mogat�sra lelnek, hol m�g ismert�k �s f�lt�k 
nevüket, s hol hatalmukban m�g me�yengülve is 
tiszteletben �s bős�gben l�tezhettek. �� tört�nt teh�t, 
ho� a halhatatlanok azokra a földekre ereszkedtek 
v�gül al�, melyek őrz�s�t ők maguk kapt�k feladatul 
m�g az idők kezdet�n. 

Al�sz�lltak az embern�pek haland� 
birodalmaiba.

De vajon mi tört�nik akkor, ha azok, kiknek 
addig szent �ldozatainkat aj�nlottuk, kikhez 
im�inkat va� foh�szainkat küldtük, s kiktől sorsunk 
jobbul�s�t v�rtuk e�koron, e�szeriben maguk is 
köztünk j�rnak?

Orzok venje



Mit �r e� isten, ki nem isten m�r? M�lt� marad 
az �h�tatunkra, va� nem több m�r, mint e� letűnt 
kor lassan tovaszökő �rny�ka, e� b�lv�nyarc, 
melynek von�sait az idő k�rlelhetetlen vasfoga 
csiszolja sim�ra �s felismerhetetlenre? 

A K�ts�gek Kora jött el.
Sz�zadok m�ltak el, mire vil�gunk felocs�dott

a döbbent mereng�sből, �s az �vek sz�rny�n minden, 
mi e�kor vir�gzott, v�gül �jra erőre kapott. A s�kok 
h�bor�ja �ltal ütötte sebek lassan behegedtek a vil�g 
arc�n, birodalmak �pültek �jj�, �s �j t�rsadalmak 
születtek. �s u�an azok, kik �őzelmet arattak 
felettük, m�r r�ges-r�g elha�t�k az emberek 
birodalm�t, Ők velünk maradtak.

�gi von�saikat u�an megkoptatta az idő,
�s b�r legna�obbjaik maguk m�r nyugov�ra t�rtek

a vil�gok ismeretlen hat�rai mög�, a korfordul�k 
sor�n v�reink keveredtek e�m�ssal. S mi fiakat
�s le�nyokat nemzettünk, kiknek arc�n azt�n 
felsejlettek hajdanvolt Őrzőink, bukott isteneink 
von�sai.

Ők azok, kik soha nem v�lhatnak igaz�n 
emberr�, hiszen m�g ma is, megfo�va �s 
me�yengülve is többek, hatalmasabbak n�lunk. Kik 
n�ha bajt�rsaink �s testv�reink, n�ha pedig vezetőink 
�s zsarnokaink. �s mi nem tehetünk m�st, mint 
�vatos csod�lattal fi�eljük őket, hiszen vil�gaink 
m�r v�g�rv�nyesen összefon�dtak, �s ho� f�ltük 
va� v��tunk erre e�koron, minde� is m�r, hisz 
ők m�r köztünk �lnek. 

A halhatatlanok.
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A világról
A világ születése

bolyg�, melyen tört�netünk j�tsz�dik,
a Nouros nevet kapta teremtőitől, mikor 
eonokkal ezelőtt a Vil�gok Kov�csa

üllőj�n megform�zta az az�rk�k gömböt a kozmosz 
anyagaib�l. Üt�sei nyom�n �ce�nok fakadtak �s 
he�s�gek emelkedtek, a felcsap� szikr�k pedig 
sz�tterültek a semmi fekete v�szn�n, ho� e�kor 
majd csillagokk�nt ��jtsanak vil�goss�got az �j 
vil�g eljövendő teremtm�nyeinek. 

S akkor a Legna�obb Ős, ki minden titkok
ura volt, �eng�den r�f�jt az apr�cska gömbre,
ho� l�tezzen sz�l, mi hűst ad a forr�s�g ellen,
majd �rint�se nyom�n felizzott az �let tüze a bolyg� 
magj�ban. Ez a folyton fortyog�, sose nyugv� 
energia, ami a föld k�rges felsz�ne al�l, a m�lyből 
indulva meg�ll�thatatlan erővel tört a felsz�nre,
ho� azt�n l�thatatlan �ce�nk�nt �rasszon el 
mindent, maga Nouros �ltető ereje, mit �� 
neveznek, mana. 

�s a h�d�t� �tj�ra indul� �letfolyam 
zabol�tlanul tombolt, hisz �ermek volt m�g csak
az idő v�gtelen sodr�ban. Nyom�ban pedig először 
megszülettek a hatalmasok, kik a mana igaz titkait 
ismert�k, �s kik a m�lyen a föld alatt elterülő 
tavakban �szva szunnyadtak, v�rva az e�kor 
eljövendő korokat. Majd a hull�mok v�gigsöpörtek
a siv�r földeken, az �letfolyam �rint�s�re vir�gok 
sarjadtak �s f�k növekedtek, majd �llatok keltek 
�letre a neml�t �lm�b�l, ho� a növ�nyek t�rsakra 
leljenek bennük. 

De a mana örök vizeinek hull�mai tov�bbra sem 
csitultak, hanem tajt�kot vertek a szikl�s partokon,
�s a habokb�l felemelkedtek az Elsők, kiknek kezdeti, 
ing� l�ptei nyom�n az egek fel� fordultak a növ�nyek, 
felbőgtek a ligetekkel szeg�lyezte völ�ekben
a szarvasok, �s könnyüket hullatt�k a fellegek is, 
hiszen mind tudt�k, ho� meg�rkeztek azok, kik 
e�szer majd uralmuk al� hajtj�k a vil�got. 

L�tta ezt a Legna�obb Ős is, s elszomorodott, 
mikor felismerte �ermekeiben a hatalom v�gtelen, 
izz� v���t. �s b�r az eny�szet lenyomat�t l�tta 
akkor lelkükön, addigra m�r megszerette őket, �� 
nem v�gta el l�tük m�g erőtlen fonal�t. Eleven 
f�nyből anyagot ��rt, ho� örök v�dőburokkal 
ve�e körül a tör�keny vil�got, majd v�r�t 
fakasztotta, �s alakokat form�lt belőle Nouros

�jszülött �ermekeinek m�s�ra, ho� azok ne 
ijedjenek meg tőlük, hanem ink�bb szeress�k őket.

�m m�sok voltak, többek n�luk, hiszen v�rük
az ő v�re volt, eleven �ter, lelkük pedig, mint
a v�gtelens�g f�nyei, örökk� �gett, szemükben az ő 
tekintete tükröződött vissza. �s bölcsess�get adott 
teremtm�nyeinek, ho� hűen őrizz�k a �ermekn�p 
l�p�seit, vezess�k őket, ha elt�velyedn�nek, �s seg�ts�k 
őket, ha arra �rdemesnek bizonyulnak. �s a hal-
hatatlan v�rűek ben�pes�tett�k �gi lakhelyüket, mit
a Felső S�koknak neveztek el, ho� mindig 
eml�kezzenek arra, ho� az ő örök feladatuk, ho� 
�v�n tekintsenek le a haland� teremtm�nyekre,
�s soha ne v��j�k az Als� S�k buja �s izgalmas 
csod�it, mert mi nekik oszt�lyr�szül jutott,
az mag�t�l a Teremtőtől sz�rmazik. 

�s Nouros �ermekei lassan cseperedni kezdtek, 
�s b�r eleinte esendőek voltak, botladoz�saik sor�n 
v�gig ott voltak velük azok, kik az �gben j�rtak 
Őrzőikk�nt, ők, kik t�maszt �s vigaszt ny�jtottak 
sz�mukra minden viszontags�g idej�n, s kiket oly 
na�on megszerettek az emberek az idők sor�n: ők 
voltak a halhatatlanok.

A korok története

Nouros felsz�n�t hatalmas �ce�nok, valamint k�t 
na�obb �s több kisebb külön�ll� földterület alkotja. 
Fl�r�ja �s faun�ja kedvez a növ�nyeknek �s �llatok-
nak, �lővil�ga ez�ltal igen gazdagnak mondhat�. 
Nouros �ltető eleme a mana, ami minden �let forr�sa. 
Azokon a területeken, ahol az �letfolyam erővel 
duzzadva tör a felsz�nre a bolyg� m�ly�ből, ott
a term�szet is d�s �s �lettel teli, �s �lől�nyek milli�i 
�ltal lakott, kiterjedt �s burj�nz� vid�kek jönnek 
l�tre. Ott azonban, ahol a mana kev�sb� tud 
szabadon �ramlani, va� az ereje megfo�atkozott
a folyamatos �s erős felhaszn�l�s sor�n, ott a felsz�n 
is kietlenebb� �s term�ketlenn� v�lik, kop�r 
fenns�kok, dermesztő fa�ba borul� he�cs�csok, 
va� dögledező mocsarak alakulnak ki. 

A bolyg� lak�i idejekor�n felismert�k ezeket
a vil�got meghat�roz� törv�nyeket, �s ennek 
köszönhetően fők�nt ott alakultak ki közöss�gek, 
majd k�sőbb civiliz�ci�k, ahol a mana koncentr�ci�ja 
erősebbnek bizonyult. M�r a legelső törzsi kult�r�k 
vaj�kosai �s s�m�njai is �rezt�k a bolyg� szabadon 
�rad� energi�it, �s mivel v��t�k b�lv�nyaik 

A Legendák Kora

A
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�s isteneik hatalm�t, hamar kitapasztalt�k, ho�an 
tudj�k a mana z�g� �ramait az uralmuk al� vonni. 
�� született meg a m�gia, amely �vezredeken 
keresztül e�ütt nőtt �s erősödött az emberi 
civiliz�ci�kkal e�ütt, s mely lassan a legerősebb 
fe�verr� v�lt a hatalom ut�ni folytonos küzdelem 
sz�nter�n is.

Mivel a m�gia val�j�ban nem m�s, mint
a bolyg� �leterej�nek megcsapol�sa, �s e� kitűzött 
c�lnak val�, megfelelő alak�t�sa, igaz�b�l u�an-
azokat az erőket uralj�k a term�szetközeli nom�d 
törzsek vaj�kosai, mint a legkifinomultabb elemi 
var�zslatokat kifejlesztő, m�ra �vsz�zados tud�st 
felhalmoz� szervezett var�zsl�rendek.
Az �letfolyam var�zslatokhoz tört�nő felhaszn�l�sa
nem m�s, mint az ősi teremtő elemek erej�nek,
a vil�got meghat�roz� hat fő erőnek a megzabol�z�-
sa. Ezek a Föld, a Levegő, a Tűz, a V�z, a L�lek,
�s a tiltott hatodik elem, az Eny�szet, melyet
a m�gusrendek többs�ge nem fogad el ön�ll� erők�nt, 
hiszen ellent�tes mindazzal, amit az �letfolyamr�l 
hisznek �s tan�tanak. 
A man�t – ami b�r minden �lől�nyben ott �l – nem 

k�pes mindenki uralni, s b�r a bölcsek �vsz�zadok �ta 
kutatj�k, mik�nt k�pes ak�r tombol� viharokat is 
megid�zni e� e�szerű parasztcsal�d �ermeke,
�s ho� lehet az, ho� k�t na� erejű var�zsl� 
n�sz�b�l teljesen m�giak�ptelen �ermek születik, 
bizonyos v�laszt m�g senki sem lelt erre a k�rd�sre. 

A m�gia tört�nete k�z a k�zben k�s�ri v�gig 
Nouros tört�nelm�t, minden fontos va� ak�r 
sorsford�t� esem�nynek köze van a man�hoz va� 
annak ural�s�nak műv�szet�hez. Azok az emberek, 
kik rendelkeztek a mana felhaszn�l�s�nak k�pess�-
g�vel, mindig is az adott t�rsadalom legfontosabb 
szem�lyei köz� tartoztak, �s b�r ezek a var�zs-
haszn�l�k az e�szerű emberekben mindig is e� 
bizonyos fok� bizalmatlans�got keltettek, mivel
a hatalmukt�l val� f�lelem erős volt, azok m�gis 
i�ekeztek mindig a nekik j�r�, kellő tiszteletet 
megadni.

Az elm�lt korok sor�n sz�mos kisebb-na�obb 
m�giahaszn�l� szervezet jött l�tre, az udvari 
var�zshaszn�l�k szinte minden mai birodalom 
�let�ben kiemelt szerepet töltöttek be, aho�
az orsz�ghat�rokon �tny�l� na� m�gusrendek is

Felhovaros romjai

1. Fejezet - A világról
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 a mindenkori politikai sz�nt�r megkerülhetetlen 
r�sztvevőiv� v�ltak. �s mivel mindig akadnak 
olyanok is, kik az �letfolyam erej�t a saj�t önös 
�rdekük el�r�s�re akart�k felhaszn�lni, �� a 
tört�nelem sor�n sz�mos p�lda volt arra, ho� na� 
erejű var�zshaszn�l�k fell�p�sei zavarg�sokat, sőt 
ak�r birodalmakat megrengető h�bor�kat is okoztak.

Mivel tulajdonk�ppen a mana �rad�sa nyom�n 
alakult ki a ma ismert haland� vil�g összes 
teremtm�nye, azon fajok, mik m�r az �időkben �letet 
kaptak, mikor az �letfolyam m�g mindenhol 
különösen erős �s tiszta volt, a fiatalabb 
teremtm�nyekn�l sokkal szorosabb kapcsolatban 
�lltak �s �llnak a mai napig is az �letet ad� 
energi�kkal. Ezek a l�nyek mindenki m�sn�l 
könnyebben tudt�k form�lni a mana �ramait,
de e�szerre tisztelt�k �s �vt�k is annak hatalm�t.
Ezek a v�n fajok m�ra azonban többnyire m�r
mind eltűntek a föld sz�n�ről, va� közelebb 
h�z�dtak a bolyg� man�t�l fortyog� magja fel�,
�� b�r erejük hatalmas, a jelenkor birodalmainak 
sors�ra m�g sincsenek jelentős hat�ssal. 

Az �idő ilyen ma is �lő teremtm�nyei a s�rk�-
nyok, kik az első korok ut�n a magashe�s�gek m�ly 
t�rn�iba költöztek be, va� az elfek n�pe, kik
a term�szet legink�bb h�bor�tatlan, �s �� m�sok 
sz�m�ra szinte megközel�thetetlen vid�kein �lnek
m�r �vezredek �ta. A legend�k �� tartj�k, ho�
az első embern�pek m�gikus ereje vetekedett a többi 
ősfaj hatalm�val, hiszen akkor volt az �letfolyamhoz 
val� kapcsolatuk a legtiszt�bb �s legszorosabb. 
Azokban a korokban azonban m�g nem l�tezett
a mai szervezett, �s m�r a tudom�nyok erej�vel is 
megt�mogatott m�gikus rend, �� e�-k�t f�listeni 
hatalm� ősm�guson k�vül nem sok mag�nyos, va� 
ak�r közöss�get alkot� var�zshaszn�l�r�l eml�keztek 
meg a kor �rnokai. 

A titkos tanok n�h�ny tud�ja �� v�li, ho�
az �idők elfeledett n�pei köz� tartoznak a mitikus 
S�kj�r�k is, kik az emberek uralta Als� S�k, �s e�kor 
az Őrzők �ltal lakott Felső S�kok között megnyitott 
kapukat, �s a kapuk között k���z� v�gtelen utakat 
vi��zz�k a Köztes S�k f�lelmetes hom�ly�ban… 

�s b�r a m�gia tört�nete hossz� �vezredekre 
ny�lik vissza, az embern�pek eg�sz korokon keresztül 
viszonylagos harm�ni�ban �ltek a bolyg�val, s b�r 
haszn�lt�k annak erej�t, de emellett tisztelt�k
a vil�guk alapvető rendj�t is. Eljött azonban az idő, 
mikor az emberis�g hatalomv��a olyan m�rt�ket 
öltött, ho� a m�giahaszn�l�k m�r e�re kevesebbet 
foglalkoztak az e�ens�ly megtart�s�val,
�s szüntelenül �j �s �j �tjait kutatt�k az �letfolyam 
kiakn�z�si m�djainak. �ltaluk magasztosnak 
gondolt c�ljuk felül�rt minden elvet �s erkölcsöt, 
hiszen mindenn�l jobban v��t�k uralni a vil�got. 

A legnyugatabbra fekvő kontinensen azt�n 
felemelkedett e� birodalom, mely kapcsolatba került 
a legelső teremtm�nyekkel, kik e�ütt l�legeztek
a v�gtelen manafolyamokkal, �s seg�ts�gükkel olyan 
tud�st halmoztak fel a sz�zadok sor�n, ami �ltal 
k�pess� v�ltak a mana legtiszt�bb �s legerősebb 
�ramlatait is haszn�lni. Ez a büszke �s törekvő n�p

Az ősfajok eentétei
Az emberek és az óidő egyéb fajai közö 

hamar éles eentét alakult ki , hiszen másként 
tekinteek a világra és aak titkaira.
Az emberek úgy vélték , hogy minden , mi 
Nouros földjein található, az őket ieti ,
és csakis azért teremtete, hogy ők fel-
használhaák azt saját boldogulásuk 
érdekében .

Eel szemben a töi faj soal inká 
törekede aa, hogy szimbiózisban éljen
a természeel. És bár különlegesen erős 
mágikus képeégek jeemezték őket, csak
a legritká esetben használták azt, hiszen 
tudták , hogy aal a bolygó energiáit 
pazarolnák csak el , s így rombolnák saját 
környezetüket is.

A fajok szembenáása végül odáig vezete, 
hogy a számban jelentőse emberek elűzték
a töi ősi teremtményt, kik a folyamatos 
harcban csak a világ továi pusztulását 
láák , s végül inká önként vonultak el
a háborítatlana területekre, hol azóta is 
békében élnek.

1. Fejezet - A világról
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nem volt rest ak�r az utols� cseppig kiszipolyozni
az �letfolyam erej�t, �s hab�r ez�ltal fokozatosan 
v�ltoztatt�k e�re kev�sb� �lhetőv� saj�t 
környezetüket, kor�bban soha nem l�tott hatalomra 
tettek szert. 

P�rtfog�ik seg�ts�g�vel arra is r�jöttek, ho�an 
tudj�k �lettelen g�peiket �s okos szerkezeteiket 
megtölteni az �letfolyam energi�ival, �� hamarosan 
az egeket szelő haj�kat, �s eleven man�val puszt�t� 
fe�vereket hoztak l�tre, v�rosaikat pedig a felhők 
föl� �p�tett�k. A Zhilar Birodalom az emberi faj 
törekv�s�nek �s tanul�konys�g�nak legtündöklőbb 
p�ld�j�v� v�lt, azonban a haland�k �ltal teremtett 
csod�k ideje e� �j kor kezdet�t is elhozta, aminek 
sor�n v�gül l�ngokba borult a vil�g.

A nyugati kontinenst ural� Zhilar Birodalom 
vezetője b�r n�vleg a mindenkori cs�sz�r volt,
az igazi hatalmat m�r az aranykorban is a M�gusok 
Szövets�ge birtokolta. A birodalom különböző 
var�zsl�rendjeit e�es�tő Szövets�g fej�t Korrathnak 
nevezt�k. Ő volt minden m�gusok legna�obbika.

Mivel az e�re fejlettebb� v�l�, a m�gi�t a 
tudom�nyok szülte eszközökkel mesterien ötvöző 
magiko-technokrata birodalom működtet�se 
kivitelezhetetlenn� v�lt a megzabol�zott, koncentr�lt 
man�t t�rol� manakutak n�lkül, az idő m�l�s�val
a kutak körny�ke kietlen pusztas��� v�ltozott, 
ez�ltal pedig a sz�razföld mind na�obb r�sze v�lt 
term�ketlenn� �s lakhatatlann�. 

A kutak m�ly�n fortyog� mana e�re �akoribb 
puszt�t� kitör�sei miatt a Korrath vezette Szövets�g – 
�s nem utols� sorban a sz�lakat a h�tt�rből mozgat� 
ősi teremtm�nyek - a M�lys�gurak – tan�cs�ra
a birodalom lak�it a Felhőv�rosokba telep�tett�k �t. 
Ezek a m�gia seg�ts�g�vel �p�tett, a felhők szintje föl� 
emelt v�rosszörnyek v�ltak ez�ltal a birodalom �j 
alapköveiv�. 

De hi�ba v�ltak e�re nyilv�nval�v� a földr�sz, 
�s ezzel a birodalom jövőj�t is vesz�lyeztető előjelek,
a Zhilar Birodalom nem tudta �s nem is akarta 
h�traha�ni a mind na�obb tud�st �s hatalmat 
szüntelenül hajszol�, �s közben önnön l�t�t fenyegető 
működ�s�t. 

A Szövets�g a sz�zadok sor�n mind m�lyebbre
�s m�lyebbre �sott, a m�gia �s a vil�g rendj�nek 
legrejtettebb titkait kutatta, majd v�gül 
megalap�tott�k a S�km�gusok Rendj�t, minek 
e�etlen feladata az volt, ho� azt kutassa, mik�nt 

A Káosz Kora

�pül fel a Nourost alkot� s�kok term�szete, �s ho�an 
lehet ak�r közlekedni is közöttük. �s mikor az első 
kapukat sikerrel megnyitott�k a birodalom 
legkiv�l�bb m�giahaszn�l�i, m�r �vtizedeken 
keresztül k�pzett felder�tő l�gi�k v�rt�k, ho� utat 
keressenek az ismeretlenen keresztül az oly r�g�ta 
v��ott �j vil�gba, a Felső S�kokra.

De mivel a halhatatlanok lakhely�ül szolg�l� 
�teri vil�g nem arra rendeltetett, ho� haland� l�b 
tapossa a földj�t, ez�rt a legna�obb Ős a korok előtt 
az örök hom�ly földj�vel v�lasztotta el a haland�k
�s halhatatlanok vil�gait e�m�st�l. Ez az �rny�kok 
�ltal uralt Köztes S�k maga volt a senki földje,
�s csak olyan korcs �s n�vtelen l�nyek tengett�k itt 
k�rhozott l�tük napjait, miknek nem volt helye sem 
az emberek, sem a halhatatlanok vil�g�ban. 

A zhilarokat �s vezetőiket azonban oly erősen 
űzte a v��, ho� pusztul� otthonuk helyett 
megh�d�ts�k az Őrzők vil�g�t, ho� sem
a Hom�lys�k borzalmai, de m�g saj�tjaik pusztul�sa 
sem rend�tette el őket v�gső c�ljukt�l, �s v�gül lyukat 
ütve a Felső S�kok burk�n megny�lt az �tj�r�
a halhatatlanok birodalm�ba. 

A kataklizma, ami ezut�n következett, a Vil�gok 
H�bor�ja n�ven került be a tört�nelem titkait meg-
örök�tő k�dexekbe. 

A teremtett vil�g rendje abban a pillanatban 
borult fel, mikor az emberi faj legna�obbjai �s
az őrzőjükk�nt rendelt �teri l�nyek az első tal�lkoz�st 
követő zűrzavaros idők ut�n v�gül először kerültek 
teljes hatalmukban szembe e�m�ssal. Hiszen ekkor
a halhatatlanok legna�obbjai – kiket az Als� S�kon 
csak �� emlegettek, mint az Öreg Istenek – 
belen�ztek az embern�p urainak hatalomv��t�l 
parazsat vető tekintet�be, s elborzadtak att�l, amit 
ott l�ttak. A sors fonala rokk�n forg� sz�lk�nt 
bontotta ki előttük titkait, �s az emberek urainak 
büszke, nemes arc�n megl�tt�k e� ősi, sz�mukra 
addig titkos hatalom von�sait �s saj�t n�pük 
buk�s�t.

A f�lelem �s az �lni akar�s minden �lő leg-
erősebb elemi ösztöne, le�en az ak�r földi, ak�r
az �teri s�kok �ermeke, �� tört�nhetett, ho�
a Felső S�k halhatatlanjai az első időkben erővel 
pr�b�lt�k meg a h�vatlan jövev�nyeket vissza-
toloncolni saj�t s�kjukra. �s b�r erejük hatalmas
volt, mit a Felső S�kokat alkot� eleven esszenci�b�l, 
az �terből nyertek, de v�gül alulbecsült�k a zhilar 
m�gusfejedelmek �s az őket seg�tő ősi teremtm�nyek 
hatalm�t, �s ez okozta k�sőbbi vesztüket.

1. Fejezet - A világról
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Mivel az �letfolyam erej�t nem ismert�k �s nem 
uralt�k, első föl�nyes �őzelmeik csup�n pillanat-
nyinak bizonyultak. Hamarosan az emberbirodalom 
seregei jelentek meg a sz�z�val ny�l� kapukon 
keresztül, man�t pöfögő hadig�pek �s a Felső S�k 
makul�tlan egeit sza�at� repülő b�rk�k hada 
�ramlott az �tj�r�kb�l, miknek fed�lzet�n a haland�k 
hatalmasai szőtt�k puszt�t� m�gikus h�l�jukat, ho� 
azt�n az �teri vil�g tör�keny csod�ira usz�ts�k azt.
Az egek megremegtek, �s a bolyg� magja füstös 
miazm�t köhögött fel, aho� k�t vil�g, mely e�m�s 
n�lkül nem l�tezhetett, tombolva e�m�snak feszült. 
A h�bor� l�ngoszlopai felem�sztettek mindent,
mi az �tjukba került, a Vil�g�g�s nem k�m�lte e�ik 
s�kot sem. 

�vekig zajlott a küzdelem ember �s „isteneik” 
között, �s b�r a halhatatlanok erej�hez m�g
a legna�obb ősm�gusok sem �rhettek fel,az em-
bereket e� m�g öregebb �s m�g na�obb erő 
t�mogatta. Az emberek mindv�gig e�s�gesnek 
bizonyultak, b�rmily hatalmas vesztes�gek �rt�k is 
őket. Hasonl� e�s�g azonban nem volt elmondhat�
a Felső S�kok lak�ir�l, kik között az idők kezdete �ta 
u�an�� l�teztek ellent�tek �s viszolyg�sok, mint
a haland� n�pek között. �s mikor az Őrzők na�jai 
közül önös �rdekből n�h�nyan a Zhilar Birodalom 
mell� �lltak, ho� saj�tjaik ellen forduljanak,
a halhatatlan vil�g sorsa v�g�rv�nyesen 
megpecs�telődött.

A zhilarok titkos szövets�geseik seg�ts�g�vel 
manavihart id�ztek akkor elő, mi oly erős volt, mint 
amely utolj�ra a vil�g teremt�sekor tombolt �letet 
sarjasztva maga ut�n. �m most �let helyett hal�l
�s pusztul�s j�rt csak a var�zslat nyom�ban, �s akkor 
e�, a halhatatlan urakat v�gk�pp t�rdre k�nyszer�tő 
csel nyom�n a f�kezhetetlen erő mind a Felső S�kokra 
z�dult. A vil�gokat elv�laszt� v�dőburok a csap�s 
hat�s�ra megrepedt, s a kozmosz sikolt�s�t�l k�s�rve  

ezernyi szil�nkra hasadt. �� jöttek l�tre a ma ismert 
Mozaikvil�gok, melyek csup�n szomor� mement�i
a halhatatlan vil�g hajdan volt dicsős�g�nek.

A halhatatlanok pedig sz�tsz�r�dtak, mint 
aho� az e�kori birodalom romjait alkot� 
s�ktöred�kek, �s b�r a legerősebbek m�g e� ideig 
kitartottak, küzdelmük akkor m�r f�jdalmas
buk�sra volt �t�lve. 

Legtöbbjük az ezt követő �vek csat�iban estek el, 
majd mikor v�gül a zhilarok felsz�l�tott�k őket
a megad�sra, volt, ki a ��szt�l megrendülve 
val�ban letette a fe�vert a �őztes h�d�t�k seregei 
előtt. M�sok pedig, kik a sz��en terh�t m�r nem 
b�rt�k viselni, menekülve ha�t�k el őshaz�jukat,
�s bujdos� sz�mkivetett� v�ltak. A zhilarok a szöke-
v�nyek ut�n küldt�k legerősebb harcosaikat, ho� 
e�enk�nt vad�ssz�k le őket, �m m�g �� is akadt 
olyan halhatatlan, aki �tjutott az emberm�gusok 
�ltal nyitott kapuk e�ik�n, ho� azt�n a Hom�lys�k 
k�rhozott földjein keressen mened�ket. A legszeren-
cs�sebbek pedig, kik el�rtek az Als� S�kra ny�l� 
kapukig, v�gül bel�ptek a haland�k birodalmaiba.

A Zhilar Birodalom a reneg�t halhatatlanok 
oldal�n sok�ig ünnepelte �őzelm�t, majd �jult 
erővel indult �tra, ho� uralma al� vonja
a Mozaikvil�gokat is. Az elkövetkező �vsz�zadok 
sor�n csup�n e� c�l vez�relte őket: ho� a man�hoz 
hasonl�an az �ter anyag�t is megtanulj�k mesterien 
uralni, �s seg�ts�g�vel �j birodalmat �p�tve kutass�k
a halhatatlans�g titkait. Ettől a napt�l kezdve
a Zhilar Cs�sz�rs�g tört�nelme az Als� S�kon v�get 
�rt, hiszen sosem t�rtek vissza a maguk mögött 
ha�ott otthonukba. 

A halhatatlanok �letben maradt h�rmond�i 
pedig, kiknek sikerült elszakadnia üldözőiktől, 
szemben�ztek e�kori követőikkel, �s megpr�b�ltak �j 
�letet kezdeni a haland� emberek orsz�gaiban.

Valóban istenek ők?
A halhatatlanok , bár valóban hatalmas erővel bíró teremtmények , valójában nem tekinthetőek a szó hagyományos 

értelmében isteneknek. Mivel ők maguk is egy felső hatalomnak köszönhetően szüleek meg, inká nevezhetőek egyfajta 
köztes létformának a halandók és a mindenható ősi teremtő erők közö, kiknek feladata az Alsó Síkot benépesítő fajok ,
és azok közül is elsősorban az emberek óvása volt. 

A halandók azonban , mivel velük kerültek elsőként kapcsolatba, őket emelték piedesztálra. Már csak azért is így történt 
ez, mert vonzoa őket, hogy az Őrzők olyayira hasonlítoak hoájuk , és valóságosaak voltak számukra, mint 
valamiféle józan ézel felfoghatatlan kozmikus energia.

1. Fejezet - A világról



A haland�k �s halhatatlanok között d�l� harcok 
nem k�m�lt�k Nouros emberlakta vid�keit sem.
A zhilar m�gusok �ltal m�rt�ktelenül felem�sztett 
mana megt�p�zta a kontinensek felsz�n�t, �s mivel 
�arrason a zhilarok a manakutak ki�p�t�sekor m�r 
eleve terveztek az előrel�that� hat�sokkal, �s
az e��bk�nt is lakatlanabb, kietlen t�jakat 
v�lasztott�k ki azok hely�ül, �� a h�bor�
a legna�obb puszt�t�st v�gül Enerith vir�gz� 
földjein v�gezte. 

A keleti kontinens sz�v�ben fekvő 
hercegs�gekben, ahova a cs�sz�rs�g k�mjei 
seg�ts�g�vel a mana�űjtőket telep�tette, a Felső 
S�kokra z�d�tott manavihar megid�z�sekor
a felrobban� manakutak hely�n fortyog� vulk�nok 
jelentek meg, melyek k�rlelhetetlenül ok�dt�k 
magukb�l a bolyg� eleven magj�t. A zöldellő r�tek
�s a d�s rengetegek hamar kietlen pusztas��� 
korcsosultak, a levegő pedig a koncentr�lt energi�k 
vihar�t�l forr�sodott fel. Az itt �lő n�pek 
elmenekültek lakhatatlann� v�lt otthonukb�l,
�s a környező orsz�gok fel� vett�k az ir�nyt e� 

A Kétségek Kora nyugodtabb, �j �let rem�ny�ben. 
Ezt az időszakot a Na� V�ndorl�s n�ven is 

emlegetik a tört�nettud�k, mely zűrzavaros korszak 
volt Nouros hist�ri�j�ban, �s mi az őslakos �s az �j 
haz�t kereső n�pek kevered�s�t hozta mag�val.
Az eln�ptelenedett belső földeket hamarosan 
Hamuföldek n�ven kezdt�k emlegetni, �s csak több 
mint e� sz�zad�v m�lt�n mer�szkedtek �jra ezekre
a vid�kekre emberek, mikor a term�szet haragja 
lenyugodni l�tszott. A n�pek v�ndorl�sa az addig 
viszonylagos b�k�ben �lő t�rsadalmakban zavarg�sok 
sokas�g�t hozta el, r�ad�sul ezt a forrong� helyzetet 
tet�zte a halhatatlanok �rkez�se az Als� S�kra, mely 
alapvetően v�ltoztatta meg Nouros lak�inak sors�t.

Isteneik fizikai manifeszt�ci�ja megdöbbentette 
az embereket, sz�mtalan n�p saj�t panteonj�nak 
tagjai elevenedtek meg követőik előtt, �s ez megren-
d�tette Nouros m�r �vezredek �ta fenn�ll� hatalmi 
rendj�t is.

Az e�es t�rsadalmak különböző m�don 
reag�ltak isteneik földre sz�ll�s�ra, voltak, akik 
hangos �h�tattal hirdett�k uraik dicsős�g�t, �m 
akadtak olyanok is, akik elfordultak a kor�bban 
el�rhetetlennek hitt, fens�güket vesztett 
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halhatatlanokt�l. �s b�r idővel minden közöss�g 
felismerte, ho� a megtestesült hatalmasok ereje b�r 
jelentős, de m�gsem volt foghat� ahhoz, amit ők 
kor�bban hittek, ez csak azokban az orsz�gokban 
volt k�ros hat�ssal a meg�t�l�sükre, ahol kor�bban 
sem volt erős a szakr�lis �let.

A halhatatlanok sz�m�ra azonban komoly 
kih�v�st jelentett megküzdeni ezzel a helyzettel. Most 
u�anazzal a neh�zs��el szembesültek u�anis, 
amikkel a Zhilar Birodalom m�gusurai a Felső 
S�kokon, az Öreg Istenek �s a kisebb erejű 
halhatatlanok �ltető ereje u�anis maga a Felső 
S�kokat alkot� �ter volt, amit az emberek földj�n m�g 
a legna�obb hatalommal b�r�k is csak korl�tozottan 
tudtak magukhoz h�vni. �s mivel az Als� S�k 
manafolyamait m�g nem ismert�k �s uralt�k, fizikai 
hatalmuk ez�ltal jelentősen megcsappant. 

Az e�h�zak, felekezetek �s szekt�k �lete is 
jelentősen felfordult, szok�saik �s ősi r�tusaik
a halhatatlanok közels�ge miatt mind jobban 
megv�ltoztak. S mivel az �teri földek h�rmond�it
az �lő istenek avat�rjainak tekintett�k, a vall�s
�s a közöss�gek vezet�se is mind ink�bb az ő kezükbe 
került.

Mivel a halhatatlanok m�g megcsappant 
erejükkel is hatalmasok voltak, ez�rt nemcsak
a szakr�lis �letre, de a politik�ra is jelentős hat�suk 
volt.  Kir�lyok �s hercegek tett�k meg őket a birodal-
mak tan�csad�iv�, sőt nem e� esetben mag�nak
az orsz�gok feletti uralkod�snak a jog�t is 
felaj�nlott�k a legnemesebb, legna�obb hatalm� 
halhatatlanoknak. Az emberis�g e�kori Őrzői teh�t 
�jra erőre kaptak, �s lassan megszil�rd�tott�k 
befoly�sukat az �j vil�gban is. 

�s b�r a halhatatlan n�p csillaga �jra e�re 
f�nyesebben kezdett ra�ogni, ez a kor sem m�lhatott 
el keserűs�g �s vesztes�g n�lkül sz�mukra. 

Tört�nt u�anis, ho� közülük a legidősebbek, 
az Öreg Istenek, kiknek szemük izz�s�ban m�g 
tükröződött a kozmosz v�gtelenje, az őket övező 
dicsf�ny �s im�dat ellen�re sem tudt�k megszokni
a haland� vil�g fel�orsult sodr�s�t �s ez emberl�t 
m�land�s�g�t, s lassan m�ly �s v�gső melank�li�ba 
süllyedtek. �s b�r m�g mindig sz�molatlanul 
követt�k őket az emberek, legtöbbjük ennek ellen�re 
elha�ta az emberlakta birodalmakat. 

Ho� mi lett velük val�j�ban, arra senki sem 
tudja a v�laszt. Sokan azt besz�lik, ho� legtöbbjük
a nyitva maradt n�h�ny kaput felkutatva visszat�rt 
az őshaza mozaikk�nt sz�tsz�rt s�kszil�nkjaira, ho� 
ott leljen �jra mened�ket. M�sok a szűnni nem akar� 

f�jdalomt�l eszüket vesztve beleszürkültek
a Hom�lys�k örök ködj�be. 

Az emberek az első �vsz�zad fordul�j�ra e�re 
jobban kezdt�k megszokni e�kori isteneik jelenl�t�t, 
a halhatatlanok pedig az idők m�l�s�val, aho� 
megismerkedtek az emberek kult�r�ival, akarva-
akaratlanul is e�re jobban hasonultak azokhoz,
s �� magukhoz a haland�khoz is. Köztük j�rtak, 
köztük �ltek, �s mind jobban meg�lt�k muland� 
v��aikat is. 

Sokan közülük att�l sem viszolyogtak, ho�
a haland�k közül v�lasszanak t�rsat maguknak,
�s �� azt�n az �teri v�r keveredett az ember�vel. Ezek
a halhatatlanok azt�n ut�dokat nemzettek, kikben 
m�g erősen izzott az Ősök tiszta hatalma, de m�r
az ember nyughatatlan term�szet�nek je�ei is 
megjelentek bennük. Azok közülük, kik legink�bb 
megőrizt�k a halhatatlan v�rvonal tisztas�g�t, szinte 
kiv�tel n�lkül jelentős tiszts�geket l�ttak el
a birodalmakban, s mivel alig �eng�tett�k meg őket 
�� az eltelt �vek, mint emberi szövets�geseiket, 
megkerülhetetlen erőkk� v�ltak Enerith sors�nak 
alak�t�s�ban.

Az Öreg Istenek
Az emberek gyakran Öreg Isteneknek 

nevezték azokat a halhatatlanokat, kik a Felső 
Síkokon található őshazában jelentős 
hataloal bírtak . Sokszor ők voltak
a halandók által buzgón követe isteni 
panteonok kiemelt alakjai is. 

Hatalmukban kivétel nélkül jelentősek 
voltak , ezáltal még az Alsó Síkra lépve is 
képesek voltak olyan csodatételekre, melyek 
hoájárultak aoz, hogy a kultuszuk tová 
éljen az emberek körében .

Beszélik , hogy a közhiedeleel eentét-
ben nem mindegyikük hagyta el az emberlakta 
birodalmakat, hanem csupán elrejtőztek
a világ elől, s inkognitóban ma is a halandók 
közö élnek , bár már nem igen avatkoznak 
bele a birodalmak életének alakulásába.

1. Fejezet - A világról
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Lassacsk�n e� �j vil�grend �pült fel a haland�k 
�s a halhatatlan v�rűek szövets�ge nyom�n. 

A Felső S�kok e�kori urainak �rkez�se �ta eltelt 
minte� öt �vsz�zad sor�n �j, a kor�bbi szab�lyokat 
�s dogm�kat �t�r� halhatatlanok p�rtfog�sa alatt
e� �j t�rsadalom �pült fel. Kor�bban jelent�ktelen 
birodalmak nemesedtek �� na�y�, m�sok pedig,
kik nem tudtak va� nem akartak �l�re �llni
a v�ltoz�snak, lassacsk�n elvesz�tett�k vezető 
szerepüket. 

Szövets�gek születtek �s szűntek meg, vall�si 
szekt�k �s titkos t�rsas�gok alakultak, katonai
�s m�gikus szervezetek nőttek fel, �s tud�st�rsas�gok 
kutatt�k a vil�g rejtett titkait, l�trehozva azt
az örökkön nyüzsgő forgatagot, ami meghat�rozza 
Nouros mai �let�t. 

A halhatatlan v�rűek pedig b�r sosem felejtett�k 
el igaz�n, honnan is jöttek, mind ink�bb beletörődtek 
az őshaza elveszt�s�be, �s a haland� vil�g sz�ps�gei 

Az Új Kor �s belső v�v�d�sai fel� ford�tott�k fi�elmüket. Ma 
m�r csak a legöregebbek v��nak vissza közülük
a Felső S�kok h�feh�r egei köz�, melyet �vsz�zadok 
�ta a bitorl�k �ltal �jj��p�tett felhőv�rosok 
ac�lmonstrumai uralnak. 

Beköszöntött h�t az �j Kor, melyben emberek
�s halhatatlanok e�ütt form�lj�k Nouros 
tört�nelm�t, �s hol az e�m�ssal v�g n�lkül civakod� 
hatalmak politikai j�tszm�i ellen�re is vir�gzik
a kult�ra, a műv�szetek, a m�gia �s a gazdas�g.

N�h�ny �ve azonban a d�lvid�k v�gtelen 
dűn�kkel tark�tott földjeiről suttog�s indult meg,
ami azt�n fut�tűzk�nt kezdett terjedni szerte
a birodalmakban. L�t�kr�l besz�lnek, kik jelen�seket 
kaptak a s�kokon t�lr�l, s önjelölt pr�f�t�k 
emelkedtek a homokviharok tenger�ből, kik �j idők 
jövetel�ről tan�tanak. �j időkről, melyben a na� 
mozaik apr� darabjai �jra a helyükre kerülnek,
�s mikor az istenek majd �jra felemelkednek a 
fellegek köz�, ho� vissza�ll�ts�k a vil�gok ősi 
rendj�t...

1. Fejezet - A világról

Tharrasi hatarvidek



M I R A G E

Légy részese egy páratlan utazásnak, melyet Magyarország legújabb fantasy 

világa tár eléd! Csatlakozz te is a közösséghez, hogy aztán együtt ıŕjuk tovább egy 

távoli világ történetét!

Ez a párját ritkıt́ó kiadvány részletekbe menően mesél Nouros történelméről, a 

bolygó sorsát alakıt́ó birodalmakról, a kontinenseit lakó népekről - és természetesen 

magukról a Halhatatlanokról. 

A gazdagon illusztrált könyv a magyar fantasy művészet kiválóságainak 

munkáit soroltatja fel, ıǵy hozva még közelebb az olvasóhoz ezt a különleges, távoli 

világot.


