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F o ro r d  
Velkommen til…! 

Den bog, du sidder med, er en beskrivelse af rollespilsverdenen 

Niraham, som blev skabt i starten af 90’erne i forbindelse med den 

rollespilskampagne, som blev afholdt i Hareskoven den første søn-

dag i hver måned.  

Gennem tiden skrev flere og flere personer materiale til Niraham, 

som derfor voksede og blev mere omfattende år for år. Efterfølgen-

de begyndte flere andre kampagner og scenarier også at benyttet 

Niraham-verdenen, og også de bidrog med egne tekster.  

Arbejdet med at skrive materiale skete imidlertid uden en fælles 

koordinering, og de mange bidrag betød desværre, at materialet 

med tiden blev både uoverskueligt og ofte var modstridende og af 

varierende kvalitet. 

Det førte til, at jeg i løbet af 2005 begyndte arbejdet med at ind-

hente og sammenskrive alt tilgængeligt kulturmateriale, så det 

kunne få den form, det har her i bogen - som en sammenhængen-

de og lettilgængelig beskrivelse af Niraham. 

I forbindelse med bogens tilblivelse har det været nødvendigt at 

omskrive, redigere og forkorte tekster, så de passede sammen, og 

der kan derfor forekomme uoverensstemmelser med noget af det 

ældre materiale. 

Det er desuden værd at være opmærksom på, at bogen kun har til 

formål at give en grundlæggende og overordnet introduktion til 

Niraham, og at meget materiale derfor ikke er kommet med, som 

fortsat vil være gavnligt at læse. 

De kampagner, som i skrivende stund benytter Nirahambogen ved 

deres arrangementer, er: 

 Nordlenets Saga i Hareskoven - Afholdes den 1. søndag i 

måneden og finder sted i Nordlenet i Narabond. 

 Helios Live i Geel skov - Afholdes den 3. lørdag i måneden 

og finder sted i Gothia. 

 EOS Live på Radiomarken, Kgs. Lyngby - Afholdes den 1. 

lørdag i måneden og finder sted på øen Novus. 

 Asteria-kampagnen på Bornholm - Afholdes søndag i lige 

uger, og finder sted på øen Asteria. 

Herudover benyttes Niraham-verdenen også ved rollespilskampag-

nen Tempus-Vivo i Vestskoven. Der er imidlertid tale om en anden 

udgave af Niraham med en del forskelle, og Nirahambogen kan 

derfor kun anvendes til inspiration der. 

Med tiden er det dog min forhåbning, at de to verdensbeskrivelser 

kan samskrives, og aktuelt arbejder arrangørerne fra alle kampag-

ner da også hen imod kun at samle kulturmaterialet. 

God læselyst! 

 Bjørn Elling, 

 Redaktør 



Hvor meget bør man læse? 

Indledningsvist bør det bemærkes, at bogen er på mere end 200 

sider, og at det selvfølgelig ikke er meningen, at spillere skal læse 

og lære hver eneste side udenad. 

Bogen skal i højere grad ses som et opslagsværk, hvor spillere kan 

finde det kulturmateriale, som vedrører den kampagne, de spiller 

i, og som er relevant for deres karakterer. 

Det udelukker selvfølgelig ikke, at de spillere, som ønsker at få et 

dybere og mere omfattende indblik i deres spilverden, også kan 

læse resten af materialet, men det vil aldrig være et krav. 

På de næste sider følger en kort, overordnet introduktion til Nira-

ham, med en beskrivelse af de mest relevante oplysninger, som 

alle spillere bør kende. 

Hvor meget spillere herudover bør læse, vil i høj grad afhænge af 

den enkelte kampagnes krav og forventninger. Bogen er dog for-

søgt opbygget sådan, at spillere vil få den fornødne viden, hvis de 

udover introduktionen også læser afsnittene om:  

 Det rige, som kampagnen foregår i, 

 Den race, som læseren ønsker at spille,  

 Karakterens hjemland, hvis dette er et andet, end hvor 

kampagnen finder sted,  

 Den religion, som karakteren bekender sig til, og 

 Den del af historien, som går fra årene inden karakterens 

fødsel og til dato. 

Visse af kampagnerne har desuden lavet egne kulturkompendier, 

hvor det vigtigste materiale om kampagnen er samlet, så spillere 

kan med fordel også henvende sig til arrangørerne herom.  

Er det, der står i Nirahambogen, 

sandheden? 

Både og… 

Det der står i Nirahambogen er den objektive sandhed. Det vil 

sige, at bogens indhold er rigtigt og må lægges til grund, hvis der 

er modstrid mellem det og noget andet kulturmateriale. 

At erklære bogen for den endegyldige sandhed på denne måde kan 

forekomme drastisk, men det er desværre en nødvendighed, hvis 

der skal være et fælles kulturmateriale, som alle de forskellige 

kampagner kan enes om. 

Det værende sagt, så udelukker bogen imidlertid på ingen måde, 

at der skrives yderligere materiale. Tværtimod opfordres alle ar-

rangører og spillere til at bidrage med så meget materiale, de måt-

te ønske, for på den måde at gøre Niraham endnu mere omfatten-

de og interessant. 

Materiale, der ikke er optrykt i bogen, er dermed på ingen måde 

forkert, men skal blot betragtes som et supplement til de autorita-

tive tekster.  

Det værende sagt, så er det også værd at være opmærksom på, at 

bogen på ingen måde skal udgøre den subjektive sandhed for de 

enkelte spillere og deres karakterer. 

Det kan med andre ord godt være, at Nirahambogen beskriver en 

kultur, en hændelse eller en religion på en given måde. Det skal 

imidlertid ikke afholde spillerne fra under spillet at have deres helt 

egen og afvigende opfattelse af denne. 

Det der i bogen for eksempel beskrives som et nederlag, der skete 

som følge af modstanderens overlegne styrke og taktiske snilde, 

kan af karaktererne under spillet blive betragtet som et forræde-

risk bagholdsangreb og give grobund for en livslang blodfejde. 

Der er i det hele taget meget at vinde ved at lægge den objektive 

sandhed fra sig under spillet og bevidst tage en modsatrettet hold-

ning. Det gode spil udspringer af konflikter, og kampagnen bliver 

hurtig kedelig, hvis hver konflikt bliver løst ved, at spillerne bare 

sætter sig ned og slår op i et opslagsværk. 

Derfor gør du som spiller både sig selv og dine medspillere en stor 

tjeneste ved bevidst at have din egen tolkning af Niraham og dens 

historie, religioner og des lignende. Det er en kunst at kunne tage 

fejl med stil. 

At ændre verdenen  

På trods af, at selve bogen nu har fået en nogenlunde fast form, 

skal selve Niraham ikke af den grund anses for en statisk og ufor-

anderlig størrelse. 

Verdenen forandrer sig løbende, efterhånden som spillere og ar-

rangører byder ind med nyt materiale - både som følge af, at der 

bliver skrevet nyt materiale til, men også ved ændringer af det 

eksisterende. 

Det er ambitionen at tage ukritisk imod alt nyt materiale og indfø-

je det i bogen, såfremt det ligger indenfor rammerne af, hvad den 

kan rumme. Herudover revideres bogen også af egen drift, såfremt 

verdensopfattelsen på et eller flere punkter bevæger sig i en ny 

retning. 

Det siger dog samtidig sig selv, at ikke hver eneste lille detalje kan 

eller bør komme med. Hvis spillere til én kampagne eksempelvis 

mener, at det vil klæde en gud bedre, at tilhængerne begynder at 

gå i hvidt og gråt frem for som tidligere hvidt og sort, skal de være 

velkomne til det, men det bør ikke nødvendigvis samtidig trækkes 

ned over hovedet på alle andre kampagner. 

I det omfang, det på nogen som helst måde er muligt vil jeg dog 

bestræbe mig på at få alt det materiale, som jeg modtager, med i 

bogen, og sørge for at eventuelle tilpasninger og ændringer sker i 

samarbejde med tekstforfattere, arrangører og øvrige personer, 

som vil blive berørt. 

Der skal derfor lyde en helt generel opfordring til spillere, holdle-

dere og arrangører om at byde ind med nyt materiale samt forslag 

til ændringer og forbedringer ved enhver given lejlighed. 

Hvis der måtte sidde arrangører af eksisterende kampagner, der 

ønsker at overgå til at bruge Niraham-verdenen, indføjes og sam-

menskrives disses kampagners hidtidige materiale også gerne med 

bogens indhold. 
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Status 

Du sidder aktuelt med 2. udgave af Nirahambogen, som udkom i 

september 2008, og som senest er revideret i juli 2013. 

Med tiden er det min forhåbning, at bogen vil kunne udkomme i 

en sidste og ’endelig’ 3. udgave, hvor der udover en væsentlig op-

friskning af skrivestilen også vil ske samskrivning med materialet 

fra Tempus-Vivo kampagnen, så der fremadrettet kun vil være én 

Niraham-verden at sætte sig ind i. 

De første tiltag er allerede sat i værk fra arrangørernes side, blandt 

andet ved at samskrive de væsentligste forhold i kongeriget Nara-

bond. Resten følger gradvist hen ad vejen, men uden at hverken 

jeg eller andre tør spå om, hvorvidt og da hvornår projektet vil 

lykkes. 

Herudover er bogens sidste kapitel om Magi og Magiske væsener 

aldrig blevet skrevet færdig. Det skal der også rådes bod på, når 

tiden kommer. 

Eftersom arbejdet med Nirahambogen imidlertid er et fritidspro-

jekt, som ofte må vige for lange arbejdsdage og et lejlighedsvist 

behov for at holde fri, er det imidlertid usikkert hvornår 3. udgave 

af bogen bliver en realitet. 

Afsluttende bemærkninger  

Nirahambogen er gratis at bruge og kan frit anvendes i rollespils-

sammenhænge af enhver enkeltperson eller forening, som måtte 

ønske det. Kommerciel udgivelse af bogen er dog ikke tilladt, lige-

som det ikke er tilladt at opnå en indtjening ved distribution af 

værket eller dele heraf. 

Den seneste udgave af bogen vil altid være tilgængelig på hjemme-

siden www.niraham.dk. Spørgsmål eller bemærkninger til bogen 

kan henvendes til undertegnede, Bjørn Elling, på e-mail: 

bj.elling@gmail.com eller på telefon 26 81 79 13.  
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Niraham  

Niraham er en eventyrlig fantasy-verden, som vi kender dem fra 

bøger og film, med alt hvad dertil hører af magi, guder og overna-

turlig fænomener. 

Det er en ældgammel verden, og det fortælles, at der før den blev 

skabt, ikke fandtes andet end guderne selv. På det tidspunkt i 

Nirahams historie, hvor vi nu befinder os, er verdenen på et stadie, 

som har mange ligheder med den europæiske middelalder, om end 

der også kan drages paralleller til antikkens Grækenland og Ro-

merriget samt i et vist omfang til renæssancen.  

Magiske og overnaturlige hændelser hører desuden til hverdagen 

og betragtes som den største selvfølge. Drager flyver i skyerne, 

hekse sidder ude i mosen og brygger, og præster og magikere på-

kalder sig magiske kræfter til at lade ild falde fra himlen. 

Det siger sig selv, at det er vanskeligt at tage disse elementer med 

ind i spillet, men det er nødvendigt at være bevidst om, at Nira-

ham er en verden, hvor der sker ting ud over det almindelige, og 

hvor karaktererne ikke kun tror på det overnaturlige, men ved at 

det findes.  

Racer 

I Niraham findes der adskillige af de racer, som vi kender fra 

blandt andet Tolkiens værker samt den gængse fantasylitteratur. 

Visse af dem adskiller sig dog fra den måde, de ellers er kendt på i 

litteraturen, så det kan godt betale sig at læse om dem her i bogen, 

uanset hvor meget du ellers ved. 

Den mest udbredte race er menneskene, der igennem tiden har 

formået at underlægge sig størstedelen af Niraham. De har imid-

lertid også altid ligget i indbyrdes stridigheder, og det har ført til 

etableringen af mægtige riger, der tit og ofte fører storstilede krige 

mod hinanden. 

Elverne er et enestående folkefærd, hvis skove engang dækkede 

størstedelen af Niraham. De er imidlertid blev trængt tilbage, og 

lever nu kun i to skovsamfund – Santillia-skoven i vest og Eisloni-

en i øst. Om end de er få i antal, så er elvernes magt og indflydelse 

på Niraham dog ikke til at overse. 

Der findes også dværge på Niraham. De lever primært under den 

bjergkæde i det nordvestlige Niraham, der kaldes Darkonien. De er 

et stolt og ærekært folk, der værdsætter deres håndværk over alt 

andet, og som mest af alt blot ønsker at blive ladt i fred for de 

øvrige raceres konflikter. 

Også sortelver-racen er kendt. Det er et mørkt og dystert folke-

færd, som har deres foretrukne levested i det enorme underjordi-

ske samfund Tzest-Starnia - i daglig tale dog typisk blot omtalt 

som Underverdenen. Igennem tiderne er sortelverne flere gange 

trængt op til overfladen for at bekrige de øvrige racer og bosætte 

sig, og på grund af store stridigheder i Underverdenen er tilstrøm-

ningen støt stigende i disse år. 

Endeligt findes der også horder af orker, gobliner og trolde som 

trods deres barske ydre også forstår sig på list og snilde. De spre-

der skræk og rædsel, når de år efter år begiver sig ned fra Rustbjer-

gene i nord. 

Religioner  

Der findes mange forskellige religioner på Niraham, og hvert et 

levende væsen bekender sig til mindst én af disse. 

I modsætning til vores egen verden, hvor der ofte stilles spørgs-

målstegn ved religioner, hersker der ingen tvivl på Niraham om, at 

der findes guder og dæmoner. 

At bestride dette er noget nær utænkeligt, da alle og enhver tyde-

ligt kan se de underværker, som guderne gør - ikke mindst, når 

præsterne påkalder sig guderne og med magi formår at udrette 

store underværker. Flere gange viser guderne eller deres tjenere sig 

også ligefrem for de dødelige. 

De Sande Guder 

Den absolut mest udbredte religion, er den, der kendes som De 

Sande Guder. Den praktiseres blandt størstedelen af racerne og 

omhandler troen på en slægt af guder, der befinder sig i det gud-

dommelige rige Aferheim. Personer, der praktiserer denne religi-

on, skal anerkende og respektere alle guderne, men vælger ofte en 

enkelt, som de tilbeder og dedikerer deres liv til.  

Hver af guderne har særlige egenskaber og domæner, som de råder 

over. Nimar er eksempelvis den skabende gud, der opretholder 

livet og vogter over de retmæssige; Gasnian er den vise gud, som 

skænker sine tilhængere indsigt og forståelse, Jorin er renhedens 

og krigens gud, og så videre. 

På den måde har guderne fordelt størstedelen af verdens bestand-

dele imellem sig, og tilbederne udvælger sig oftest den af De Sande 

Guder, som netop har betydning for dennes liv. 

Før alting blev til, var der ifølge De Sande Guders lære kun de fire 

første guder: Nimar, Rina, Gasnian og Fanabina. Da de vidste, at 

selv de ikke ville leve for evigt, skabte de verdenen Niraham. Det 

skulle være deres eftermæle, og for at sikre sig at verdenen ville 

bestå for al evighed, skabte de racerne og befalede dem at vogte 

over Niraham. 

Udover de fire første guder, var også deres 6 afkom: Djorka, Sissi-

anna, Burania, Aram, Ragil og Rasnasolin.  

Guderne valgte profeten Jarco til at åbenbare deres eksistens for 

racerne på Niraham. Det skete på Djann-højsletten og var en skel-

sættende begivenhed i Nirahams historie. Racerne begyndte hur-

tigt at tilbede guderne, og på grund af antallet af guder blev religi-

onen også kendt som læren om De Ti Sande.  

Herefter forblev Niraham i balance gennem årtusinder, og da kun 

meget lidt forandrede sig, døsede guderne hen og overlod Nira-

hams racer til sig selv. De besvarede ganske vist deres bønner, men 

involverede sig mindre og mindre i verdens gang. 

Guderne bemærkede derfor ikke, at balancen mellem racerne med 

tiden forrykkede sig til menneskenes fordel., og efterhånden som 

menneskene fik smag for magt, begyndte de også at strides indbyr-

des.  

I år 1469 efter Jarcos åbenbaring brød der voldsomme konflikter 

ud mellem de forskellige guders tilhængere, og præsterne trak 

snart efter deres tilhængere ind i den hastigt eskalerende krig.  
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Efterhånden som deres tilhængere faldt, kom det også til kamp 

mellem guderne selv, og en dag skete det, at deres forenede kræf-

ter mødtes i et slag uden lige. Aferheim splintrede, og en tæt tåge 

lagde sig over gudernes rige. Da den lettede, stod kun nogle få af 

de gamle guder tilbage.  

Denne skelsættende begivenhed blev af præsteskabet givet navnet 

Himmelkrigene, mens den i folkemunde ofte blev omtalt som 

Dommedag. Efter Himmelkrigene var kun Nimar og Gasnian tilba-

ge af de gamle guder, og man begyndte derfor også at anerkende 

og ophøje nogle af deres øvrige børn. Disse var Jorin, Lyane, Tara, 

Arl, Flarn, Dilarna og Girak.  

Tiden var præget af stor sorg på Niraham. Man forstod ikke, hvad 

der var sket, og ingen kunne begribe, at guder pludselig kunne 

forsvinde på denne måde. Mange forsøgte gennem fanatisk tilbe-

delse at få guderne tilbage, og det lykkedes at vække Djorka, Ragil 

og Fanabina på ny, men ingen af de andre guder har siden besvaret 

deres tilhængeres kald. 

Racerne har efterhånden fundet sig til rette med tilstanden efter 

Himmelkrigene, og religionen kaldes nu i daglig tale blot læren om 

De Sande Guder. Religionens hovedsæde er bystaten Etos, hvor 

Jarcos store tempel er beliggende, og hvorfra der løbende udstedes 

doktriner og religiøse paradigmer. 

Druidetroen 

Blandt Santillia-skovens elvere samt mennesker fra Roul-Assin og 

Norrland er druidetroen meget udbredt. Religionen anser alt le-

vende på Niraham som værende skabt af nogle altomsluttende 

livskræfter, og dem der forstår at benytte og kontrollere disse 

kræfter, kan opnå store kræfter. 

Hvordan de enkelte kulturer forholder sig til og lever med disse 

naturkræfter varierer dog meget, og der er store stridigheder mel-

lem de forskellige typer druidetro. 

Iorin-troen 

I det enorme Chatonske Imperium tilbedes der kun én gud - Iorin. 

Han er en streng og krævende gud, som hver eneste dag forventer 

fuld dedikation fra sine tilbedere. Iorin er krigens gud, og af sam-

me årsag har chatonerne i umindelige tider også ligget i strid med 

størstedelen af Nirahams riger. 

Gorrum 

Blandt orker, gobliner og trolde er Gorrum-troen den mest ud-

bredte religion. Gorrums bud er enkelt. Han forventer blot, at hans 

tilbedere lever efter princippet om den stærkes ret, og at de lystrer 

hans bud, når han en sjælden gang kræver noget af dem. Indenfor 

Gorrum-troen er det accepteret også at tilbede Fiskur, der er en 

underordnet - men snu - gud, som særlig goblinerne agter højt. 

Øvrige religioner 

Udover disse religioner findes der et antal mindre religioner, som 

dog ikke er videre udbredte i de kampagner, hvor Nirahambogen 

anvendes. Disse er dog, ligesom de øvrige trosretninger, beskrevet 

senere i bogen under kapitlet om Religioner. 
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Narabond er opdelt i fem lener: Nordlenet, Sydlenet, Østlenet 

Vestlenet og Midtriget. Midtriget kendes også som Akonia, og 

rigets hovedstad, Kungstadt, er beliggende her. Det er herfra, at 

Narabonds konger regerer. 

Nordlenets Saga udspiller sig i Vinterskoven i det nordligste af 

rigets lener. Nordlenet har typisk altid været det hårdest ramte 

len, og da Vinterskoven er en vigtig adgangsvej for handel i lenet, 

kan man næsten altid være sikker på, at alt ondt, som overgår 

lenet, også rammer Vinterskoven. Skovens navle er Barazels eng, 

som i tidernes morgen udgjorde et rigt handelscentrum, men som 

nu ikke huser meget andet end nogle få handlende. 

Vinterskoven har særligt været præget af stridigheder mellem 

narabonerne og roulere fra nord, men i de seneste år er skoven 

også blevet overrendt af sultne orker og gobliner fra Rustbjergene 

samt sortelvere fra undergrunden. I skoven findes også en mindre 

elverbefolkning, som desperat forsøger at beskytte deres besiddel-

ser - ikke mindst da et af deres hellige livstræer befinder sig her. I 

årene efter himmelkrigene kom også en invasionsstyrke fra det 

Chatonske Imperium til Nordlenet. 

Udover angrebene udefra har der også været interne opgør og 

magtkampe. Det var alment kendt, at kong Nikolaj Narabond var 

både svagelig og ikke ved sine fulde fem, og man udpegede derfor 

rigskansler Victor van Hessen som kongens formynder. Da kong 

Nikolai få år senere døde, formåede rigskansleren ved et dristigt 

kup at få sig selv udpeget som rigets konstituerende regent.  

Rigskansleren viste sig imidlertid mere end almindelig skruppelløs, 

og da Valdemar Narabond var gammel nok til at gøre krav på kro-

nen, nægtede van Hessen at give afkald på den, hvilket blev star-

ten på en flere år lang borgerkrig i landet. 

Valdemar trak sig sejrrig ud af konflikten og kunne i 18 E.H. lade 

sig krone. Til dronning valgte han sin fjerne slægtning, Nimar-

præstinden Tirri Hayunen, og tidligere i år forlød det, at dronnin-

gen var gravid. Folkets glæde var imidlertid kortfattet. Snart efter 

blev kong Valdemar syg og døde pludseligt.  

Riget står nu på kanten af en ny borgerkrig. Der er meget tvivl om, 

hvorvidt folket og særligt adelen vil støtte op om Tirri af Nara-

bond, og man frygter at både indre og ydre fjender snart vil gøre 

krav på det tomme tronsæde ved hendes side. 

Gothia (Helios Live)  

Gothia er et barskt og ubarmhjertigt land beliggende umiddelbart 

mellem de tre riger Norrland, Paravien og Narabond. Alle tre be-

gærer riget for dets vigtige strategiske beliggenhed, og der har 

været talrige forsøg på at fordrive både magthaverne og befolknin-

gen fra landet. 

Man har dog formået at stå imod, og har haft held til at tildele 

navnlig Paravien en række svære nederlag - senest for blot få år 

siden, hvor en Paravisk spejderstyrke resolut og nådesløst blev 

nedkæmpet, efter at have begivet sig ind over rigets grænser.  

De omkringliggende riger synes således for nu at have accepteret 

Gothias eksistens og set sig tilfredse med, at landet kan udgøre en 

neutral stødpude mellem de omkringliggende lande. 

Størstedelen af befolkningen er efterkommere af folk fra Norrland. 

Om religionerne i øvrigt 

Udover de grundlæggende religioner findes der indenfor hver af 

disse også et utal af tolkninger og udlægninger, som kan skabe 

meget stor variation i, hvordan religionerne praktiseres.  

Dette kan eksempelvis sammenlignes med kristendommen i vores 

egen verden, der praktiseres og opfattes meget forskelligt af hen-

holdsvis katolikker, protestanter og ortodokse. 

Nogle af de mere almindelige tolkninger af religionerne er angivet 

i bogens religions-afsnit. Da disse kan variere selv fra by til by er 

det dog kun de mest udbredte, der er anført. 

Hvis du som spiller er i tvivl om, hvilken religion, du bør bekende 

dig til, vil De Sande Guder for det meste altid være det bedste valg. 

Tidsregning 

Den mest udbredte måde at angive årstal på, er med udgangs-

punkt i henholdsvis Jarcos åbenbaring og Himmelkrigene. Årstal-

lene betegnes da henholdsvis F.J. og E.J. (før/efter Jarcos åbenba-

ring) og E.H. (efter himmelkrigene).  

Himmelkrigene indtraf 1469 år efter Jarcos åbenbaring, og det 

efterfølgende år blev kendt som år 1 E.H. Året, hvor Himmelkrige-

ne fandt sted, angives i praksis ikke med et årstal, og det er i det 

hele taget næsten tabubelagt at nævne eller henvise til det pågæl-

dende år. 

Vi befinder os aktuelt i år 22 E.H., svarende til år 2012 i den virkeli-

ge verden. Årsskifte i Niraham indtræder, for overskuelighedens 

skyld, samtidig med årsskiftet i vores verden, det vil sige ved ud-

gangen af december, og månederne har de samme navne. 

De øvrige religioner, som ikke anerkender De Sande Guder, har 

ofte deres egne tidsregninger. Efterhånden er det dog også blandt 

disse blevet almindeligt at referere til tidsregningen efter Himmel-

krigene. 

Riger og kulturer 

Nedenfor følger en kort introduktion til de riger og regioner, som 

der spilles i ved de forskellige kampagner.  

Beskrivelserne er dog kun overordnede og opdateres ikke løbende. 

Det er derfor nødvendigt at rette henvendelse til de enkelte arran-

gører for at få en nærmere orientering om, hvad der aktuelt fore-

går i kampagnen. 

Narabond (Nordlenets Saga) 

Narabond er et traditionsrigt gammelt rige, der styres efter faste 

regler og love, og med en monark fra Narabond-slægten som sin 

øverste hersker. I praksis er den reelle magt dog udlagt til lokale 

lensherrer, som hersker i kongens navn og med hans autoritet.  

Riget er beliggende højt mod nord, og er omgivet af dværgenes 

rige Darkonien og elverskoven Santillia mod vest, Roul-Assin og 

Rustbjergene mod nord og Emyr mod øst. Gennem tiden har Nara-

bond haft utallige stridigheder med disse omkringliggende riger, 

og befolkningen har efterhånden set meget krig og lidt meget nød. 
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De er simple og ligefremme af natur, og foretrækker at løse deres 

problemer ved at lade sværdet tale. Gennem tiden er ridderidealer-

ne fra det paraviske rige i syd imidlertid også begyndt at vinde 

indpas, og særligt hos adelen værdsætter man de ophøjede ridder-

idealer såsom ære og kulturel dannelse. Fra det narabonske rige i 

øst har man også taget handelens dyder til sig, og rigets handels-

mænd begiver sig nu ud i store dele af verdenen.  

Riget regeres fra kongsbyen Vig, og var indtil for få år siden under-

lagt den retfærdige og yderst kompetente kong Arhild Sarassin III. 

Under en rejse blev kongen imidlertid angrebet af sortelvere, og da 

hans norrlandske lejesoldater undlod at komme ham til undsæt-

ning, formåede sortelverne at komme kongen nær og såre ham 

med en forgiftet daggert. 

Da kongens følge umuligt kunne nå til Vig i tide, valgte man i 

stedet med magi at overføre hans sjæl til en elvisk sjælesten, såle-

des at hans krop kunne helbredes, og sjælen derefter blive ført 

tilbage i kroppen. De elvere, der besad sjælestenen, forsvandt 

imidlertid ud i mørket, og kongens nevø Ulrik Sarassin udnyttede 

øjeblikket til at udråbe sig selv til konge. 

Trods forlydender om, at mordforsøget var iscenesat af Ulrik selv, 

anerkendte adelen dog kong Ulrik - ikke mindst på grund af hans 

gavmildhed og løfte om frihed for skatter til sine mest tro under-

såtter, og kongen blev blandt adelen og de nyrige kendt som kong 

Ulrik den Gavmilde. Da kongen er halt og knap så gavmild overfor 

den jævne pøbel, kaldes han i folkemunde typisk i stedet for Krøb-

lingekongen. 

Helios-kampagnen udspiller sig i Ahrenfelt len, der er en handels-

region i den østlige del af Gothia, og den lokale lensherre er grev 

Fillip Montal Ahrenfelt. Han er kendt som en streng og nådesløs 

herre. Efter at kong Ulrik overtog magten fik grev Fillip dog mere 

travlt med at lefle for kongen i Vig end at regere sit len, og det er 

derfor efterhånden faldet hen i lovløshed. 

I stedet har et lokalt kompagni af lejesoldater kaldet De Sorte Ulve 

overtaget magten i lenet, og det forlyder at det er sket med grev 

Philips gode vilje. Da ikke mange har modet eller styrken til at 

sætte sig op mod De Sorte Ulve, har deres tilstedeværelse formået 

at skabe en skrøbelig fred i lenet. Retfærdighed må befolkningen 

dog kigge langt efter, da De Sorte Ulve ikke lægger skjul på, at den 

der betaler bedst, også har bedst ret.  

Særligt sortelverne har formået at udnytte denne tilstand og bevæ-

ger sig nu frit rundt i lenet uden at skulle redegøre for deres gøren 

og laden. Det har givet anledning til stor mistro, og mange frygter 

at det er starten på enden. 

Novus (EOS Live)  

Kampagnen udspiller sig på den lille ø Novus, beliggende i det 

Paraviske Hav umiddelbart nord for Asteria. Øen har igennem 

umindelige tider ikke været kendt for meget andet end sine høje 

klipper og barske skær, og man har i folkemunde længe talt om, at 

en sømand, der vovede at sætte kurs mod øen, kun gjorde det, 

fordi han havde opgivet at leve. 

Om end der på øens midte har været frodige græsmarker og store 

skove, så har de omkringliggende klippeskær dog altid afskrækket 

handelsrejsende og andre søfarer fra øen. Når tågen ruller ud og 

man kunne høre lyden af havet der slog mod klipperne, har man 
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også talt om, at det var klageråb fra de afdødes sjæle, som advare-

de folk mod at sejle dertil. 

Af samme årsag har øens oprindelige befolkning - et større sam-

fund af halvdværge - også kunnet leve en fredsommelig og isoleret 

tilværelse uden nævneværdig kontakt med omverdenen.  

Alt det ændrede sig imidlertid, da et skib fra det Chatonske Impe-

rium, som ikke kendte til øens frygtsomme klipperev, gik på grund 

ved øens sydkyst. Størstedelen af de ombordværende overlevede 

imidlertid og kunne snart efter konstatere, at øen var en overor-

dentlig rig kilde til sølv. 

Herefter begyndte en overvældende strømning til øen, der snart 

var befolket af alle slags kulturer og racer. Novus blev kendt som 

’den nye begyndelse’ og mange lykkeriddere og lurvede typer rejste 

hertil i håbet om at finde hurtig rigdom.  

Øens strategiske beliggenhed mellem Tharkien, Darkonien og 

Norrland gjorde den kun yderligere eftertragtet. I halv-dværgene 

på øen fandt man desuden en god og lettilgængelig arbejdskraft, 

som man gjorde til slaver og tvang til at hugge sølv i minerne eller 

anlægge havne til handels– og flådeskibene. 

Det er denne smeltedigel af forskellige racer og kulturer, som kam-

pagne udspiller sig i. Mange riger gør krav på øen, og endnu har 

befolkningen ikke formået at etablere et egentlig hierarki eller 

finde en egentlig leder. 

Kampagnen udspiller sig ved Salamandersøen nær ved de to kyst-

byer Nyhavn og Frihavn, som huser en broget flok af forskellige 

racer og kulturer. Også sortelverne har etableret sig på øen og 

skabt et samfund kaldet Sel Streea, der er åbent for alle racer, og 

nu er blevet kendt som øens værste røverbule. 

Asteria (Rollespil-Bornholm) 

Øen Asteria er beliggende i det Paraviske Hav og er kendetegnet 

ved, at befolkningen består af en nogenlunde ligelig blanding af 

norrlændinge og udvandrere fra Plen. Øens vestkyst bebos overve-

jende af folk fra Plen og østkysten bebos udelukkende af norrlæn-

dinge. 

Sådan har det været i flere generationer, og selvom de to folkeslag 

med tiden er holdt op med at bekrige hinanden, er der stadig store 

kulturelle forskelle på dem.  

På grund af sin udsatte beliggenhed har øen gennem årene været 

udsat for talrige plyndringer, og om noget er det behovet for at 

kunne stå sammen mod fælles fjender, der har fået befolkningen 

til at lægge de indbyrdes stridigheder til side.  

Plyndringerne har medført, at næsten alle større byer er beliggen-

de godt inde på øen, herunder kongsbyen Conwar, hvorfra øen 

regeres af den unge kong Erik IX. Han har gjort sig bemærket ved 

at tage adskillige paraviske skikke til sig, og forsøgt at sætte regler 

og love over gamle traditioner med slægtsfejder og blodhævn. 

Det har gjort ham særdeles velset i store dele af befolkningens 

øjne, men også skaffet ham fjender blandt de gamle og traditions-

bundne slægter. De nye tider har medført et stort skel mellem de 

nytænkende kongetro og de traditionelle landsbysamfund, og 

senest har kongens egen broder Ralf sat sig op mod kongen og 
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udfordret blandt andet hans meget frisindede syn på religion. 

Religiøst har øen længe været splittet mellem to religioner. På den 

ene side, de gamle norrlandske religioner, som i folkemunde kal-

des ’den moranske tro’ eller blot ’den gamle tro’, og på den anden 

side læren om De Sande Guder, som særlig har været praktiseret 

blandt den plenske del af befolkningen. 

I et forsøg på at skabe fred og stabilitet har kong Erik erklæret, at 

begge religioner skal anerkendes lige, og at religiøse fejder skal 

være bandlyst. Om end hans intentioner formentlig har været 

gode, frygtes det imidlertid nu, at begge sider vil se ham som en 

forræder, der har svigtet begge trosretninger. 

Mange er da også allerede begyndte at slutte op om kongsbrode-

ren Ralf, som i modsætning til kong Erik stædigt fastholder, at kun 

De Sande Guder må praktiseres på øen. 

Kampagnen udspiller sig i en stor skov, hvor borgere fra øst og vest 

Asteria skal opbygge en ny landsby sammen, og har særlig fokus 

på netop konflikterne mellem de to forskellige kulturer, og herun-

der især mødet mellem det nye (i form af kong Erik) og det gamle 

(ved kongsbroder Ralf). 

Øvrige scenarier og kampagner  

Udover de anførte kampagner har der gennem tiden også været 

afholdt en række yderligere scenarier, som har benyttet Niraham 

som deres kulturmateriale - herunder scenarierne Den Tredje Vej 

og Tilbage til Aihlann Bachir, samt et antal mindre og lukkede 

scenarier. 

Materialet fra disse øvrige scenarier og kampagner er så vidt mu-

ligt også indføjet i Nirahambogen.  

Da jeg dog ikke kender til hvert et scenarie, der har været afholdt, 

og hvad der er sket og skrevet i forbindelse med disse, vil der uaf-

værgeligt forekomme huller. Hvis det er tilfældet, vil jeg meget 

gerne høre om det og modtage supplerende materiale, så bogen 

også kan medtage disse begivenheder.  

Det samme gælder, hvis der ude omkring i landet er andre Nira-

ham-kampagner, som ikke er medtaget i bogen. 

Tempus-vivo  

Rollespilskampagnen Tempus-Vivo er, som også anført i introduk-

tionen, en juniorkampagne, der benytter en noget anderledes 

udgave af Niraham-verdenen. 

Kampagnen afholdes i Vestskoven den 2. lørdag i hver måned, og 

er fortrinsvist for unge spillere i alderen 10-18 år, men er dog også 

åben for øvrige aldersgrupper. 

Kulturmaterialet i Tempus-Vivo har visse ligheder med Niraham-

bogen, og flere af de seneste udviklinger i kampagnerne har da 

også fundet vej ind i begge kultursæt. 

Tempus-Vivos beskrivelse af Niraham er samlet i en wiki, der kan 

findes på http://da.niraham.wikia.com/wiki/, og interesserede 

opfordres kraftigt til både at prøve kampagnen og kulturmaterialet 

af. 





 

 

 

Race- 

beskrivelser 



Introduktion  

Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af de forskellige racer, 

der typisk er spilbare til kampagnerne.  

De mere eksotiske og overnaturlige racer er ikke beskrevet, men 

kan i stedet findes i bogens kapitel om ’Magi og Magiske væsener’. 

Racebeskrivelserne omhandler de forskellige raceres fysiske og 

psykiske kendetegn samt deres adfærd og måder at tænke på og 

omgås andre racer. 

Af pladshensyn er det imidlertid kun muligt at give en overordnet 

beskrivelse. Hertil kommer, at der ofte er visse forskelle på hvor-

dan racerne spilles til de forskellige kampagner, og endelig er der 

selvsagt også forskelle fra person til person. 

Det kan således aldrig lade sig gøre at give et perfekt og fuldkom-

ment billede af de enkelte racer, og det er da heller ikke hensigten 

med det følgende. 

Spillere kan derfor have stor nytte af at kontakte andre spillere og/

eller holdledere til den kampagne, de ønsker at deltage i, og få en 

mere udførlig beskrivelse af hvordan racen spilles til netop denne 

kampagne. 

Endelig skal der også være plads til variation. Spillet bliver hurtigt 

kedeligt, hvis alle karakterer tænker, taler og opfører sig på samme 

måde. 

Kapitlet skal derfor også primært kun skabe en ramme, som spil-

lerne kan lave deres karakter indenfor,. 
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Anbefalingen skal derfor lyde på at læse det kapitel, der vedrører 

din karakters race, og herefter i samarbejde med den specifikke 

holdleder aftale, hvordan din karakter får personlighed og skiller 

sig ud fra mængden. 

Racernes skabelse  

Hver eneste af Nirahams religioner har sin egen opfattelse af, 

hvordan racerne blev skabt. 

Da den ubetinget mest udbredte religion er læren om De Sande 

Guder vil der imidlertid blive taget udgangspunkt i skabelsesberet-

ningen herfra. 

Verdens folkeslag lærte som bekendt om De Sande Guder gennem 

Jarcos åbenbaring på Djann-højsletten. Umiddelbart efter åbenba-

ringen blev Jarcos beretning om guderne og om hvordan verden og 

racerne blev til, foreviget på store stentavler, der nu befinder sig i 

Etos’ stortempel.  

Disse tavler har lige siden udgjort grundstenen for læren om De 

Sande Guder, og det følgende er baseret på tavlernes ord. 

Dværge 

Den første race, der blev sat på Niraham, var dværgene. 

I tidernes morgen var Niraham fortsat en ung og ufærdig verden. 

Guderne havde skabt Niraham for at holde det store mørke på 

afstand, og for at verdenen i al evighed skulle udgøre et minde om 

deres eksistens.  



Niraham blev skabt i et inferno af jord og ild. Da skabelsen var 

færdiggjort, lod guderne det regne over Niraham, så ilden slukke-

de, og de lod vinde suse, for at køle verdenen ned. 

Til sidst var Niraham næsten helt dækket af vand, og guderne så, 

at de måtte fjerne vandet, før de kunne beundre deres værk.  

Nimar skabte derfor tusind statuer af ler. Han formede dem i sin 

søn Djorkas skikkelse, og bad Rina pustede liv i dem. Herefter 

satte han dem på verdenen og befale dem at grave dybe kanaler, så 

vandet kunne løbe bort. 

I mange år forsøgte dværgene at fuldføre deres opgave. De skabte 

høje bjerge og åbne sletter, hvor der intet vand var, men de formå-

ede ikke at rydde hele Niraham for vand.  

I deres skam over at have fejlet, gemte de sig i grotterne under 

jorden, hvor de håbede på, at guderne ikke ville se dem. 

Elvere 

Dernæst blev elverne skabt. 

Store dele af Niraham var blevet ryddet og jorden gjort frugtbar. 

Der begyndte langsomt at vokse spirer, som blev til buske og træ-

er, og snart var det meste af Niraham dækket af skov. I skoven 

begyndte også snart løbe dyr omkring, som levede af hvad naturen 

bød på. 

Men skoven voksede vildt, og guderne så nødvendigheden i at 

skabe en race, som kunne værne over både den og dyrene, så ver-

den ville forblive smuk. 

Nimar formede derfor hundrede statuer af træ, og gav dem til 

Rina, så hun kunne vække dem til live. De var skabt i deres datter 

Sissiannas billede, og da hun værdsatte skønhed og livsglæde høje-

re end noget andet, fik hendes skabninger også disse egenskaber.  

Elverne befolkede nu Niraham. De vogtede med stor glæde over 

skoven og alle dens levende væsener, mens de dansede og sang sig 

gennem tiderne.  

Sortelvere 

Da blev sortelverne skabt. 

Fanabina havde længe blot set på i tavshed, mens Nimar og Rina 

forkælede deres børn. De havde foræret dem den verden, som 

guderne havde skabt i fællesskab, og som skulle have været deres 

alles eftermæle. 

Det kunne Fanabina ikke stå tilbage for, at hun gik derfor til Ni-

mar og lod sin skarpe tunge smælde, da også hun ville have andel i 

deres fælles skaberværk. 

Nimar vendte hende imidlertid ryggen, da Niraham efter hans 

opfattelse var perfekt og i balance, og han ville ikke forstyrre den-

ne orden ved at sætte yderligere væsener til verden. 

I sin vrede forbandede Fanabina ham og hans væsener, og satte sig 

til længe at kigge ud i mørket. Her fandt hun elementet rall, og 

indså at det indeholdt store kræfter.  

Hun lod det flyde over nogle elvere, som hun havde forledt fra 

Niraham, og så hvordan både deres legemer og sjæle blev mørke. 

Fanabina kunne med glæde se, hvordan hendes væsener mindede 

om hende selv. Hun frygtede imidlertid for Nimars straf, og tog 

derfor sine skabninger og gemte dem under jorden, så han ikke 

ville opdage hendes forræderi.  

Sortblodsfolket  

Efter sortelverne kom orker, trolde og gobliner til verden. 

På trods af at have skabt sig sortelverne som sin egen race, var 

Fanabina imidlertid stadig bitter over, at Nimar og Rina afholdt 

hende fra at få indflydelse på den verden, som også skulle være 

hendes minde for eftertiden.  

Hun formede derfor en håndfuld statuer i sten, hvorefter hun lod 

rall flyde over dem. Elementet vækkede dem til live, men de var 

grove og brutale væsener, uden den ynde som kendetegnede hen-

de.  

Da Fanabina erkendte dette, stødte hun dem fra sig. Hendes vrede 

over sin fejltagelse ville ingen ende tage, og hun satte derfor sort-

blodsracerne på Nirahams fjerneste og mest ubeboelige egne, i 

håbet om at vejret her ville tage sig af dem. 

Mennesker 

Endelig blev menneskene skabt. 

Det viste sig snart, at elvere, dværge og sortblodsfolk ikke kom 

overens, og guderne så derfor behovet for en neutral race, der 

kunne opretholde balancen mellem dem. 

Til det formål skabte de menneskerne. De blev formet i Arams 

billede og fik da også meget af hans listige og selviske natur. 

I modsætning til de andre racer blev menneskene ikke givet særli-

ge gaver eller egenskaber, da guderne ikke tiltænkte dem anden 

betydning, end at de skulle skille de øvrige racer fra hinanden.  

Menneskene var spinkle og skrøbelige, og i forhold til de andre 

racer levede de kun i ganske kort tid. De formerede sig imidlertid 

hastigt, og da guderne så dette, gav de menneskene de åbne step-

per at herske over, så de altid ville have plads nok. 

Dermed var verden komplet.  

Guderne betragtede herefter deres værk, og de så at alt var godt, 

som det var. De ville ikke skabe flere racer, for så ville den skrøbe-

lige balance blive brudt, og i den erkendelse lagde de sig til hvile 

og overlod i umindelige tider Niraham til sin egen skæbne. 

Guderne vågede ganske vist stadig over deres børn og besvarede 

deres bønner, men de ville aldrig igen bruge deres skabende kræf-

ter til at forme nye racer.  

Verden var, som den skulle være, og guderne stolede blindt på, at 

racerne ville udfylde deres roller og ikke forbryde sig mod den 

gudeskabte orden.  

Som historien imidlertid snart skulle vise, tog guderne desværre 

grueligt fejl. 
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M e n n e s k e r  
Denne race er ikke - som Nirahams øvrige racer - velsignet med 

særlige gaver fra gudernes hånd, og menneskerne har heller ikke 

egenskaber eller talenter, som gør dem i stand til at hævde sig over 

de øvrige racer. 

Menneskenes styrke ligger i stedet i deres store mangfoldighed og 

deres evne til at tilpasse sig selv de barskeste levevilkår, som Nira-

ham har at byde på.  

Ved ikke at være bundet af faste normer og regler, har menneske-

ne da også bedre end nogen anden race formået at udvikle sig og 

følge med tiden. 

Hertil kommer, at menneskene kun sjældent har været gjort til 

offer for de øvrige racers stridigheder. Hvor elvere og sortelvere 

har bekriget hinanden siden tidernes morgen, og ligeledes dværge 

og sortblodsfolket, har menneskene ofte stået udenfor konflikterne 

og er efter forholdene altid sluppet nådigt. 

Et tilbagevendende mønster i Nirahams historie er da også, at de 

øvrige racer konstant er blevet hæmmet og trængt tilbage under 

deres indbyrdes stridigheder, og hver gang krigene har affolket og 

lagt store landområder øde, har menneskene hurtigt befolket dem 

og gjort dem til deres egne. 

Med tiden har menneskene på denne vis formået at udvikle sig til 

både den mest talstærke og også i mange andre sammenhænge 

mest dominerende af Nirahams racer. 

På grund af menneskenes tilpasningsevne og store mangfoldighed 

ser vi også en større forskelligartethed hos dem end hos de øvrige 

racer. Ofte kan menneskenes kulturer være så forskellige, at det 

kan være vanskeligt at tro, at de nogensinde har haft et fælles 

ophav.  

Denne store mangfoldighed har dog også vist sig at være menne-

ske-racens måske største udfordring. Hvor de øvrige racer trods alt 

oftest formår at holde sammen, er menneskene splittet for alle 

vinde, og har tilbragt umindelige tider med at strides indbyrdes. 

Ikke blot har striden raset mellem forskellige riger og kulturer, 

men også indbyrdes i de enkelte riger bekriger mennesker hinan-

den for magt, guld, ære og anseelse. Selv internt i familierne finder 

man fejder, som de øvrige racer kun kan ryste på hovedet af. 

Det er således ikke uden en vis sandhed, at de øvrige racer ofte ser 

menneskene som deres egen værste fjende. Når menneske-racen 

trues af en ydre fjende sker det da også hyppigt, at en væsentlig del 

af menneskene vælger side til fordel for fjenden, hvis de kan vinde 

mere på dette end ved at støtte deres artsfæller. 

Sammenfattende må menneskenes særpræg således findes i deres 

store ærgerrighed, som både er deres største force og svaghed, 

samt racens mangfoldighed og antal. 

I nutidens Niraham er menneskene således også typisk at finde 

blandt de fornemmeste og mest succesfulde militære styrker. Her-

udover udmærker de sig i særlig grad ved deres evner indenfor 

handel og diplomati, og de har draget stor fordel af at kunne om-

gås og handle med samtlige af de øvrige racer. 
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Fysiske karaktertræk 

De mennesker, vi finder på Niraham, adskiller sig rent fysisk ikke 

meget fra hvad vi kender fra den virkelige verden.  

Mændene er typisk mellem 170 og 185 cm. høje og vejer mellem 70 

og 100 kr. Kvinderne er en anelse mindre og lettere, og kompense-

rer for deres mindre statur ved ofte at være mere behændige end 

mændene. 

Menneskerne kan, hvis guderne ynder dem et langt liv, blive op til 

ca. 70 år gamle. Det er dog sjældent. Den almindelige levealder for 

et menneske er sjældent højere end 30-40 år, og for dem, der lever 

ved sværdet, er det usædvanligt at blive mere end 25 år. 

Mennesker regnes typisk for voksne, når de er omkring 15 år, og 

forventes at have stiftet familie, senest når de er 20 år. Der kan dog 

være visse kulturelle forskelle herpå. 

I de fleste af Nirahams egne er menneskene ganske lyse i huden. 

De sydlige ørkenfolk fra Zara’bash har dog ofte en noget mørkere 

kulør, og det er også almindeligt, at nordligt bosiddende menne-

sker fra egnene omkring Norrland er noget blege.  

I forhold til elvere, sortelvere og gobliner er menneskene for det 

meste overlegne, når det kommer til primitiv råstyrke. Overfor 

dværge og orker kommer menneskenes kræfter imidlertid til kort.  

Når det kommer til udholdenhed, vil menneskerne fortsat være 

goblinerne overlegne, men er ligestillede med elvere og sortelvere, 

og endnu en gang dværge og orker underlegne. 

Menneskene betragtes af de øvrige racer dog ofte som skrøbelige 

og forgængelige væsener på grund af deres store svaghed overfor 

både varme og kulde samt diverse sygdomme. Ingen andre af Nira-

hams racer er så modtagelige overfor elementerne og naturens 

rasen som menneskene. 

Hvad de mangler i modstandskraft, formår menneskene dog ofte 

at kompensere for ved dels deres store antal og deres fleksibilitet 

hvad angår beklædning, adfærd og livsmønstre. Deres svagheder 

til trods er der således efterhånden ikke nogen dele af Niraham, 

hvor menneskene ikke har formået at bosætte sig. 

Beklædning  

På samme måde som menneskenes udseende og levevis varierer 

meget fra kultur til kultur, så gør deres beklædning det samme, 

både hvad angår udformning, materialer og farvevalg. Selv blandt 

kulturer, der ligger hinanden nær, kan det være store og ofte afgø-

rende forskelle. 

Generelt spiller selve beklædningens udtryk en større rolle hos 

mennesker end hos de øvrige racer. Mennesker ynder at vise deres 

kultur og tilhørsforhold gennem den måde, de går klædt på, og det 

er da også et kendetegn ved dem, at de føler sig nøgne og sårbare, 

uden tøj på - en egenskab de siges at have nedarvet fra Aram, der 

havde et evigt behov for at skjule sin sande natur. 

I Nirahams nordlige egne, hvor vejret er barskt og kulden bider 

hårdt, har menneskene traditionelt båret læder og andre garvede 

dyrehuder samt stoffer vævet af uld. Tøjet har været praktisk uden 

mange farver, og udsmykninger er for det meste af dyrisk eller 

naturlig oprindelse, f.eks. tænder fra dyr, fjer, sten og lignende. 

Beboerne her anser desuden ofte våben og arbejdsredskaber som 

en integreret del af deres beklædning, og bærer gerne disse offent-

ligt og med stolthed.  

Beboerne i det centrale Niraham, herunder lige nord for og om-

kring Kamirrhavet og det Tharkiske Hav, har gjort en kunst ud at 

fremstille deres egne materialer, og man klæder sig næsten ude-

lukkende i stoffer af spundne fibre så som hør, bomuld og silke. 

Klæderne er desuden yndefulde og smyger sig om kroppen, og vil 

ofte også været farvet i kraftige kulører. Prydgenstande består 

typisk af ekstravagante smykker af guld og sølv.  

I syden har de foretrukne materialer til beklædning typisk været 

sindrige stoffer vævet af uld fra får, geder og andre husdyr. Folket i 

disse egne ynder også at farve deres klædninger og smykke dem 

med broderier og andre former for prydgenstande. Et kendetegn er 

dog, at man i høj grad lægger vægt på selve håndværket og kvalite-

ten i dette, og de smykker og øvrige genstandene, som folket bæ-

rer, vil derfor ofte være meget gennemtænkt og indgå som en del 

af et samlet billede man ønske at tegne. 

Beklædningen i de enkelte kulturer er nærmere beskrevet i de 

respektive afsnit under kapitlet Riger og Kulturer. 
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Tankesæt 

Menneskers handlemønstre og bagvedliggende tanker er - som alt 

andet ved dem - forskellige fra individ til individ, og mennesker er 

særligt kendetegnet ved ikke at have et nedarvet eller racebetonet 

tankesæt. 

Deres livsanskuelse og moralske værdier er i høj grad påvirket af 

de kulturer, hvori de er opvokset, og det siges, at for at forstå et 

menneske, er det først nødvendigt at forstås den pågældendes 

kultur. 

Der er dog visse kendetegn, der går igen og kun sjældent udvandes 

i de enkelte kulturer.  

Et helt grundlæggende egenskab hos menneskene er, at de næsten 

altid er drevet af egoisme og selvbehag. De higer konstant efter 

magt, guld og anerkendelse, og truet på livet er de som oftest ville 

til at forræde ethvert princip for at redde sit eget skind. 

Der er ganske vist kulturer som enten af nødvendighed eller egen 

fri vilje har etableret værdier og normer, som forsøger at sætte sig 

ud over menneskenes nedarvede selviskhed. Ofte stikker de flotte 

idealer dog ikke dybere end blot til overfladen, og det er da også 

kendetegnet ved netop de mest idealistiske kulturer, at det er her 

man ynder at redde ungmøer og brænde gamle kællinger på bålet.  

Af samme årsag skal menneskene typisk bevise deres værd igen-

nem flere generationer, før de øvrige racer er villige til at handle 

med dem, endsige stole på dem.  

For en nærmere beskrivelse af de enkelte kulturer og deres speci-

fikke tankesæt er det nødvendigt at læse de pågældende afsnit i 

bogens kapitel om ’Riger og kulturer’, hvor disse er nærmere be-

skrevet 

Rent spilteknisk er det afslutningsvist værd at være opmærksom 

på, at mennesker i Niraham ikke er præget af de samme værdier og 

idealer, som i nutidens verden. 

Der er ikke noget politi, ingen demokratisk samfundsstruktur og 

slet ikke noget FN, som værner om de svage. Det er en verden 

præget af de stærkes ret, og menneskene er som skabt til denne 

tilværelse.  

I Niraham er mennesker alt det skidte - de er egoistiske, løgnagtige 

og tænker kun på sig selv og deres nærmeste. Det bør man som 

spiller holde sig for øje, hvis man som menneske vil have det sjovt 

og også skabe spil for andre. For når alt kommer til alt, handler 

rollespil om konflikter, og mennesker er - i modsætning til visse af 

de øvrige racer - nødsaget til at lave deres egne konflikter. 

Historie  

Ifølge Jarcos åbenbaring blev menneske-racen skabt i tidernes 

morgen af Nimar og Rina og sat på Niraham for at skabe balance 

og holde de øvrige racer adskilt. 

Menneskene blev skabt i Arams billede, og sat på det sydlige kon-

tinents stepper. De var primitive og barbariske og havde dengang 

intet, der mindede om en fælles kultur. 

Igennem årtusinder levede menneske-racen i fred, og efterhånden 

Hvor har du været så længe, Svend i Rosengård? 

Jeg har været i enge, kære moder vor.  

I venter os sent eller aldrig. 

Hvorfor er dit sværd så blodigt, Svend i Rosengård? 

For jeg har dræbt min broder, kære moder vor.  

I venter os sent eller aldrig. 

Hvor vil du dig gemme, Svend i Rosengård? 

Jeg vil af landet rende, kære moder vor.  

I venter os sent eller aldrig. 

Når kommer du så tilbage, Svend i Rosengård? 

Når alle kvinder bliver enker, kære moder vor.  

I venter os sent eller aldrig. 

Når bliver alle kvinder enker, Svend i Rosengård? 

Når alle mænd er døde, kære moder vor.  

I venter os sent eller aldrig. 

Når alle mænd er døde, Svend i Rosengård? 

Når alle byer er øde, kære moder vor.  

I venter os sent eller aldrig. 

Når er byerne øde, Svend i Rosengård? 

Når vi ser hvide ravne, kære moder vor.  

I venter os sent eller aldrig. 

Når ser vi hvide ravne, Svend i Rosengård? 

Når vi ser sorte svaner, kære moder vor.  

I venter os sent eller aldrig. 

Når ser vi sorte svaner, Svend i Rosengård? 

Når vi ser fjerene synke, kære moder vor. 

I venter os sent eller aldrig. 

Når ser vi fjerene synke, Svend i Rosengård? 

Når vi ser stenene flyde, kære moder vor. 

I venter os sent eller aldrig. 

Når ser vi stenen flyde, Svend i Rosengård? 

Når vi ser havet brænde, kære moder vor. 

I venter os sent eller aldrig. 

Når ser vi havet brænde, Svend i Rosengård? 

Når vi ser verdens ende, kære moder vor. 

I venter os sent eller aldrig. 

Når ser vi verdens ende, Svend i Rosengård? 

 

Svend i Rosengård 

Tekst og musik: Ukendt 
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som deres antal voksede, bredte de sig ud over landet, indtil de til 

sidste havde befolket størstedelen af kontinentet.  

På denne tid var det nordlige kontinent fortsat dækket af elvernes 

skove, og mennesker havde intet at gøre her. Da var det imidlertid, 

at sortelverne gjorde deres første indtog på Niraham. De bekrigede 

ganske vist først og fremmest elverne, men holdt sig ikke også 

tilbage fra at nedkæmpe de menneskestammer, de mødte på deres 

vej, og tog de få overlevende som fanger. I de år, hvor krigen var 

værst, havde sortelverne magten over halvdelen af det land, hvor 

menneskene før havde boet. 

Gennem de næste mange hundrede år bølgede krigen mellem 

sortelvere og elvere frem og tilbage. Vendepunktet indtraf, da 

gudinden Rina nedkaldte en forbandelse over sortelverne, som 

gjorde dem sårbare og svækkede under solens stråler. Herefter 

fulgte krigslykken elverfolket, som langsomt men støt vandt over-

hånd i krigen. 

Der hvor de sorte havde bevæget sig frem, havde de imidlertid lagt 

skovene øde og fordrevet hvert et levende væsen. Talrige skove var 

desuden blevet brændt ned. 

Da sortelverne nu forsvandt fra landet igen, var menneskene ikke 

sene til at udnytte muligheden, og de tilegnede sig år efter år nye 

områder, indtil de til sidst havde spredt sig fra det sydlige konti-

nent og indover næsten halvdelen af det nordlige. 

Nogle hundrede år efter at truslen fra sortelverne var aftaget, etab-

lerede menneskerne den første store bystat. Den var beliggende i 

det østlige Niraham og fik navnet Shantil. Omkring byen blom-

strede en storslået kultur op, og den fik en sådan indflydelse, at 

man for eftertiden betragtede denne periode som menneskehe-

dens første storhedstid.  

Shantil-kulturen spredte sig med tiden vestover langs havet, og 

stribevis af nye bystater blev grundlagt. Handlen blomstrede som 

aldrig før, og det er med rette, at Shantil-kulturen stadig bliver 

omtales med anerkendelse og respekt. 

Snart begyndte en ny kultur imidlertid at opstå i det sydøstlige 

Niraham. Den blev kendt under navnet Bang Tei, og var kendeteg-

net ved et militaristisk samfund, hvor man lagde stor vægt på at 

udvikle og drive rigets enorme hær.  

Kulturen bredte sig hastigt, og efter få hundrede år stødte dens 

grænser op til Shantil-rigets. Der udbrød krig mellem de to kultu-

rer, og i den sidste ende trak Bang Tei trække sig sejrrigt ud af 

konflikten. De brændte Shantil ned og underlagde sig størstedelen 

af det shantilske rige, og i mange år frem var Bang Tei den største 

menneskelige magtfaktor på Niraham. Denne periode er for efter-

tiden blevet kendt som Nirahams anden storhedstid. 

Bang Tei dynastiet dominerede store dele af Niraham igennem 

flere hundrede år, men skabte sig også mange fjender - herunder 

blandt de øvrige racer, som begyndte at indse, at mennesker-racen 

var blevet en egentlig trussel. Til sidst var modstanden mod Bang 

Tei blevet så stor, at mennesker og elvere forenede deres styrke og 

bragte riget til fald.  

De befriede bystater organiserede sig herefter i et antal frie stater, 

og det var i denne tid, at den prægtige by Cartheero, som med 

tiden skulle blive kendt som et af Nirahams kulturelle arnesteder, 

blev grundlagt i det østlige Niraham. 

I vest havde flere handelsbyer haft held til helt at undslippe Bang 

Tei-dynastiet, og de havde i stedet bundet sig sammen i en tætvæ-

vet alliance, kendt som ’Den Tharkiske Pagt’, og da markedet til de 

nye bystater i øst nu pludselig åbnede, begyndte tharkerne at do-

minere store dele af handlen på Niraham. 

På det nordlige kontinent havde menneskerne ikke haft kontakt til 

nogen af de store kulturer - hverken Shantil eller Bang Tei - og 

levede stadig i primitive stammesamfund.  

Den tharkiske kultur bredte sig dog langsomt mod nordvest, og 

det var ved mødet mellem tharkere og de nordlige stammefolk at 

der opstod den fælles kulturen, som med tiden skulle blive til det 

paraviske rige. Det var ligeledes her, at de første grundlæggende 

principper om ridderlighed og ære opstod. 

Ikke alle i nord brød sig imidlertid om disse nye tider, og i takt 

med at kulturen i syd blomstrede og konstant udviklede, trak 

mange af de nordlige samfund sig længere og længere væk, og 

isolerede sig bag bjergene, hvor de svor til deres traditionelle leve-

vis. Disse egne blev efterhånden kendt som Norrland. 

I årene der fulgte, vendte sortelverne tilbage til overfladen, og 

endnu en gang led mennesker-racen store tab. Elverne var dog 

stadig de sortes foretrukne ofre, og mere skov blev brændt af.  

I et slag af historiske proportioner formåede et forbund af menne-

sker og elvere imidlertid at besejre sortelverne og trænge dem 

tilbage til underverdenen. Traditionen tro bosatte menneskene sig 

herefter på det land, som var blevet ryddet af sortelvernes afbræn-

ding. 

Jarcos fødsel og åbenbaringen af De Sande Guder i år 0 markerede 

begyndelsen på en ny æra for mennesker-racen. Efterhånden som 

kendskabet til guderne spredte sig, blomstrede menneskenes kul-

tur atter, og tiden efter åbenbaringen blev kendt som den tredje 

storhedstid. Arnestedet for de nye tider og ikke mindst læren og 

guderne var bystaten Etos. 

Troen på De Sande Guder bredte sig som en steppebrand over 

Niraham, og i de følgende år konverterede størstedelen af menne-

skeheden. 

Blandt de druidetro mennesker i nord og de Kasmanitro i syd var 

der dog stor modstand mod ’de nye guder’, og det kom mange 

steder til stridigheder mellem de forskellige tilhængere. 

Det var i disse år, at Nikolaj Narabond, der var en forvist hersker-

søn fra nord, rejste til Etos, hvor han blev velsignet af guderne og 

svor at konvertere sit folk. Med en hær af hellige krigere i ryggen 

drog han nordpå og på sin vej underlagde han sig store dele af 

nordens riger og tvang både dem og de omkringboende kulturer til 

at underkaste sig De Sande Guder.  

Redaktionel note 

De første mange tusinde år havde menneskene intet reelt skrift-

sprog, og traditionen for at nedfælde historiens gang begyndte 

først for alvor efter Jarcos åbenbaring. Alle beretninger om men-

neskenes tidlige historie er således overleveret af elvernes folk, og 

det bør tages in mente, at den kan være påvirket heraf. 
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Da målet var nået og størstedelen af nordens folk underlagt De 

Sande Guder, tog han herudover magten over store landområder 

og etablerede det kongerige, vi stadig i dag kender som Narabond.  

I modstand mod denne nye magtfaktor trak de nordligste riger, 

som kong Nikolaj ikke havde haft held til at omvende, sig sam-

men, og derved opstod såvel det rouliske som norrlandske rige.  

De følgende hundrede år var præget af mange stridigheder mellem 

tilhængerne af den nye og gamle tro. Da Narabond imidlertid godt 

1000 år efter Jarco besejrede først Roul-Assin og siden Emyr, stod 

det klart at Narabond ville være den fremherskende magt i nord, 

og der opstod en vis fred. 

Også i syden var der store stridigheder mellem særlig Kamirr, 

Zara’bash og Eislonien. Om end rigerne aldrig formelt erklærede 

hinanden krig, var der dog adskillige træfninger ind over grænser-

ne, og alle led store tab. For at bilægge striden, etablerede parterne 

i år 1467 E.J. den neutrale grænsestat Aihlann Bachir, i håbet om at 

det ville kunne føre til en varig fred. 

I 1469 E.J. indtraf begivenheden, der for eftertiden er blevet kendt 

som Himmelkrigene. Guderne ophørte pludselig med at besvare 

deres tilhængeres bønner, og det var som om de havde vendt Nira-

ham ryggen. Snart efter begyndte nye stemmer imidlertid at tale til 

de trofaste, og nye guder åbenbarede sig.  

I modsætning til mange af de andre racer, havde menneskene kun 

få kvaler ved at give afkald på de gamle guder, og efter kun få år 

havde de fleste af menneskernes kulturer endegyldigt accepteret 

de nye guder. 

Dermed er vi fremme ved nutiden, og beretningen om menneske-

hedens historie er fuldendt. 

Udbredelse  

Menneske-racen er, som skrevet mange gange før, en mangeartet 

race, der har formået at omstille sig til næsten enhver levevis, og 

derfor nu befolker størstedelen af Niraham.  

De nordlige riger er i høj grad præget af, hvordan menneskene her 

igennem århundreder har modsat sig læren og De Sande Guder og 

de sydlige værdier og samfundsnormer, og er derfor kendetegnet 

ved en noget mere simpel (og i manges øjne, tilbagestående) ad-

færd. Nordens folk har været modstandere af de seneste tiders 

kulturelle udvikling, og har i stedet holdt fast ved fortidens ritualer 

og traditioner.  

I syden har man til gengæld længe gjort en kunst ud af at udvikle 

højkultur og akademiske færdigheder. Menneskene her har opar-

bejdet enorme biblioteker, akademier og lignende samlingspunk-

ter for viden. De sydlige folkeslag nærer desuden en stor fascinati-

on for det nye og fremmede. Samfundene er fokuseret på den per-

sonlige udvikling, og begreber som visdom og indsigt anses som 

regel for at være de højeste idealer i livet. 

Livet i det centrale Niraham omkring Kamirrhavet og det Tharki-

ske hav har længe været præget af et stort overskud. Menneskene 

her nærer sig primært igennem handel, og penge og personlige 

vinding er blevet omdrejningspunktet i de flestes liv. Det er et 

særdeles profitabelt erhverv, og beboerne i disse områder lever 

som oftest i stor luksus. 
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Religion  

Også når det kommer til religion har menneskerne altid udvist en 

stor forskelligartethed. Hvor de øvrige racer traditionelt har holdt 

fast ved en enkelt religion eller guddom, synes menneskers valg af 

religion i stedet at være uløseligt sammenspundet med den kultur, 

som de er opvokset og lever under. 

I de tidligste tider var næsten alle mennesker på det nordlige kon-

tinent tilhængere af druidetroen. Der var dog store variationer i 

både hvordan religionen blev praktiseret og hvor meget betydning 

det enkelte menneske tillagde den.  

Sydpå, på de store åbne vidder, levede menneskene spredt og uden 

en ensartet og samlet kultur. Før Jarcos åbenbaring delte de dog 

den fælles religion, der kendes som Kasmani-troen, hvor alder og 

visdom betragtes som de højeste idealer, et menneske kan stræbe 

efter. 

Udover disse fandtes der også et utal af mindre, lokale religioner. 

Det er imidlertid kun få af dem, der stadig kendes, og de praktise-

res da kun i meget fjerntliggende egne.  

I dag er den altoverskyggende religion blandt mennesker troen på 

De Sande Guder. Efter Jarcos åbenbaring bredte religionen sig som 

en steppebrand over Niraham, og da menneskerne så de undere og 

mirakler, som præsterne kunne udføre, valgte de i stort antal at 

lade sig konvertere. Snart efter begyndte også et utal af religiøse 

krige, hvor tilbederne af De Sande Guder trak sig sejrrige ud af 

næsten alle, og derved tvang de kulturer, som ikke havde aner-

kendte religionen, til at konvertere. 

Det var på Djann-højsletten i syd at Jarco prædikede om De Sande 

Guders lære for verdenens folk, og her blev tillige det første tempel 

i gudernes ære indviet. Templet har sidenhen været det religiøse 

samlingspunkt, og mange tusinde mennesker valfarter hvert år 

hertil for at bede. 

Udover Højsletten er også det store tempel i Etos et nøglepunkt 

for gudernes lære. Det er her man finder religionens administrati-

ve centrum, og hvert år udsteder præsteskabet i Etos utallige skrif-

ter, herunder doktriner om hvordan troen skal praktiseres. Med 

tiden har der opståen en skik blandt menneskene for, at man i 

stedet for at tage til Højsletten og bede, blot tager til Etos og beta-

ler præsteskabet her for at tage på vandring til Højsletten og bede 

for én - en praksis, der typisk fordømmes hos de øvrige racer. 

Det har altid været meget udbredt blandt menneskene, at man 

behørigt har anerkendt alle De Sande Guder, men har knyttet sig 

særligt til en enkelt eller flere af disse, som man i særlig grad har 

tilbedt. Menneskene har også rejst mange templer, som kun er 

dedikeret til en enkelt af guderne, og flere af menneskenes riger 

har ligefrem udråbt en specifik gud, som hyldes højere end de 

øvrige i landet.  

I modsætning til de øvrige racer, er der ikke en specifik gud, som 

menneskene i særlig grad føler sig knyttet til, og for det meste 

lægger menneskene blot deres hengivenhed hos den af guderne, 

som de føler den største forbindelse til, eller som de mener, vil 

kunne støtte dem bedst i deres liv.  

Der synes dog at være en vis tilbøjelighed til at betragte Nimar 

som den største og mest agtværdig af guderne. I ham, har mange 

mennesker, lige fra simple bønder til borgere og adelsfolk, fundet 

en retfærdig men hård faderskikkelse, som værner om den svage, 

og støtter den stærke. Mange mennesker har derfor valgt at lægge 

deres liv i hans hænder, og hengive deres sjæl til hans lære. 

Udover De Sande Guder findes der kun få øvrige religioner, som 

endnu spiller en større og mere relevant rolle for menneskene på 

Niraham. 

I det høje nord blandt roulere og norrlændinge praktiseres den 

gamle druidetro således stadig, men er gradvist begyndt at blive 

udvandet af troen på De Sande Guder. 

I syden er der også stadig ørkenstammer, der bekender sig til forti-

dens Kasmanitro, som tillægger alderdom og visdom en altover-

skyggende rolle i samfundet.  

Langt mod sydøst finder vi også religionen Ki Mana - læren om 

Den Store Drage - der stadig praktiseres frit i landet Bang Tei.  

Endelig er Det Chatonske Imperium i øst gennemsyret af rigets 

Iorin-tro, som er en militaristisk og krævende religion, hvor kun 

den ene gud Iorin anerkendes. Om end de deler navn, synes der 

ikke at være nogen sammenhæng mellem den chatonske gud 

Iorin, og den af De Sande Guder, der bærer navnet Jorin. 

Forhold til øvrige racer  

Menneskenes konstante jagt på rigdomme og nyt land at befolke 

har i høj grad præget deres forhold til de øvrige racer. Om end 

menneskerne ikke fra gudernes hånd har naturlig fjender, har de 

ikke desto alligevel formået at skabe sig fjender blandt alle de 

øvrige racer. 

Dværge 

Langt mod nordvest ligger dværgenes sagnomspundne rige Darko-

nien. Det er et enormt dværgesamfund, som næsten udelukkende 

er beliggende under jorden. Her har dværgene igennem tusinder af 

år gravet omfattende gangsystemer og huler ud i bjergene. Menne-

sker er ikke velkomne her, men rygterne om de ufattelige rigdom-

me, som skulle være skjult i Darkoniens grotter, har alligevel fri-

stet mange grådige sjæle. 

Dværgene har konsekvent fordrevet alle de mennesker, der har 

forsøgt sig med at etablere miner i Darkonien i jagt på bjergenes 

årer med sølv og jernmalm. For de mennesker, som har prøvet at 

bryde ind i dværgenes gange og stjæle fra dem, har straffen været 

betydelige hårdere, og de få gange, hvor det er lykkes, er den for-

mastelige typisk forsvundet sporløst, efter at have forsøgt at sælge 

tyvekosterne. 

På grund af de seneste års stridigheder mellem menneskene i det 

nordvestlige Niraham har dværgene trukket sig tilbage til deres 

gange og kommer kun ganske sjældent ud for at handle. Når det 

endelig sker, er de desuden mere end almindelige mistroiske - som 

regel dog med god grund. 

Elvere 

I det nordøstlige Niraham finder vi elverskoven Santillia, hvor 

skovelverne har deres hjem, og langt mod øst Eislonien, der huser 
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højelverne. Mennesker og elvere har bekriget hinanden i årtusin-

der, og som oftest når menneskerne har nedbrændt skovene og 

forsøgt at tilrane sig elvernes besiddelser. 

Elverne ser ned på mennesker-racen og betragter deres udbredelse 

som en hån mod guderne. Som race er elverne imidlertid kun få, 

og de har mistet meget af fortidens styrke. De forsøger nu oftest 

blot at beskytte de skovområder, som de har tilbage, og ofte med 

en sådan ihærdighed, at mennesker afvises og endda dræbes, blot 

de bevæger sig nær skovene. 

For tiden tolereres mennesker således kun i det omfang, deres 

tilstedeværelse anses for absolut nødvendig af elverne - eksempel-

vis for at handle eller bringe nyt fra omverdenen. 

Sortelvere 

Igennem tiderne har sortelverne flere gange draget mod overfla-

den for at plyndre og underkaste sig de øvrige racer. Af samme 

årsag frygter og hader menneskene dette folkeslag - formentlig 

mere end noget andet - og racerne har ligget i evig krig. 

Med tiden blev sortelvernes tilstedeværelse på overfladen imidler-

tid så omfattende, at selv menneskene fandt det vanskeligt at fort-

sætte hvad der forekom at være en krig uden ende. 

Også sortelverne selv var pressede. Størstedelen af dem der søgte 

mod overfladen i tiden efter Himmelkrigene gjorde det ikke for at 

sprede skræk og rædsel, men for at undslippe interne krige i Un-

derverdenen, og finde et fristed, indtil de atter kunne vende hjem. 

Med tiden begyndte såvel mennesker som sortelvere således at 

tolerere hinandens tilstedeværelse, og om end menneskene fortsæt 

nægter at anerkende sortelvernes ret til at befinde sig på overfla-

den, og stadig betragter dem som ondskaben selv, er man dog i 

stadig større grad begyndte at indstille kampene og visse steder 

ligefrem forsøgt sig med at handle med sortelverne.  

Sortblodsfolk 

Langt mod nord ligger de kolde og ugæstfri Rustbjerge, som er 

hjem for sortblodsfolket - orker, goblinerne og trolde. Igennem 

årene har sortblodsfolket levet en noget isoleret tilværelse og kun 

af og til bevæget sig ned fra bjergene for at jage.  

Efterhånden som både dværgene og menneskerne begyndte at 

bevæge sig op i Rustbjergene, blev konflikten med sortblodsfolket 

værre og værre, og med tiden begyndte sortblodsfolket på egentlig 

hævn– og plyndringstogter gennem menneskernes riger. 

Efter disse mange års stridigheder med store tab på begge sider, 

har mennesker og sortblodsfolk udviklet et stort had til hinanden.  

Der er dog også de mennesker, der forsøger at købe sig fred med 

sortblodsfolket. Om end mange mennesker ser ned på en sådan 

adfærd, har der dog været en vis succes med foretagendet, og det 

har visse steder skabt grobund for en skrøbelig fred, og også en 

spirende forståelse for, at sortblodsfolket måske ikke er så primi-

tivt og simpelt et folkeslag, som man ellers altid har taget dem for. 

Visse steder rygtes der ligefrem, at mennesker er begyndt at hyre 

sortblodsfolk til at kæmpe sine kampe for sig. 
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E lv e r e  
I tidernes morgen blev elverne skabt for at være gudernes forlæn-

gede arm på Niraham, og de blev forpligtet til at vogte over natu-

ren og livet i den verden, som skulle være gudernes eftermæle. De 

blev derfor givet stor visdom og indsigt samt en enestående forstå-

else for naturen. Herudover fik de også livets gave, så de kunne 

leve længere end nogen anden race. 

Elverne er skabt i gudinden Sissiannas billede, og som hende er de 

høje, slanke og yndefulde væsener. På grund af deres nære bånd til 

naturen lever de næsten udelukkende i de to store elverskove, 

Santillia i vest og Eislonien i øst. 

Det er værd at bemærke, at der findes tre forskellige typer elvere: 

Skovelvere, højelvere og vildelvere. Forskellene mellem de tre 

elverracer er kun i meget begrænset omfang af fysisk karakter - de 

altoverskyggende forskelle består i deres forskellige livssyn og 

levevis. Deri er racerne imidlertid så forskellige som nat og dag. 

Skovelvere lever i en symbiotisk tilværelse med naturen, hvor alt 

hvad de gør, er et udslag af, hvad de anser for at være bedst for 

naturen i sin helhed. De lever gerne hele deres liv i skovene og har 

kun kontakt med de øvrige racer, hvis det er aldeles nødvendigt. 

Det er kun yderst sjældent, at de bevæger sig udenfor skovene, og 

når de gør, er det kun for kort tid ad gangen, da de føler sig udsat-

te og fremmedgjort uden ly fra træernes kroner. 

Højelverne anser sig i højere grad for vogtere og forvaltere af natu-

ren. Også de lever gerne hele deres liv dybt inde i skovene, men 

ikke som skovelverne i og iblandt træerne. I stedet bygger højel-

verne prægtige byer og storslåede palæer, som er blandt de skøn-

neste, Niraham nogensinde har set. Højelverne ser sig således som 

skovens herskere, og i modsætning til de sky skovelvere, er højel-

verne meget direkte og offentlige i deres adfærd.  

Vildelverne lever en - om muligt - endnu mere fri og primitiv til-

værelse end skovelverne. De befinder sig kun i de dybeste af skove, 

og har stort set ingen kontakt med de øvrige racer. Sammenlignet 

med de øvrige elverracer, kan de fremstå primitive og nærmest 

dyriske i deres adfærd, men sandheden er i højere grad, at de har 

skabt så tæt en forbindelse til naturen omkring dem, at hverken 

vildelverne eller elvernes skove ville kunne leve uden hinanden. 

Adskillelsen skete for adskillige tusinde år siden i forbindelse med 

sortelvernes første indtog på Niraham. Her formåede sortelverne 

at afbrænde så meget skov, at der blev skabt en stor kile mellem 

skovene i øst og vest.  

Redaktionel note 

Igennem tiderne er der sket en vis sammenblanding af skov– og 

højelvernes samfund. I Santillia udgør højelverne således ca. 5 % 

af befolkningen, og i Eislonien udgør skovelverne ca. 25 % af 

befolkningen. Vildelverne lever stort set kun i Santillia. 

Da der de seneste år har været udtalte stridigheder mellem skov– 

og højelvere, er mange elvere imidlertid begyndt at trække tilbage 

til deres respektive skove, og skellet mellem de forskellige elverra-

cer er dermed også blevet markant mere tydeligt. 
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Da det med tiden stod elverne klart, at de to skove aldrig igen ville 

vokse sammen, drog de konsekvensen og udråbte skoven i vest til 

et selvstændigt skovelvisk rige ved navn Santillia, og skoven i øst 

til det højelviske Eislonien. 

Hvor højelverne for eftertiden formåede at samle sig til ét fælles 

folk, levede skovelverne meget mere frit og spredt, og de udviklede 

dermed også en stor mangfoldighed i deres levevis og kulturer. 

Én af de udviklinger, der fandt sted blandt nogle af Santillias dy-

best beliggende stammer, var en tendens til at bevæge sig længere 

og længere væk fra de traditionelle elviske livsmønstre, for i stedet 

at leve i ét med naturen og dens primitive og dyriske enkelthed. 

Derigennem opstod det elverfolk, vi nu kender som vildelverne. 

Elverracerne har fortsat mange træk til fælles. Særlig bemærkelses-

værdigt er den karakteristiske elviske adfærd, der blandt racens 

egne medlemmer ses som et symbol på elvernes ophøjethed og 

enestående intellekt, men som blandt de andre racer, blot opfattes 

som simpel arrogance.  

Elverne er for det meste også utrolig stædige, og de ser sjældent de 

andre racers synspunkter som tilstrækkeligt velovervejede til at 

skænke en tanke. Tilsvarende holder elverne altid deres skikke og 

traditioner i hævd. De skyer som regel enhver form for forandring, 

og kan være flere hundrede år om at omstille sig til nye ideer. 

Hertil kommer, at ingen af de tre elverracer bryder sig nævnevær-

digt om at omgås de øvrige racer. Elverne har gennem tiden måttet 

tåle meget ondt fra deres hånd, og elverne glemmer kun langsomt. 

De har derfor kun den absolut mest nødvendige kontakt til Nira-

hams øvrige racer, og det er sjældent med deres gode vilje. 

I omverdens øjne skaber det et billede af elvene som en isoleret, 

gammeldags og tilbagestående race. Elverne har ikke fulgt med 

tiderne, og de lever stadig en tilværelse, der ikke adskiller sig næv-

neværdigt, fra hvordan den fandt sted for tusinder af år siden. Det 

til trods, så er elverne imidlertid i kraft af deres visdom og store 

magiske kunnen fortsat en vigtig magtfaktor på Niraham.  

Fysiske karaktertræk  

I fysisk fremtoning er de tre elverracer stort set ens. 

Det mest iøjefaldende ved elverne er deres næsten magiske udstrå-

ling, der kan fordreje hovedet på enhver, der ikke er vant til denne 

påvirkning. Selv deres svorne fjender kan ikke undgå at bemærke 

elvernes særlige karisma. 

Hertil kommer elvernes lange, spidse ører. Selv ser de deres ører 

som et bevis på gudernes gunst, og som et symbol på at deres race 

er noget enestående. De er derfor meget stolte af deres ører, og 

ynder at vise dem frem. Kun en elver i skændsel vil bevidst vælge 

at skjule sine ører for omverdenen. Af samme årsag, er en af de 

mest nedværdigende behandlinger, man kan udsætte en elver for, 

at skære spidsen af dens ører. 

Den formentlig største afvigelse blandt elverracerne er en vis ten-

dens hos vildelverne til at have længere og mere spidse ører end 

skov– og højelverne. Årsagen til det er ukendt, men blandt vildel-

verne selv ser de det som et tegn på, at de mere end nogen af de 

andre elverracer, er i kontakt med naturen og det ’sande’ elviske. 

I modsætning til menneskerne og de andre racer har elvere ingen 

skægvækst og kun meget begrænset hårvækst på resten af krop-

pen. Kun på hovedet har elverne hår, og de lade det gerne vokse 

langt. Såvel mænd som kvinder plejer at bære deres hår synligt, og 

det er ofte snoet eller flettet på sindrig vis.  

Der er kun meget lidt forskel mellem kønnene blandt elverne, og 

de forskelle der er, er ikke nær så udtalte, som tilfældet eksempel-

vis er blandt menneskene. Elvere vil, uanset kønnet, i de fleste 

tilfælde være mellem 170 og 190 centimeter høje, og veje mellem 

60 og 80 kilo. De er høje og slanke væsener, og det er sjældent, at 

elvere er særlig muskuløse. Elvere er endvidere fysisk ude af stand 

til at blive overvægtige.  

Både mændene og kvinderne er særdeles smidige og tillige meget 

adrætte. Det gør dem til hurtige løbere samt gode svømmere og 

klatrere. Kommer det til fysiske kraftudfoldelser, er elverne imid-

lertid både mennesker, dværge og orker underlegne. 

Elvernes sanser er meget fintfølende. De hører bedre end de andre 

racer, deres syn er tilsvarende bedre, og de besidder noget nær en 

sjette sans, når de omgås andre levende væsener. De er i stand til 

at opfatte selv små ændringer i deres omgivelser og kan reagere på 

dem med lynets hast. 

Elvere har muligheden for at blive ældre end alle Nirahams øvrige 

racer. Det er sket, at elvere har nået en alder på op mod 1500 år. 

Det er imidlertid sjældent. Som oftest vil de leve mellem 700 og 

800 år, hvilket betragtes som en god alder at nå.  

For at forstå elverne, er det nødvendigt at forstå, at deres kroppe 

ikke ældes på samme måde som de øvrige racers. En elvers legeme 

kan som sådan bevares for evigt. I stedet er det sindet der ældes. 

Efterhånden som årene går, bliver deres sind slidt, og med tiden vil 

en elver miste sin livslyst. På et tidspunkt vil de vælge at give af-

kald på denne verden, og lægge sig til at dø. Elveren glider da hen i 

en endeløs søvn, hvor kroppen langsomt nedbrydes og til sidst helt 

forsvinder. 

Elvere har ingen faste rammer for, hvornår de er enten unge eller 

Halvelvere 

Af og til sker det, at man oplever den sjældne blanding af elvere 

og mennesker, der kendes som halvelvere. Halvelvere er for det 

meste meget ilde set blandt elverne, og de betegnes derfor også 

ofte med den nedladende betegnelse ’halvmennesker’. 

Halvelvere er for det meste ikke kommet til verden frivilligt. Som 

regel er de resultatet af menneskers nedværdigende overgreb på 

elverkvinder. En sjælden gang imellem sker det dog, at elvere og 

mennesker frivilligt forenes og skaber et afkom af kærlighed. 

Sådanne tilfælde er imidlertid noget ganske enestående.  

Halvelverne har fysiske træk fra begge racer. De har i de fleste 

tilfælde spidse ører, men de er ikke lige så lange som fuldblodselv-

eres. Mandlige halvelvere har desuden tendens til at få skæg, 

hvilket udover ørerne er deres mest synlige tegn på det blandede 

blod. 

Det har kun vist sig muligt at blande elvernes blod med menne-

skers. På trods af rygter om det modsatte, så har blandinger 

mellem elvere og andre racer aldrig fandtes på Niraham. 
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gamle. Deres alder udspringer først og fremmest af deres eget sind, 

og dermed deres generelle livsopfattelse. En elver bliver dermed 

voksen, når denne føler sig klar til at træde ind i de voksnes ræk-

ker, og de bliver på samme måde først gamle, efterhånden som 

deres sind tynges af alderen. 

Et groft udgangspunkt lyder dog på, at man betragter en elver for 

voksen efter de første 100 år og som gammel når den runder 500 

år. Allerede som 30-årig er elveren dog fysisk udvokset, og udvikler 

sig herefter kun psykisk. Elverne udviser ingen reelle ældnings-

tegn, før de bliver omkring 500 år gamle. Alderdommen bliver 

imidlertid først for alvor tydelig efter godt 1000 år. 

Deres lange liv til trods, så er elvernes legemer imidlertid skrøbeli-

ge, når de sammenlignes med eksempelvis menneskernes. De er 

sat sammen af så fine bestanddele, at de kun heles langsomt, og i 

mange tilfælde kommer de sig aldrig rigtig over skader.  

Elverens sind er imidlertid også af stor betydning i denne forbin-

delse. Den elver, der ønsker og har viljen til at overleve, vil kunne 

komme sig over de fleste sår og skader, og næsten enhver sygdom. 

Hvis en elver til gengæld først har mistet lysten til at leve, så kan 

hans legeme sygne hen og hans liv gå tabt ved blot den mindste 

påvirkning.  

En elvers krop påvirkes ikke i samme grad af kulde og varme, som 

tilfældet er for mange af de andre racer. Elverne føler ganske vist 

temperaturer på samme vis som alle andre, men der skal meget til, 

før de oplever den som decideret ubehagelig, og de kan overleve i 

ganske lang tid under selv kraftige varme- og kuldepåvirkninger.  

Elvere er desuden heller ikke afhængige af føde og drikke i samme 

omfang som Nirahams øvrige racer. Om nødvendigt kan de gå i 

hele uger uden at skulle tage næring til sig. Herudover er elvere 

også kendt for at være mere modstandsdygtige overfor sygdomme 

end Nirahams øvrige racer. 

Beklædning  

Når det kommer til, hvad de klæder sig i, adskiller de tre elverracer 

sig meget tydeligt fra hinanden, og man vil i de fleste tilfælde altid 

kunne skelne dem fra hinanden på deres tøj og udsmykning alene. 

Skovelvere 

At skovelverne lever det meste af, hvis ikke hele, deres liv i skoven, 

påvirker den måde de klæder og udsmykker sig. Skovelverne har 

traditionelt udelukkende klædt sig i materialer, de kunne få fra 

skoven – som oftest skind og læder. Igennem årene er de dog også 

begyndte at bruge vævede materialer af plante- og dyrefibre såsom 

uld, hør og bomuld til sig, som de enten selv fremstiller eller hand-

ler sig til blandt menneskerne.  

De pynter sig med natursmykker af fjer, knogler, rav og lignende, 

og maler gerne deres hud med symboler og tegn. Særligt gør de 

meget ud af at besmykke deres ansigt, og mange af de tegn, som 

skovelverne bærer, viser deres tilknytning til f.eks. en familie, en 

stamme eller en jagtgruppe. 

Skovelvere går praktisk klædt, for bedre at kunne bevæge sig gen-

nem skoven. Deres tøj er ofte enkelt, praktisk og tætsiddende, og 

de foretrækker naturfarver som grøn og brun, som går i ét med 

deres omgivelser. I vintermånederne bærer de også hyppigt hvidt 

eller gråt. Mønstre spiller ikke en særlig stor rolle i skovelvernes 

klædninger. 

Højelvere 

Højelvernes klædninger har et andet formål end skovelvernes. De 

prioriterer i højere grad det smukke frem for det praktiske, og i 

Eisloniens dybe skove, hvor elverne kun sjældent er truet, har 

klædningerne udelukkende til formål at udstråle stil og prestige.  

De går oftest klædt i lange rober af fint, tyndt stof i klare, lyse 

farver. De bærer næsten altid smykker, der er smedet af både sølv 

og guld ilagt med ædle stene, og det er uforligneligt håndværk.  

Bemaling af deres kroppe og ansigter er ikke noget udbredt fæno-

men blandt højelverne, om end det optræder ved festlige lejlighe-

der. For det meste ynder man dog blandt højelverne at holde krop-

pen ren og hel, som den er skabt.  

Udenfor deres hjemlige egne er højelverne ofte sky og vagtsomme. 

De nærer ingen større tiltro til de øvrige racer, og vil derfor sjæl-

dent bevæge sig omkring uden også at være veludrustede. Deres 

foretrukne klædning er da prægtige læderrustninger. 

Vildelvere  

Hvor skov– og højelvernes beklædninger gradvist er gået mod det 

finere og højkulturelle, har vildelvernes udvikling til enhver tid 

gået i den modsatte retning. 

De værdsætter det helt enkle og primitive, og bærer stort set aldrig 

andre materialer, end dem som skoven og naturen kan forsyne 

dem med - gerne skind og enkle flettede plantefibre uden farver 

eller unødvendige udsmykninger. 

Formået med deres klædedragter er ubetinget det funktionelle, og 

det ligger meget fjernt fra vildelvernes tankesæt at bevæge sig 

rundt i overflødige og upraktiske beklædningsgenstande. 

Det er dog tradition blandt vildelverne at bemale sit ansigt for 

derigennem at vise sit tilhørsforhold til familie og stamme, lige-

som vildelverne også i et vist omfang har for vane at bære fjer, 

perler og lignende naturlig udsmykning. 

Tankesæt  

Elverne er skabt i gudinden Sissiannas billede, hvilket tydeligt 

kommer til udtryk i deres lyse og glade mentalitet, men tillige i 

deres forherligende opfattelse af racens skønhed og perfektion. 

De lever så længe, at deres liv kan virke næsten uendeligt for et 

menneske. Det medfører imidlertid også, at tiden lader til at gå 

særdeles langsomt for elverne, og de er ofte meget tilbageholdende 

med at træffe hurtige og overilede beslutninger. 

Denne ro og velovervejede natur giver elverne en konstant udstrå-

ling af overskud, og det er kun yderst sjældent, at en elver oplever 

følelser af afmagt. 

Elvernes tilbøjelighed til at se sig selv som en ophøjet og særligt 

udvalgt race, giver dem imidlertid også en attitude, der blandt de 
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andre racer ofte tolkes som arrogance eller nedladenhed. Sandhe-

den ligger næppe langt derfra, men er dog nærmere den, at elverne 

ser de andre racer som umodne børn, der hverken vil eller kan se 

det større perspektiv i verden.  

Udover disse generelle fællestræk, så er der store forskelle at finde 

i skov-, vild– og højelvernes generelle syn på tilværelsen. 

Skovelvere 

Fra de fødes til de dør, betragter skovelverne sig som en del af et 

fællesskab, hvor alles behov skal opfyldes, startende med de mest 

grundlæggende behov for overlevelse og omsorg. Følelsen af næ-

stekærlighed overfor sine artsfæller er dybt indarbejdet i den sko-

velviske kultur, og egoisme eller andre former for snylteri tolereres 

ikke. 

Skovelverne lever i symbiose med naturen. De tager aldrig mere, 

end de har brug for, og sørger for at betale tilbage ved at pleje 

skoven og holde den fri for uvelkomne personer. De tager deres 

mission som naturens vogtere meget seriøst, og vil gøre mangt om 

meget for at opretholde den skrøbelige balance i verdenen. 

De er åbne og følelsesbetonede væsener, der som regel altid tilken-

degiver deres følelser tydeligt overfor omgivelserne. Det kan i 

mange tilfælde føre til en opfattelse af skovelverne som næsten 

barnligt entusiastiske i gode tider, og tilsvarende som indelukkede, 

fjendske personer, når de er fortvivlede eller sørger.  

Skovelvere er dygtige jægere og de fleste lærer i en tidlig alder at 

følge et spor, og at overleve på egen hånd i naturen, samt at skyde 

med bue. Disse færdigheder kommer dem også til nytte senere i 

livet. Overfor fjender er elverne enestående spejdere, som med 

deres buer og spyd er frygtindgydende modstandere i kamp. 

Det meste af livet lever skovelverne i mindre stammer bestående af 

mellem 30 og 50 individer. Stammerne kan både være nomadiske 

eller fastboende. Hver stamme tager som regel navn efter dens 

leder eller et sted i skoven, som den har en særlig tilknytning til.  
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Der er en tradition blandt skovelverne for, at hvert barn bliver 

givet et navn, der afspejler dets adfærd, mens det endnu er helt 

ungt. Når elveren træder ind i de voksnes rækker vælger det sig 

herefter et nyt navn, der beholdes resten af livet. Som regel er 

navnene relateret til naturen, og de vil ofte afspejle et element ved 

naturen, som den givne elver føler sig særlig knyttet til. 

Højelvere 

Hvor skovelverne ser sig selv som en del af en stamme, vil højel-

verne i væsentlig højere grad blive opfostret og behandlet som 

individer. Stolthed, ansvar og ære er centrale begreber i højelver-

nes kultur, og deres følelse af overlegenhed afspejles tydeligt i 

deres forhold til både skovelverne og Nirahams andre racer. Højel-

verne ser selv som Nirahams hyrder, og føler det som deres pligt at 

vejlede verdens børn. 

Højelvernes kultur er overordentlig forfinet, og hvor skovelverne 

lever i perfekt harmoni med naturen, har højelverne fundet ud af 

at fremelske præcis de elementer, de værdsætter i deres omverden, 

og har skabt store byer af ufattelig skønhed ved at manipulere 

naturen. Højelverne opfatter stadig naturen som skøn og smuk, 

men efter deres mening mangler den deres kyndige hænder, for at 

kunne opnå det perfekte.  

Denne tilbøjelighed til at anvende og forme naturen går igen i alt, 

hvad højelvere skaber af kunst, arkitektur og håndværk. Højelver 

tager ligesom skovelverne aldrig mere end de skal bruge fra deres 

omgivelser. De har imidlertid for vane at kultivere naturen, og 

lever nu også i højere grad af landbrug end som jægere og samlere.  

Højelverne lever for det meste sammen i store byer, hvor man 

værner ihærdigt om sin familie og dens ære, men uden nogen 

nævneværdig følelse af fællesskab mellem de enkelte familier. I 

stedet er forholdet mellem familierne præget af indbyrdes magt-

kampe og higen efter prestige. 

Størstedelen af højelvernes tilværelse er baseret på traditioner og 

skikke, og de sørger ihærdigt for, at de alle overholdes. Det er 



gennem traditionerne, at højelverne føler sig knyttet til fortiden. 

At bryde med traditionerne betragtes derfor også som at give af-

kald på det at være højelver, hvilket er en helt utænkelig synd. 

Højelverne vælger deres navne ud fra de egenskaber ved dem selv 

som de værdsætter, og de bærer også ofte prangende titler, som 

tydeliggør deres status eller position. 

Vildelvere 

For vildelverne er naturen, ligesom hos de gamle skovelvere, det 

helligste der findes. De er meget ydmyge overfor livet, og det anses 

som uværdigt at mene, at man er højerestående end andre 

skabninger. 

Vildelverne ynder at leve simpelt og i pagt med naturen omkring 

dem. Selvom vildelverne sjældent kan læse, og ofte blot 

kommunikere med enkle lyde og fagter, vil det dog være forkert af 

den grund at betragte dem uciviliserede, på trods af, at dette ofte 

er de øvrige elverracers syn på dem. 

Når det er nødvendigt, kan vildelverne være lige så elegante og 

veltalende som de øvrige elverracer, og de har en dyb forståelse for 

naturmedicin, og ynder at begå sig som tænkere og dybsindige 

væsener med en usammenlignelig indsigt i naturen. De er desuden 

et fredselskende folk, og dygtige håndværkere - navnlig indenfor 

håndværk med skind og træ. 

Vildelverne har dog også altid været et isoleret folk, og er derfor 

typisk meget sky og tilbageholdende i deres omgang med andre 

racer. Selv efter at have opsøgt kontakt og anerkendt en person af 

anden race, vil en vildelver fortsat fremstå forsigtig og meget 

reserveret. 

Indadtil lever vildelverne som en familie, hvor de deles om alle 

livets glæder, og derfor heller ikke har samme tilknytning til deres 

ejendele, som mange af Nirahams øvrige racer. De tager og giver 

ligeligt, og ligesom en vildelver altid yder sit for stammen, anser 

vildelveren også stammens ressourcer for sine egne. 

Det eneste, vildelvere anser for private er deres totem og deres 

partnere. Totemmet åbenbarer sig for vildelveren i form af et dyr 

under dens voksenprøve, og bliver herefter en del af vildelverens 

personlighed. 

Når vildelvere finder deres navne, er det som oftest også i forbin-

delse med voksenprøven, og navnet afspejler ofte enten den på-

gældendes totem eller et andet element ved naturen, som har en 

særlig betydning for den pågældende. 

Historie  

Da elverne blev sat på Niraham i tidernes morgen, var det en enkel 

og harmonisk verden, som de blev udset til at værne om. Skovene 

dækkede hele det nordlige kontinent, og på de sydlige stepper 

vandrede menneskene omkring som simple stammefolk uden 

nogen nævneværdig kultur. 

Elverne levede i fred gennem adskillige tusinde år og bemærkede i 

alle disse år knap nok hvordan verden forandrede sig. Menneske-

nes kultur havde gradvist udviklet sig, og de begyndte nu at vove 

sig ind i elvernes skove.  

Elverne svarede igen og fordrev menneskene, men ikke før mange 

liv var tabt og megen skov brændt ned. Igennem de næste mange 

tusinde år blev elvere og mennesker ved med at strides, og racerne 

udviklede med tiden en indædt mistro overfor hinanden.  

Adskillige tusinde år gik på denne måde, indtil pludselig en dag 

hvor sortelverne brød frem fra underverdenen. Elverne havde 

aldrig før mødt eller hørt om denne race, som nu myldrede op fra 

underjordiske grotter, og satte skovene i brand overalt hvor de 

kom frem. De var uforberedte og forsvarsløse, og elvere faldt i 

tusindtal.  

Igennem århundreder kæmpede racerne, men med tiden stod det 

klart, at elverne var ved at tabe. Sortelverne havde nu skabt en så 

bred kile i skoven på det nordlige kontingent, at elverne i øst og 

vest reelt var adskilt. Det førte til, at de elviske skove formelt blev 

delt i to riger - Eislonien i øst og Santillia i vest. Grænsen mellem 

dem gik ved den store bjergkæde, man kalder ’Kuldens mur’.  

Da gudinden Rina så hvor meget elverne led, nedkaldte hun en 

forbandelse over sortelverne, som svækkede dem kraftigt under 

solens stråler. Det var et vendepunkt i krigen, og igennem de næ-

ste århundreder formåede elverne langsomt men støt at trænge 
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Borgerkrig! 

Allerede inden himmelkrigene var det kendt, at skovelverne og 

højelverne ikke altid nærede lige varme følelser for hinanden. 

Højelverne så deres artsfæller i skovene som uansvarlig og uden 

politisk sans, mens skovelverne for deres vedkommende mente, at 

de vogtede deres skove med livet som indsats, og anså højelvernes 

forsøg på at blande sig i deres liv, som formynderisk og arrogant. 

Efter himmelkrigene blev tendensen endnu mere udtalt. Skovel-

verne sørgede afsides og i isolation over deres tabte gudinde, 

Sissianna, mens højelverne så det som deres byrde at samle elver-

racerne, så man i fællesskab kunne stå stærkere i denne nye tid. 

Højelverne begyndte at udstede direktiver til skovelverne og San-

tillias senat, men skovelverne efterlevede dem kun sporadisk og 

uden nævneværdig ihærdighed. Højelverne reagerede på dette ved 

at sende magistrater til Santillia som skulle lede folket på rette 

vej. Det havde imidlertid ikke den ønskede effekt. 

Skovelverne afskar kontakten til Eislonien, og da højelverne tilli-

ge bragte bud til skovelverne om, at de skulle mønstre 10.000 

mand og sende dem til Eislonien som led i elvernes fælles forsvar 

mod menneskene og de øvrige raceres vedvarende interventioner, 

afskar Santillias elvere officielt enhver kontakt til Eislonien. 

Fra højelvernes side blev dette besvaret ved, at der blev udstedt 

dekret om, at Santillias senat var opløst, og en større styrke blev 

sendt fra Eislonien for at sikre skovelvernes samarbejde. Her 

sluttede den sig til den højadelige fyrst Anarion Istezaris styrker 

og gik i gang med at indfange og fængsle alle ’illoyale elementer’. 

Fyrst Anarions hustru, Tanaya Akanthus ville det imidlertid 

anderledes. Hun forlod sin mand, og under hendes banner be-

gyndte skovelverne et storstilet opgør. Det blev indledningen på 

den første regulære borgerkrig mellem elverracerne. Indtil videre 

har krigslykken dog været med højelverne, og mange skovelvere 

er aktuelt på flugt - flere rygter vil tilmed, at højelverne er be-

gyndt at brænde skove ned i det østlige Santillia. 



sortelverne tilbage, indtil de til sidst alle var tvunget tilbage til 

underverdenen. 

For at sikre sig, at elverne ville kunne svare igen, hvis sortelverne 

på ny skulle vende tilbage, sendte Rina efter krigen tre af sine 

guddommelige hjælpere, mirnerne, til Niraham for at lære elverne 

om højmagiens kunst.  

Mirnerne blev kendt som ’de tre søstre’ og vandrede i årtusinder 

blandt elverne, indtil racen havde perfektioneret deres magiske 

kundskaber.  

Det skulle ikke vise sig forgæves. Sortelverne vendte tilbage, og om 

end de var færre end under den sidste invasion, var de stærkere og 

bedre udrustede end tidligere, og elvernes antal var betydelig min-

dre. Kun gennem deres nyfundne magiske kræfter og med støtte 

fra menneskelige styrker lykkedes det på ny at trænge sortelverne 

tilbage.  

Efter denne anden store krig trak elverne sig tilbage til skovene for 

at slikke deres sår, og de afskar meget af kontakten til de andre 

racer.  

Den næste store hændelse, der fik betydning for elverne, var såle-

des da nyhederne om Jarcos åbenbaring nogle hundrede år senere 

spredte sig over Niraham. 

Elverne havde kendt til Sissianna og til de fire først guder, siden 

den dag, hvor de blev skabt, men først nu lærte de om guderne i 

deres helhed. De accepterede straks De Sande Guder, men bibe-

holdt fortsat Sissianna som deres yndling. 

Endnu en gang passerede århundrede, hvor elverne mestendels 

levede en isoleret og tilbagetrukken tilværelse i deres skove. 

Godt 750 år efter Jarcos åbenbaring startede imidlertid den første 

større krig mellem elvere og mennesker i nyere tid. Konflikten var 

mellem Santillias skovelvere og mennesker fra riget Roul-Assin i 

nord. Roulerne havde lært om druidekunsten fra elverne og havde 

længe praktiseret den i overensstemmelse med elvernes lærdom. 

Nu opdagede elverne imidlertid, at roulerne havde udviklet deres 

egen variation af druidetroen, hvor de frem for at leve i harmoni 

med naturen i stedet betvang og udnyttede den, og trak på kræf-

ten fra blodet og døden.  

Elverne forbandede disse nye druider og det blev indledningen på 

en lang og bitter strid mellem Santillia og Roul-Assin. Krigen for-

løb imidlertid dårligt for elverne, og de måtte endnu en gang se 

store dele af deres elskede skov gå op i flammer, indtil Santillia til 

sidst var reduceret til at være den plet på verdenskortet, som vi 

kender i dag.  

Også i Eislonien førte konflikter med menneskene til tab af land. 

Omkring år 1250 E.J. havde zarabere bevæget sig nordover og var 

begyndte at fælde store dele af de elviske skove. Dette gik ube-

mærket hen igennem flere år, men til sidst blev deres grådighed 

for stor og forræderiet afsløret. Det førte til en storstilet krig mel-

lem Zara’bash og Eislonien, og også her måtte elverne igennem 

godt 200 år se dele af deres elskede skov forsvinde i flammerne. 

Elvernes historie er således en beretning om en prægtig kultur i 

forfald. År for år svinder de store skove, og elverne finder det svæ-

rere at holde det løfte, som de i tidernes morgen afgav til Sissian-

na. De må dog ikke afskrives. Elverne er fortsat blandt de viseste 
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og mest magikyndige på Niraham, og på trods af at de ofte lever 

isoleret i deres skove, er deres indflydelse på verdens gang stadig 

stor. 

Udbredelse  

Elverne har traditionelt altid holdt sig til livet i deres skove. De har 

ihærdigt værnet om skovene og sørget for, at ingen andre end 

elvere bosatte sig i dem. De har også selv så vidt muligt undgået at 

bevæge sig udenfor skovenes tryghed. 

Elverne er derfor næsten kun bosiddende i de to skovriger Eisloni-

en og Santillia. Enkelte elvere er dog også rejst ud - enten frivilligt 

eller tvunget - og har forsøgt at etablere riger udenfor de store 

skove. Størstedelen af disse riger er bukket under, men nogle en-

kelte findes stadig rundt omkring i Niraham. De største af disse er 

Buranus, der ligger øst for Paravien, og skoven, der er kendt som 

Verdensskoven, i det nordlige Emyr. 

Nogle få elvere lever desuden blandt menneskerne eller andre af 

Nirahams racer. Det er dog kun sjældent, at de slår sig permanent 

ned blandt de øvrige folkefærd. Oftere vil de være udsendt i diplo-

matisk eller handelsmæssigt ærinde, og vil derfor have et midlerti-

digt hverv at udføre. Når dette er overstået vil søge tilbage mod 

skovene igen så snart muligheden byder sig.  

Kontakten mellem Eislonien, Santillia og de øvrige elviske riger 

har traditionelt altid været sparsom. Dels på grund af den lange og 

farefulde rejse, som budbringere må overkomme, men også fordi 

rigerne har meget forskelligartede livssyn og sjældent føler et næv-

neværdigt behov for at være i regelmæssig kontakt. 

Santillia 

Santilliaskoven nord for Narabond er først huser først og fremmest 

skovelvere. Der bor enkelte højelvere i Santillia, men for det meste 

spiller de kun en begrænset rolle i skovens liv, og størstedelen af 

dem, er der i diplomatiske ærinder fra Eislonien. 

Afgrænsningen af Santillia i forhold til de omkringliggende riger 

kan være vanskelig. For det meste betegner skovelverne dog deres 

domæne som overalt, hvor skoven er så tæt, at en elver kan bevæ-

ge sig uden at behøve at betræde jorden. 

Santillias elverne lever for det meste en nomadisk tilværelse, hvor 

de flytter sig fra bosted til bosted for på den måde at slide så lidt 

som muligt på skoven. Undervejs på deres rejser sørger de også for 

at holde skoven fri for uvedkommende.  

De mange og lange krige med menneskene har gjort Santillias 

elvere resolut opsatte på at bevare resten af skoven og ikke give sig 

en tomme. Dette fælles mål har ført til en enestående følelse mel-

lem skovelverne, hvor de anser deres liv som en del af et større 

hele bestående af skoven, dens levende væsener og elverracen - et 

fællesskab, som de er villige til at dø for at forsvare. 

I erkendelse af, at de imidlertid ikke på egen hånd kan holde en-

hver fjende stangen, har skovelverne dog også måttet indgå i for-

bund med visse mennesker, som har fået tilladelse til at leve i 

skoven og trække på dens ressourcer, så længe de blot opretholder 

naturens orden. 

Mod vest grænser Santilliaskoven op til dværgenes prægtige bjerg-

rige Darkonien. Der synes at være en gensidig forståelse mellem 

elvere og dværge for, at skovene er elvernes territorium, og at 

bjerge tilhører dværgene. De træder kun sjældent ind over hinan-

dens grænser, og de er endnu aldrig kommet til stridigheder. 

I nord grænser Santillia op til Roul-Assin, med hvem de til gen-

gæld har haft et utal af konflikter. Stridighederne mellem Santillia 

og Roul-Assin er aldrig endegyldigt ophørt, men de synes dog at 

være stilnet af igennem årene. Roulere er dog fortsat ilde set i 

Santillia og omvendt.  

Tilsvarende er også sortblodsfolket fra Rustbjergene i nord en af 

elvernes største fjender. I de seneste år syndes der dog at være 

opstået en gensidig forståelse for, at begge racer er mere truet af 

mennesker end af hinanden, og en skrøbelig fred synes at være 

opstået. 

Mod syd grænser Santillia op til Narabond og Gothia. Elverne har 

gennem årene oparbejdet en vis gensidig forståelse med de to 

riger, og er har aldrig været reelle konflikter med dem. Mange 

elvere ser dog de to rigers nærvær som et faremoment, og efter-

hånden som flere og flere mennesker bosætter sig i Santillias ud-

kant har de da også ført til træfninger mellem racerne.  

Eislonien 

I det østlige Niraham findes elvernes sidste store skov Eislonien. 

Det er en sagnomspunden skov, hvor racen stadig lever livet som 

de har gjort i årtusinder, og hvor intet nogensinde synes at foran-

dre sig.  

Hovedparterne af elverne i Eislonien er højelvere. De er primært 

bosiddende i de store byer i skoven, hvoraf den største og mest 

prægtige er Eisloniens hovedstad Eislon. Der er dog også mange 

skovelvere at finde i Eislonien, og de lever som Santillias elvere 

blandt træerne i den frie natur. 

Højelverne i Eislonien har aldrig følt hverken et nævneværdigt 

ønske om eller behov for at have kontakt med de øvrige racer, og 

de bevogter derfor Eisloniens grænser nidkært. Ingen, der ikke er 

af racen, har noget ærinde her, og de formastelige, der alligevel 

vover sig ind i skoven uden tilladelse, kan vide sig sikre på at på-

kalde sig elvernes vrede og ofte også en hurtig og smertefuld død. 

Blandt højelverne er der en tendens til at betragte Eislonien som 

elvernes sidste egentlige bastion, og de er villige til at gå langt for 

at forsvare den.  

Santillia er i deres øjne næsten uden betydning i det store billede, 

og blandt højelverne finder man da også en generel tendens til at 

ringeagte og decideret se ned på skovelverne der. I de seneste år 

har Eisloniens senat tilmed udstedt en række dekreter over Santil-

lia, som har ført til et større opbrud mellem de to riger. 

Mod vest støder Eislonien op til Det Chatonske Imperium, med 

hvem de gennem århundrederne har haft et utal af grænsestridig-

heder. For tiden synes menneskene dog at koncentrere deres krigs-

indsats mod rigerne i vest. Det er imidlertid en fred på lånt tid, og 

der skal næppe mere end blot en enkelt hændelse til, før konflik-

ten blusser op igen. 

Indtil for få år siden grænsede Eislonien op til det store menneske-
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rige Zara’bash i syd, og passagen mellem rigerne har været gen-

stand for konflikter siden tidernes morgen. Ved etableringen af det 

uafhængige rige Aihlann Bachir i år 1465 E.J., har man imidlertid 

opnået et spinkelt håb om fred. Begge riger er dog fortsat skepti-

ske, og freden må i bedste fald anses for skrøbelig.  

Buranus og verdensskoven 

I de øvrige elviske småriger, som er beliggende rundt omkring på 

Niraham, lever elverne for det meste en stille og isoleret tilværelse. 

Ofte er rigerne for små til at være af overvældende betydning for 

verdens gang, og de bliver derfor ladt i fred af både de øvrige elver-

kulturer og af de omkringliggende kulturer. 

Et af de mere organiserede elverriger er Buranus, hvis befolknin-

gen næsten udelukkende består af højelvere. I riget værdsættes 

krigens kunst højt, og elverne her bekender sig af samme årsag 

næsten udelukkende til Jorin. 

Buranus-elverne har holdt så ihærdigt fast ved deres traditionelle 

levevis, at ingen eller intet har fået mulighed for at påvirke denne. 

De er blevet så opsatte på at bevare deres racemæssige særpræg, at 

selv deres racefæller i Santillia og Eislonien vil have svært ved at 

genkende deres træk. Kontakten mellem Buranus og de øvrige 

elviske riger har af samme årsag også altid været meget sparsom. 

En anden væsentlig elverbosættelse er i skovene i det nordlige 

Emyr og Chatonske Imperium, som i daglige tale er kendt som 

Verdensskoven. Skovens består af en lang tange af mere eller min-

dre sammenhængende skovstrækninger, der strækker sig fra øst til 

vest, og som er elvernes foretrukne rejserute, når de bevæger mel-

lem Santillia og Eislonien. Betegnelsen ’Verdensskoven’ skal såle-

des også forstås som, at den er skoven, som binder (elvernes) ver-

den sammen.  

Elverne i verdensskoven er for det meste skov– og vildelvere. De 

lever i mindre flokke, og er næsten altid på færden. Skoven huser 

desuden adskillige mennesker og sortblodsfolk, og livet kan derfor 

være overordentlig farefuldt her. Verdensskovens elvere er derfor 

typisk også meget sky og holder sig helst for sig selv. De er dog 

også kendt som nogle af de bedste spejdere og budbringere, der 

findes på Niraham. 

Mellem bjergene syd for Gothia findes et mindre stykke af ver-

densskoven, som er elvernes adgangsvej til Tharkien og en central 

rute til information fra omverdenen.  

Religion  

Allerede ved deres skabelse, lærte om hvordan og hvorfor de fire 

første guder – Nimar, Rina, Gasnian og Fanabina – i fællesskab 

havde skabt Niraham og alt levende på dens jord. 

Elverne var også blevet indviet i, hvordan Nimar og Rina havde 

skabt dværgene i Djorkas billede og elverne i Sissiannas.  

Dermed hørte deres viden dog også op. Sissianna havde ikke øn-

sket, at hendes yndlinges lyse sind skulle blive forpurret af Arams 

ærgerrighed og Ragils stridigheder, og fik derfor de øvrige guder til 

i tidernes at sværge, at de ikke ville åbenbare sig for elverne. 

Da elverne blev sat på Niraham, fik de til opgave at sørge for lan-
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det og være dets hyrder, således at gudernes eftermæle for altid 

ville forblive smukt. Det gav elverne en mening med livet, og de 

levede herefter i lykkelig overbevisning om, at de i gudernes øjne 

var særlig udvalgte. De dyrkede deres gudinde Sissianna gennem 

deres arbejde, og naturen var deres hellige bånd til hende. 

Da elverne efter Jarcos åbenbaring blev introduceret til den fulde 

lære om De Sande Guder, tog de glædeligt resten af guderne til sig, 

men holdt dog fast ved deres forkærlighed for Sissianna, og helt 

frem til Himmelkrigene var hun deres yndling. Visse elvere ærede 

ganske vist Nimar, Gasnian og Rina højt, men ingen tilbedelse blot 

nærmede sig den, der var dedikeret til Sissianna.  

Da himmelkrigene indtrådte, faldt elverracen hen i dyb sorg. Ikke 

blot var deres gudinde forsvundet men med hende var også for-

svundet hele formålet med deres eksistens. Lyanes fremkomst gav 

elverne et fornyet håb, men de måtte erkende, at kærligheden til 

Sissiannas datter ikke fuldt ud kunne udfylde tomheden efter gud-

inden selv. 

I disse tider har godt og vel halvdelen af elverracen taget Lyane til 

sig og tilbeder nu hende, som deres foretrukne guddom. Af elverne 

er det særlig skovelverne, som har taget Lyane til sig, og for det 

meste har de blot overført de gamle Sissianna-ritualer til nu at 

være i Lyanes ære. 

Efter Lyane er Nimar den mest udbredte og tilbedte gud blandt 

elverne. Han tilbedes ligeligt at skov– og højelvere, og dem der 

følger ham, gør det som oftest fordi de I ham har fundet en sådan 

visdom og ro, som elverne i høj grad savner på Niraham. Nimar 

har også gladelig taget elverne til sig, og mange af de højest agtede 

af hans præster er nu af elvisk herkomst. 

Også Gasnian har af samme årsag fået en del tilhængere blandt 

elverne. Hans distancerede og fraværende natur synes dog ikke i 

lige så høj grad af tiltrække elverfolket. 

For de elvere, der lever ved sværdet, er Jorin blevet en central gud-

dom, og elvere flokkes nu i tusindtal om hans banner. Særligt 

blandt højelverne har han fundet mange trofaste tilbeder og der er 

en stadig mere udbredt tendens til, at elviske krigere dedikerer 

deres liv til hans veje. 

Også Tara har fået en del tilhængere for hendes frie og flyvske 

natur, ligesom Arls orden har tiltrukket mange ældre elvere. Ende-

lig er der også visse, som holder fast ved Sissianna og nægter at 

lade hendes bortgang ændre deres liv. 

Forhold til øvrige racer  

Elvernes forhold til de andre racer varierer en anelse, afhængigt af 

hvorvidt der tages udgangspunkt i Santillia, Eislonien eller de 

øvrige elverriger. Der er dog visse fællestræk. 

Mennesker 

Menneskene har gennem årtusinder bredt sig ud over det meste af 

Niraham og store dele af deres ekspansion er sket på elvernes be-

kostning. Dels har de tilranet sig dele af skoven, som andre racer 

har lagt øde, men mange gange er ødelæggelserne imidlertid også 

sket for menneskernes egen hånd. 
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Denne evige higen efter nyt land og rigdomme har ført til, at de 

flest mennesker i elvernes øjne ikke er andet og mere end bare 

primitivt, løgnagtigt afskum, og kun meget få mennesker formår 

nogensinde at vinde elvernes respekt.  

Elvere omgås derfor kun mennesker, når det er bydende nødven-

digt, og selv da er de yderst varsomme og følger deres mindste 

bevægelse. Det sker ganske vist, at elvere og mennesker indgår i 

lejlighedsvise forbund, men de er til enhver tid båret af en byden-

de nødvendighed, og er da også kendetegnet ved typisk at være 

særdeles kortlivede. 

Dværge 

Nordvest for Santillia ligger dværgenes underjordiske rige Darko-

nien. Elvere og dværge har kendt til hinandens eksistens siden 

tidernes morgen, og har altid formået at leve sammen i fredelig 

forståelse. De har en indbyrdes forståelse for, at bjergene er dvær-

genes domæne og skovene elvernes, og ingen af racerne har no-

gensinde haft incitament til at forbryde sig mod denne orden. 

På trods af, at de af natur er vidt forskellige, har de mange års fred 

imidlertid ført til en gensidig respekt, og ved enkelte lejligheder 

har de to racer da også formåede at stå side om side i kampen mod 

ydre fjender. 

Sortelvere  

Sortelverne er og har altid været elvernes svorne fjende. De to 

racer har ikke kun en årtusinder lang tradition for at bekrige hin-

anden, men sortelvernes blotte eksistens er en hån imod både 

gudernes værk og elvernes stolthed.  

Gang på gang har sortelvernes horder vældet op fra undergrunden, 

og hvor de er stødt frem på Niraham, har de efterladt elvernes 

skove i aske og deres familier døde. Blandt elverne nærer man 

derfor et indædt had til sortelverne og alt der er af deres gøren.  

Dette had er blevet nedarvet igennem generationerne, og det synes 

utænkeligt at der nogensinde skal kunne herske fred, så længe 

begge racer betræder Nirahams jord. Om end racerne fra tid til 

anden indgår en skrøbelig fred, er det dog kun for at slikke deres 

sår, så man snart efter er klar til at genoptage kampene med forny-

et styrke. 

Sortblodsfolk 

Fra Rustbjergene i nord strømmer der hvert år skarer af orker, 

gobliner og trolde ned over Niraham, hvor de plyndrer og hærger, 

indtil de igen atter sig tilbage til bjergene. Elverne er ligesom de 

øvrige racer blevet ramt af disse angreb, og de har med tiden lært 

at vogte sig for sortblodsfolket. I modsætning til de andre racer ser 

elverne imidlertid sortblodsfolket for hvad de er - primitive, simple 

væsener, der bliver drevet mere af nød end af lyst.  

Uanset, at man vogter sig for deres handlinger, så nærer elverne 

ikke nær samme instinktive had mod sortblodsfolket som så man-

ge andre racer og de tolererer deres eksistens, så længe de ikke 

forgriber sig på elverfolket. Om end de to racer er for forskellige 

til, at det nogensinde vil komme til en egentlig fred imellem dem, 

sker det dog at de synes at finde en fælles forståelse for, at menne-

skerne er den store fjende. 



D væ rg e  
I Nirahams nordvestlige hjørne ligger bjergkæden, der er kendt 

som Darkonien, og i jorden under de høje tinder findes det storslå-

ede rige, hvor dværgene har deres hjem.  

Dværgene var den første race, som guderne skabte og satte på 

Niraham. Guderne gav dem til opgave at fjerne vandet, som Rasna-

solin havde ladet falde over jorden, men dværgene fejlede, og valg-

te derefter at skjule sig under jorden i skam. 

Siden tidernes morgen har dværgene derfor levet og boet under 

jorden. De føler sig utilpasse og utrygge på overfladen, og ser Dar-

konien som deres eneste sande hjem. Selv de dværge, som har 

bosat sig i hulesamfund udenfor Darkonien, kan ikke undgå fra tid 

til anden at længes mod deres forfædres haller. 

Dværgene er skabt i Djorkas billede, og som ham er de lavstamme-

de skabninger af kraftig bygning. Af natur er de meget tilbagehol-

dende og indadvendte. Herudover er de afsindig stædige, og æn-

drer kun sjældent deres mening, hvis de først én gang har besluttet 

sig.  

Det er kun sjældent at dværgene har kontakt til Nirahams øvrige 

racer, og endnu sjældnere endnu, at det sker udenfor deres eget 

rige. Traditionelt har dværgene altid levet en isoleret tilværelse i 

Darkonien, og kun haft den allermest nødvendige kontakt til deres 

omverden. Stod det til mange dværge, ville det også fortsætte 

sådan i al tid fremover. 

Med tiden har dværgene imidlertid erkendt, at de er nødsaget til at 

handle med de øvrige racer for at kunne skaffe de nyeste og for-

nemmeste materialer til deres håndværk. I tidligere tider kunne 

dværgene begrænse sig til at handle med elverne, men efterhån-

den som elverne er blevet trængt tilbage på Niraham, foregår han-

delen efterhånden næsten kun med mennesker. 

Menneskene nærer en særlig forkærlighed for dværgenes hånd-

værk, og det er da heller ikke uden grund. Dværgene er de dygtig-

ste håndværkere på Niraham, og deres varer er højt skattede over-

alt i verden og handles til store summer. Selv det simpleste dvær-

gehåndværk vil ofte overgå alt hvad mennesker kan formå. 

Dværgens håndværk består typisk et smedede redskaber og våben 

i metal, og Darkoniens bjerge menes da også at rumme nogle af de 

rigeste kilder til jernmalm på Niraham. Herudover er dværgene 

imidlertid også eminente stenhuggere og træskærere. 

Efterhånden som kvaliteten af dværgenes arbejde er blevet kendt 

på Niraham, er flere og flere også forsøgt at tiltuske sig det på 

uhæderlig vis, og igennem tiden er dværgenes handelsmænd kon-

stant blevet overfaldet af alt fra simpelt tyvepak til mindre hære af 

røvere, som ville have fingrene i deres værdifulde varer. 

Dværgene har lært deres lektie, og bevæger sig derfor kun udenfor 

Darkonien i større flokke og altid stærkt bevæbnede og i rustning. 

De er desuden reserverede og skeptiske overfor fremmede - især 

mennesker. At vinde en dværgs accept tager typiske størstedelen 

af livet, hvis ikke flere generationer.  

Hertil kommer, at dværgene er et ærekært og til tider også opfa-

rende folk, som aldrig overhører eller glemmer en fornærmelse.  
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Da de desuden også er overordentlig temperamentsfulde, kan det 

ikke kun være en kompliceret affære at handle med dværgene, 

men også ganske farligt.  

Så tilbageholdende og sky, dværge forekommer overfor de øvrige 

racer, så tilsvarende udadvendte og joviale er de imidlertid overfor 

deres racefæller. Dværge nærer en meget kraftig næstekærlighed 

overfor hinanden, og der hersker et ufravigeligt sammenhold in-

ternt i racen. 

Interne konflikter mellem dværgene er yderst sjældne, og skulle de 

opstå, bliver de altid løst hurtigt og effektivt for derefter at blive 

glemt igen. Hver dværg har altid sine racefæller nærmest, og vil 

ofre alt deres skyld. Hvor de øvrige racer ofte bekriger hinanden, 

så er lignende stridigheder mellem dværge utænkelige.  

Det vigtigste samlingspunkt i en dværgs liv er først og fremmest 

hans familie, og herefter den klan, som han eller hun tilhører. Hele 

dværgesamfundet er bygget op om klanerne, og alle dværge er 

medlem af en klan. Hver klan består af op til 100 dværge, som har 

fundet sammen om en fælles profession eller håndværk. 

Klanerne er meget specialiserede og beskæftiger sig hver især kun 

med nogle meget få discipliner. Som regel vil der være klaner in-

denfor alle typer af håndværk, og det er herefter op til hver enkelt 

dværg, at søge om optagelse i den klan, hvis håndværk han nærer 

den største interesse for. 

Bakkedværge 

Der er en lille undergruppe af dværge, der ikke som de øvrige 

dværge bor under jorden, men som i stedet er bosiddende på over-

fladen igennem størstedelen af deres liv. Dværgene omtaler dem 

typisk som ’højlandsdværge’, og hos de øvrige racer er de kendt 

som ’bakkedværge.  

Bakkedværgene er ikke en race for sig, men blot en betegnelse der 

bruges for de dværge, der bosætter sig på overfladen. Mange bak-

kedværge søger således også med tiden tilbage til Darkoniens 

haller og genindtræder i samfundet her. 

Størstedelen af bakkedværgene er bosat i bjergene over Darkoni-

ens hulerige, men visse er også bosat helt udenfor riget. Enkelte er 

endda gået så vidt, som til at have slået sig ned i menneskebyer. 

Bakkedværge begiver sig i det hele taget hyppigere ud blandt de 

øvrige racer end resten af dværgene, og virker således i vid ud-

strækning som diplomater og handelsmænd for de øvrige dværge, 

og langt hovedparten af de dværge, som ses i omverdenen er såle-

des bakkedværge. 

Uanset, at en væsentlig del af dværgenes indkomster stammer fra 

bakkedværgenes handel med omverdenen, bliver de dog alligevel 

set ned på af de dværge, som opretholder den traditionelle levevis, 

og blandt deres artsfæller vil en bakkedværg kun sjældent kunne 

opnå samme status som de dværge, der lever under jorden. 

Halvdværge 

En sjælden gang imellem sker det, at en dværg nærer en sådan 

respekt for et menneske, at dværgen vælger at tage mennesket til 

mage, og får børn med vedkommende. Afkommet er kendt som 

’halvdværge’ og har karaktertræk fra begge forældre. 

Som regel vil halvdværge være en smule lavere end mennesker, 

men dog højere end dværge, og ofte relativt muskuløse. De har et 

kraftigt skæg, og også en anseelig hårvækst på arme, ben og 

fødder.  

Halvdværgenes personlighed kan variere meget. Nogle er meget 

joviale og udadvendte, og holder overordentlig meget at drikke og 

synge. Andre igen er sky og indadvendte, og holder sig mest for 

sig selv.  

Dværgene skammer sig ofte over deres halvblodede frænder. 

Skulle det ske, at en halvdværgs håndværksevner står mål med 

fuldblodsdværge, tager de af og til vedkommende til sig, men det 

er kun sjældent. 

De fleste halvdværge lever derfor enten kun med deres egne halv-

blodede artsfæller eller - oftere endnu - blandt mennesker. Som 

regel er halvdværge meget afholdte blandt mennesker. Af og til 

sker det dog også, at de udnyttes og næsten holdes som slaver på 

grund af deres store styrke og håndværksevner. 

Blandt menneskerne er halvdværgene blevet givet mange forskel-

lige navne gennem tiden - blandt andet ’småfolk’, ’hobbitter’ og 

’halvinger’. 

Racebeskrivelser 

33 



Fysiske karaktertræk 

En ting, der i særlig grad skiller dværgene ud fra resten af Nira-

hams væsener er deres udseende. Hvor de fleste af Nirahams andre 

racer er høje og yndefulde, er dværgene i stedet små, tætbyggede 

væsener, der kan forekomme næsten kluntede. 

Man skal dog ikke lade sig narre af deres ydre. Trods deres ringe 

højde besidder dværgene en overvældende styrke, ligesom de er 

kendt for også at være en af Nirahams mest standhaftige og udhol-

dende racer. 

Et andet kendetegn ved dværgene er deres store og meget prægti-

ge skæg. Mændene sætter en ære i at lade deres skæg vokse langt, 

og har en tradition for at flette skægget eller ordne det i større 

bundter, som hænger løst. 

Blandt kvinderne er tendensen til skægvækst ikke lige så udtalt, 

men selv de fremviser dog ofte et sæt anerkendelsesværdige bak-

kenbarter, der typisk går fra over ørerne til hagen. De har dog 

ingen skægvækst på selve hagen eller over læberne. 

At være skægløs betragtes som en stor skam blandt dværge, og 

ingen - hverken mænd eller kvinder - ville nogensinde drømme 

om frivilligt at fjerne deres skæg. Den største forbrydelse der kan 

overgå en dværg, er at få barberet sit skæg af, og historien rummer 

da også kun få eksempler på, at dværge har forbrudt sig så kraftigt 

mod deres klan eller folk, at de er blevet tvunget til at fjerne deres 

skæg. 

Herudover er dværgene ofte en smule mørkere i huden end for 

eksempel menneskerne. Det kan undre, da de lever næsten hele 

deres liv under jorden, men det er formentlig et træk, de har ned-

arvet fra Djorka selv. 

Et yderligere kendetegn ved dværgene er, at de allerede fra fødslen 

har en omfangsrig mave, der kun bliver større med alderen. De 

bærer, deres mave med stolthed, og ser deres fysiske statur som et 

bevis på, at de igennem livet har været i stand til altid at skaffe 

rigeligt med mad på bordet. At tro en dværg er doven, blot fordi 

han er tyk, er både en fejl og en grov fornærmelse.  

Blandt dværgene vil mændene som oftest være mellem 150 og 170 

centimeter høje, og have en vægt der varierer imellem 100 og 150 

kilo. De er overordentlig muskuløse, og kan snildt bære byrder, 

som vejer mere end dem selv.  

Kvinderne er som oftest af samme højde som mændene, og vejer 

kun en smule mindre. I almindelighed er der kun meget lille for-

skel på fysikken blandt mandlige og kvindelige dværge. Også kvin-

derne besidder et omfattende korpus samt en fysisk råstyrke, der 

står mål med mændenes. 

Dværge kan leve i op til omkring 600 år. Det er dog kun sjældent, 

at de bliver så gamle. For det meste vil man sige, at en dværg har 

levet et godt og langt liv, hvis han runder 400 år.  

Allerede fra de er et par måneder gamle, begynder dværge at ud-

vikle sig, og efter kun få år er de i stand til at tænke og tale selv-

stændigt. Herefter begynder de gradvist at bliver oplært indenfor 

deres klans foretrukne fag, og hele resten af dværgens liv vil gå 

med enten at udøve klanens fagområde, eller hvis dværgen skulle 

vælge sig et ny klan med et nyt fag, da dette. 

En dværg har ikke et specifikt tidspunkt i sit liv, hvor den overgår 

fra at være barn til at blive voksen. I stedet er der særlige og meget 

vigtige ceremonier forbundet med at dværgene bliver færdigud-

dannet fra deres lærepladser. Når det sker, siger man, at dværgen 

er givet fri, hvorefter han er parat til at tage hånd om sit eget liv. 

Det sker som regel først, når dværgen er ca. 90 år gammel. Heref-

ter betragtes dværgen som optaget i samfundet på lige fod med 

enhver anden. 

Det er også omkring deres 90. leveår, at dværgene er endeligt ud-

voksede, og har nået deres fulde fysiske styrke. Deres mentale 

færdigheder bliver ved med at forbedre sig gennem årene, men 

efterhånden som tiden går, bliver det svære og svære for dem at 

tage ny viden til sig. Generelt må det siges, at hvis en dværg skal 

lære et håndværk, skal det ske inden denne fylder 150 år. 

Dværgene forbliver både fysisk stærke og åndsfriske resten af deres 

liv, og det er først, når de begynder at nærme sig en alder af 400 år, 

at de begynder at udvise aldringstegn. Da går det imidlertid typisk 

også meget hurtigt.  

På et tidspunkt, når dværgen føler, at han har opnået, hvad han 

kan med sit liv, vil han gradvist holde op med at spise og drikke, 

indtil han en dag ikke længere møder på sit værksted. Da ved re-

sten af klanen, at han er gået bort. 

Det forventes af dværge, at de tager sig en mage og gifter sig, når 

de er færdigudlærte. Til den tid vil klanen ofte have fundet en 

passende ægtefælle, som det er op til den givne dværg at acceptere 

eller afvise. Det kan virke kynisk, men blandt dværgene er ægte-

skabet mere et samarbejde om at passe et hjem og stifte familie, 

end det er båret af hensyn som kærlighed. Skulle en dværgs mage 

dø, gifter han sig imidlertid ikke igen. 

Dværgenes fysik er gennemgående præget af et hårdt og slidsomt 

liv under jorden. De er overordentlig kraftigt byggede, med stærke 

knogler og en næsten læderagtig hud. Der skal meget til, før de 

kommer alvorligt til skade, og i almindelighed synes dværge da 

også at kunne overleve helt usandsynlige påvirkninger. 

Denne kraftige bygning har imidlertid også gjort dem kluntede og 

en smule akavede, når det kommer til små, velafbalancerede bevæ-

gelser. De er ikke just yndefulde væsener, og de har ofte vanskeligt 

ved de simple finesser, der synes naturlige for mennesker og elve-

re. 

En dværgs krop synes at befinde sig bedst i de kølige og fugtige 

grotter under jorden, hvor racen har sit hjem. De fryser kun sjæl-

dent, og bliver næsten aldrig syge. Herudover har de en forbløffen-

de evne til at se i mørket under jorden. Evnen synes ikke nær så 

udtalt, når de befinder sig på overfladen, og man mener, at den 

ikke kun er knyttet til synet, men at dværge kan både høre og 

mærke stenene omkring dem tale. 

Når dværge befinder sig på overfladen, er de typisk ganske mod-

standsdygtige overfor kulde. De har til gengæld svært ved at leve 

under solens stråler, og nyder ikke godt af varme. Ved høje tempe-

raturer har de det konstant ubehageligt, og deres insisteren på 

altid at bære kraftig og praktisk påklædning gør det næppe bedre. 

Dværge har derudover behov for store mængder mad og drikke, og 

de bliver mærkbart udmattede, hvis de har gået mere end to-tre 

dage uden at få tilstrækkeligt med føde. 
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Beklædning  

Som alt andet ved dværgenes kultur, så er også deres påklædning 

meget praktisk betonet. En dværg er, mere end noget andet, en 

arbejder, og det kommer også tydeligt til udtryk i de klæder, som 

dværgene bærer. 

Dværgene har typisk en forkærlighed for kraftige beklædningsgen-

stande af enten tykt stof eller læder, og de foretrukne farver er 

brun, grå og sort. Tyndt og forfinet stof, som ikke har en praktisk 

betydning, betragtes som rent spild. Begrebet om, at ’klæder ska-

ber folk’ forekommer da også decideret absurd for dværge - I deres 

øjne er ingen mere værd, end værdien af deres arbejde. 

Denne holdning medfører dog også, at dværgene tit fremstår som 

både usoignerede og grove i de andre racers øjne. Eksempeltvist 

vasker dværgene kun sjældent deres tøj, da overdreven renlighed 

og uplettede klædninger betragtes som et tegn på dovenskab. De 

kan heller ikke se formålet med at skifte en klædedragt ud, før den 

er slidt helt op og dermed ikke længere er til nytte. 

Hvis en dværg vil føre sig frem blandt både sine egne og de øvrige 

racer, vil han i stedet gøre det ved at udstille sine værker og sin 

rigdom. Frem for yndige klædninger, vil han iklæde sig et utal af 

smykker, der gerne er af det reneste guld med ilagte ædelstene, og 

som alle er af det ypperligste håndværk. Derudover vil han bære 

en økse, hammer eller et andet stykke værktøj, som han anvender i 

sit arbejde for derigennem at vise sit flid.  

For dværge med voksne børn er der desuden en tradition for også 

at bære en eller flere smykker, som børnene har skabt, for dermed 

at fremvise resten af familiens færdigheder. 

Dværgene begiver sig kun sjældent udenfor Darkoniens grænser, 

og det endelig sker, er de typisk meget utrygge ved de andre racer. 

Særlig menneskenes higen efter dværgeguld og –sølv og givet dem 

en naturlig og berettiget mistro. 

Når det endelig sker, at dværgene begiver sig ud, sørger de derfor 

for altid at være veludrustede og klar til at forsvare sig. For det 

meste vil de bære tunge rustninger, og gerne i flere lag med ring-

brynje og plade udenpå læder, og ved deres side har de økser og 

store skjolde. De ynder desuden at bære en solid hjelm af stål, og 

medbringer af og til også armbrøster. 

Tankesæt 

Det mest bemærkelsesværdige træk ved dværgenes adfærd, er den 

måde hvorved hele deres kultur er bygget op omkring deres hånd-

værk. En dværg er aldrig mere værd end de kunststykker han kan 

fremstille, og både dværgens selvrespekt og status blandt sine 

racefæller afhænger af hans færdigheder som arbejder. 

Man finder kun sjældent store og overvældende følelser hos dvær-

gene. Sådanne følelser anses for overflødige og upraktiske. I stedet 

for, som mange mennesker, at gå op i abstrakte begreber som had 

og kærlighed, lykke, formålet med livet og så videre, så drejer til-

værelsen for dværgene sig i stedet om fænomener som prestige, 

loyalitet og anerkendelse.  

Dværge går på deres egen måde også meget op i ære - men først og 

fremmest når det står i forhold til deres profession. For en smed 
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betragtes det eksempelvis som meget ærefuldt at lave et godt styk-

ke arbejde og overholde aftaler, ligesom en god handelsmand vil 

gøre sit yderste for altid at levere den lovede vare til rette tid.  

Dværgene er herudover meget tæt knyttet til deres klan, som de 

lever stort set hele deres liv sammen med. Alt, hvad dværge gør, 

falder tilbage på deres klan, og det er også først og fremmest igen-

nem deres klan, at dværge opnår anerkendelse.  

Personlig ære er dermed primært af betydning, fordi æren i den 

sidste ende tilfalder klanen, og ligeledes smitter enhver skam, som 

overgår en dværg, også altid af på hans klan - og netop dette, at 

kaste skam over klanen, er den største synd af alle, som dværge 

kan begå.  

Af samme årsag vil en personlig fornærmelse mod en dværg blive 

anset for en fornærmelse mod hele klanen, og dværgene er da også 

kendt for gennem tiden at have næret adskillige voldsomme blod-

fejder. 

En side ved dværgene, der også er velkendt hos enhver, der nogen-

sinde har omgået dem, er deres overvældende stædighed. Siden 

tidernes morgen har dette været en kilde til konstant irritation og 

frustration hos de øvrige racer. Dværgene selv ser det til gengæld 

som et anerkendelsesværdigt træk, at man træffer en beslutning og 

efterfølgende formår at stå ved den.  

Det kommer sig af, at dværgene for det meste lever deres liv i et 

mageligt og meget afslappet tempo. De giver sig altid god tid og de 

overvejer deres beslutninger grundigt. Det betyder, at der ofte kan 

gå timer og endda hele dage før en dværg træffer en endelig be-

slutning. Når det sker, så ligger hans vilje til gengæld også fast, og 

det vil være et stort personligt nederlag, hvis han skulle blive tvun-

get til at ombestemme sig.  

Denne famøse stædighed har dog også æren for, at dværge vidt og 

bredt er kendt for at kunne opnå det umulige - om det så er at 

opføre et mastodontisk bygningsværk eller at kæmpe sig tværs 

gennem Rustbjergene ved midvinter, så har dværgene talrige gan-

ge i historien bevist, at de kan opnå det uopnåelige. 

Når dværgene en sjælden gang imellem lægger deres arbejde fra 

sig, og i stedet blot slapper af og nyder tilværelsen, så gør de det 

med den samme ihærdighed og entusiasme, som når de arbejder. 

Det er ganske vist kun sjældent at det sker, men når dværge ende-

lig begiver sig hen med druk og sang, kan de være mindst lige så 

underholdende og festlige, som enhver anden af Nirahams racer.  

De sætter særlig pris på den alkohol, der brygges i Darkonien af en 

hemmelig blanding af svampe og rødder, og som på overfladen er 

kendt som dværgesprit. Det er den stærkeste drik man kender til, 

og blot et enkelt krus er tilstrækkeligt til at sende et velvoksent 

menneske i gulvet. Dværgene drikker imidlertid ufortrødent en hel 

flaske eller to, og synes kun at blive endnu mere opstemt efter det. 

Også menneskenes øl drikker de med stor glæde, om end de finder 

det en smule tyndt.  

Et sidste bemærkelsesværdigt træk er, at dværgene efter i tidernes 

morgen at have måttet give fortabt overfor gudernes mission om at 

rydde Nirahams overflade, har udviklet et overvældende had til alt, 

der har med vand at gøre. De kan til nøds drikke det, men foragter 

alle større søer og have, og vil aldrig med deres gode vilje forsøge 

at svømme eller at sejle på det. 



Historie  

Dværgene var den første race, som blev sat på verdens overflade. 

De var skabt af Nimar og Rina men i Djorkas billede, og de fik da 

også en personlighed, som på alle måder mindede om Djorkas. 

Efter at guderne havde fået pålagt og fejlet gudernes hellige opgave 

om at fjerne alt vand fra Niraham, valgte de at skjule sig under 

jorden, så guderne ikke skulle se på dem og skamme sig over dem. 

Her blev dværgene nede i årtusinder, og byggede omfattende riger 

dybt under jorden i det nordvestlige Niraham. De gjorde jorden og 

bjergene til deres territorium, bosatte sig i enorme underjordiske 

haller og sindrigt udsmykkede grottesystemer. 

Igennem de mange tusinder af år, levede de en isoleret tilværelse, 

hvor kun elverne og sortblodsfolkene kendte til deres eksistens, og 

selv da var det begrænset, hvor meget kontakt der var mellem 

racerne. 

Dværgene lagde aldrig skjul på, hvor forskellige de var fra elverne, 

og da hverken de eller elverne følte, at de havde noget at vinde ved 

at forsøge at opbygge et nærmere venskab, opstod der aldrig et 

sådant. Fra tid til anden handlede de ganske vist med hinanden, 

men det var i højere grad af lyst end af nød. 

I modsætning til denne kulturelle ligegyldighed, så var dværgenes 

forhold til sortblodsfolkene til gengæld præget af en gennemgri-

bende og dybt følelsesladet foragt. 

Ligesom dværgene havde sortblodsracerne deres naturlige hjem-

sted i Nirahams nordøstlige bjerge, og navnlig orkerne forsøgte til 

enhver tid med vold og magt at fordrive dværgene fra bjergene. 

Grænsen mellem dværgeriget Darkonien og den bjergkæde, som 

sortblodsfolkene var bosat i - Rustbjergene - var på ingen måde 

klar, og ofte bevægede de to racer sig ind på hinandens territorier 

med dødelige udfald til følge. Landet mellem Darkonien og Rust-

bjergene udviklede sig derfor med tiden til at være et ingenmands-

land, hvor ingen bosatte sig og intet fik lov til at vokse. 

Overfor Nirahams øvrige racer har dværgene aldrig udvist andet 

og mere end en overbærende ligegyldighed. Det er sjældent, at 

dværgene føler, at racerne har noget at tilbyde dem, og dværgene 

er for det meste godt tilfredse med bare at blive ladt i fred.  

De har derfor også respekteret de øvrige racers kampe om land og 

rigdomme - så længe de bare ikke gjorde krav på dværgenes - og 

uden i øvrigt at involvere sig i de verserende politiske intriger. Ved 

at holde sig til deres eget på denne måde, har dværgene da også 

haft held til at blive forskånet for langt hovedparten af de krige, 

som igennem årene har hærget resten af Niraham. 

Dværgene blev - som den eneste af verdens racer - heller ikke 

påvirket af hverken sortelvernes første eller andet store indtog på 

overfladen, og selvom de lærte om det store fare fra elverne, der 

også gentagne gange tryglede dem om hjælp, så nåede sortelverne 

aldrig så langt mod nordvest, at selve Darkonien var i fare, og 

dværgene undlod derfor også at involvere sig i krigen. 

Denne enegang førte imidlertid også til et om muligt endnu mere 

skeptisk syn på dværgene blandt de øvrige racer, som havde lidt 

meget, mens dværgene blot havde set passive til. 
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Omkring 3000 år før Jarcos åbenbaring begyndte dværgene at lære 

om menneskernes tilstedeværelse på Niraham. 

I den første tid forholdt dværgene sit nysgerrige og afventende 

overfor denne hidtil ukendte race, men det stod dem relativt hur-

tigt klart, at menneskenes besidderiske natur ikke tiltalte dem. 

De første mange år undlod dværgene derfor at tage kontakt, og 

menneskene forblev derfor stort set uvidende om deres eksistens. 

Da menneskene imidlertid også begyndte at bevæge sig op i Dar-

koniens bjerge, var sammenstødet uundgåelige.  

Omkring år 2500 F.J. mødtes dværge og mennesker for første gang. 

Menneskene blev fascineret af dværgenes redskaber og smykker af 

metal, men igennem adskillige år nægtede dværgene at handle.  

Langsomt blødte forholdet dog op, og særligt de norrlændinge, der 

var bosat langs Iskysten i nord, udviste en adfærd, som tiltalte 

dværgene. Det udmøntede sig i en række ganske vellykkede han-

delsaftaler og –ekspeditioner. På trods af disse oprethold dværgene 

dog stadig en væsentlig distance, og alle nye initiativer blev iværk-

sat af menneskene. 

Efterhånden blev omfanget af menneskenes og dværgenes handel 

mere omfattende, og omkring år 1400 F.J. valgte dværgene da også 

at indvie menneskene i smedningens kunst., herunder hvordan 

man udvinde metaller fra jorden og forme dem til redskaber og 

våben. Det skulle imidlertid vise sig at være en katastrofal fejlta-

gelse.  

Menneskene blev foruroligende hurtigt betaget af smedekunsten, 

og der gik ikke mange generationer, før de ikke længere kunne 

skaffe råstoffer nok i deres egen land, og derfor begyndte at søge 

op i bjergene for at få andel i dværgenes rigdomme.  

Dværgene gav imidlertid ikke frivilligt afkald på deres territorium, 

og dermed begyndte en flere hundrede år lang strid om retten til 

Darkoniens righoldige jernårer.  

Med tiden måtte menneskene imidlertid erkende, at modstanden 

var for stor, og at det sølle udbytte, som de fik ud af bestræbelser-

ne i Darkonien, ikke stod mål med de tusinder, der måtte lade 

livet. I stedet begyndte menneskene derfor at drage op i Rustbjer-

gene, hvor sortblodsfolkene huserede, i jagten på kostbare metal-

ler, og for en stund fik dværgene fred. 

Efter Jarcos åbenbaring fandt mennesker og dværge igen sammen i 

en skrøbelig fred, og der begyndte atter at blive handlet på tværs af 

grænserne.  

Dværgene havde fået smag for overfladens råstoffer og fødevarer, 

og de oprettede et antal handelskolonier i udkanten af Darkonien, 

hvorfra de administrerede kontakten til menneskene.  

Disse handelskolonier blev imidlertid gang på gang ofre for over-

fald og plyndringer fra menneskenes side, og hvis ikke de allerede 

havde været opmærksomme på det, fik dværgene nu endegyldigt 

bekræftet, at menneskene ikke var til at stole på. 

Dværgene fik derfor for vane altid at omgås menneskene med en 

betydelig varsomhed, og de vænnede sig til at bære panser og have 

en skarpsleben økse ved deres side, hver gang de inviterede men-

neskene til forhandlinger.  

Igennem de følgende århundreder kunne dværgene konstatere, at 

menneskenes kultur var under rivende udvikling, og dværgene 

kunne kun se til, mens menneskene stjal og kopierede hver og én 

af deres hemmeligheder i tusindfold for derefter at anvende dem 

mod dværgene selv. 

I takt med at menneskene blev mere og mere skruppelløse, trak 

dværgene sig længere tilbage, og til sidst isolerede de sig igen i 

Darkonien, hvor de afskar kontakte til omverdenen og resten af 

Nirahams racer. De befæstede også Darkoniens grænser, og tog en 

række af menneskenes mere brutale kundskaber til sig i forsøget 

på at vogte riget. 

Dværgene kunne dog stadig ikke vide sig for sikre. Frarøvet mulig-

heden for at udnytte Darkoniens ressourcer, havde menneskene i 

stedet begivet sig op i Rustbjergene, og de havde her haft held til 

at fordrive sortblodsfolkene fra mange af deres traditionelle jagt-

områder. 

Når vinteren var koldest og der var mangel på føde i Rustbjergene, 

trak orker, trolde og gobliner derfor ned fra bjergene for at plynd-

re, og udover at kaste sig over menneskerne drog de også vestover 

i et forsøg på at tilkæmpe sig nye territorier i Darkonien. 

Darkonien. Det førte til en åben krig mellem dværge og orker, og 

der var mange døde på begge sider. Kampene fortsatte i utallige år, 

men uden at der skete en egentlig udvikling.  

Omkring år 740 E.J. så dværgene sig dog nødsaget at opgive en 

række af deres mest yderligt liggende bosættelser for at samle 

deres styrke dybere inde i Darkonien.  

På land, der nu pludselig var blevet affolket, var både sortblodsfolk 

og mennesker hurtige til at bosætte sig. Efter en række hårde kam-

pe, var det mod forventning menneskene, som vandt overtaget, og 

de kunne derfor begynde at befolke en del af de lavere liggende 

egne i Darkoniens udkant. 

Centrummet for disse nye bosættelser var den tidligere dværgeko-

loni Roulon, og om end dværgene foragtede tanken om at have 

måttet overgive land til menneskene, gik der dog alligevel ikke 

mange år, før de mærkede fordelene af at have menneskene place-

ret som en stødpude mellem Darkonien og Rustbjergene. 

Herefter forløb endnu 800 år, hvor dværgene levede et isoleret liv i 

Darkoniens tryghed, og kun sjældent begav sig ud blandt Nira-

hams øvrige racer.  

En frygtindgydende pest hærgede Niraham omkring år 1347 EJ, og 

også mange dværge faldt for den mørke sygdom. Det var alminde-

ligt antaget i Darkonien, at menneskene ikke kun var ansvarlige 

for at have skabt sygdommen, men at det også var menneskene 

som bragt den ind i Darkonien.  

Endnu en gang voksede mistroen derfor til menneskene, og det var 

efterhånden kun de omkringliggende ringer Roul-Assin og Norr-

land, som dværgene stadig havde en tilstrækkelig tiltro til, at de 

ville omgås dem.  

I forhold til resten af Nirahams menneskelige kulturer blev dvær-

gene til gengæld om muligt endnu mere tilbageholdende og mis-

troiske og tilbageholdende for hver dag, der passerede, og de af-

skar efterhånden stort set kontakten til alle andre kulturer og racer 

end disse få udvalgte. 
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Udbredelse  

Grundet den modvilje, der er opstået blandt dværgene, overfor at 

skulle begive sig udenfor Darkoniens trygge grænser, så har racen 

heller ikke markeret sig særlig meget over det øvrige Niraham. 

Den altovervejende del af dværgene er at finde i Darkonien. Her 

har de gravet enorme byer ud i klipperne, og det darkonske rige 

har udviklet sig til noget helt enestående, der ikke har sin lige på 

Niraham.  

Ingen andre end dværge har nogensinde fået tilladelse til at betræ-

de rigets inderste. Over en øl, er der dog jævnligt dværge, som 

med stor stolthed er villige til at fortælle om alle Darkoniens her-

ligheder.  

De enkelte byer er storslåede, og de er udhugget direkte i den 

hårde bjergsten. Brede alleer skiller husene, og hver by bebos som 

oftest af en eller flere klaner, der dagligt arbejder ihærdigt på at 

forskønne deres hjem yderligere. Der er højt til loftet, og imellem 

byerne er der et sindrigt system af grotter og gange, som binder 

hele det enorme rige sammen. 

Uanset byernes pragt, så er Darkoniens enorme haller fortsat kro-

nen på værket. De er så store, at flere tusinde dværge kan finde sig 

til rette og stadig have rigeligt med plads. Hver væg er beklædt 

med fakler og både gulvet, væggene og loftet er kyndigt udsmyk-

ket. 

Udenfor Darkonien er dværgene et betydelig mere sjældent syn. 

Der ligger enkelte dværgekolonier udenfor riget, men af disse er 

det kun kolonierne i Dom Gorr og Karr Gorak i den østlige del af 

Det Chatonske Imperium, som er af en sådan størrelse, at de aner-

kendes i Darkonien. 

Der er ikke mange dværge, som begiver sig udenfor Darkoniens 

grænser i løbet af deres liv. Når det sker, er det som regel kun på 

kortvarige handelstogter eller i diplomatisk ærinde. Selv da begiver 

dværgene sig imidlertid sjældent længere bort end til Norrland 

eller Roul-Assin. Det sker dog, at de af og til også ses i Narabond 

og i visse af de omkringliggende riger.  

Dværgene bosætter sig normalt aldrig udenfor Darkonien, og hvis 

de for en stund finder sig et hjem blandt menneskene, så vil det 

næsten altid kun være en midlertidig løsning, der er båret af nød 

frem for lyst. Det er kun i deres underjordiske haller, at dværgene 

for alvor føler sig hjemme, og så snart de får muligheden, vil de 

igen vendte tilbage hertil. 

Religion  

Siden den tidligste begyndelse har der kun været én gud, som 

dværgene har fundet værdige til deres tilbedelse. De blev skabt i 

Djorkas billede, og har altid fundet en enestående samhørighed 

ved hans lære.  

Selv de dværge, der ikke decideret oplæres i Djorkas tro, skatter 

ham fortsat højt, da han som gud besidder samtlige af de egenska-

ber, der i dværgenes liv indgyder respekt og autoritet.  

Djorka er en handlingens gud, og det er først og fremmest ved 

deres arbejde, at dværgene viser ham deres tilbedelse. At kaste sig 

på knæ og bruge timevis på at bede til Djorka vil blot være et unø-

digt spild af tid. I stedet værdsætter han dem, som dedikerer sig til 

deres arbejde, og som skaber kunstfærdige værker i hans ære. 

Dværgenes forhold til religion er dermed en smule anderledes, end 

hvad man kender blandt Nirahams øvrige racer. De eneste tids-

punkter, hvor dværgene reelt beder om Djorkas velsignelser, er når 

de giver sig i gang med et særlig vanskeligt projekt, som de ønsker 

at han skal støtte dem i, ved at styrke deres hånd og give dem 

kunstnerisk snilde, så det endelige værk kan blive perfekt.  

Dværgene anerkender alle De Sande Guder, men ser dem i højere 

grad som en klan, end som en egentlig forening af guddommelige 

individer. De nærer stor respekt for guderne, herunder særligt de 

af dem, som opfordrer deres tilbedere til konstant at handle og 

stræbe efter deres mål. Det er imidlertid kun Djorka, som dværge-

ne finder værdig til deres uforbeholdne tilbedelse. 

Han betragtes som hele racens stamfader, og alene af den grund er 

han et forbillede. Hans ord og gerninger betragtes desuden som et 

ideal, der bør efterleves. Djorka er ufejlbarlig, og i dværgenes øjne 

indbegrebet af alt det, som en ægte dværge bør stræbe efter.  

Dværgene har kun få præster og andre religiøse skikkelser. Efter-

som Djorkas bud tiltaler hver enkel dværg, føler de ikke et særlig 

stort behov for at have personer til at tolke hans ord. Dværgenes 

præster er derfor oftest blot kyndige håndværkere, der udover 

deres almindelige hverv også har en særlig forståelse for Djorkas 

vilje.  

Forhold til øvrige racer  

Dværgenes sky og distancerede levevis har sat deres præg på for-

holdet til Nirahams øvrige racer.  

For det meste har racerne selv været skyld i, at dværgene har af-

skåret kontakten til dem, men dværgene har heller ikke gjort me-

get for efterfølgende at række hånden ud og opsøge kontakt. 

Igennem årene har dværgene derfor været meget isolerede, og de 

har holdt sammen som en fælles, ensartet kultur. I dag er der der-

for kun meget små afvigelser blandt de enkelte dværge, og det 

følgende gør sig derfor gældende for mere eller mindre alle med-

lemmer af racen. 

Runesmede 

Dværgene er naturligt skeptiske overfor al magi. Det er kun få af 

deres præster, der benytter sig af Djorkas kræfter, og når det 

sker, er som regel for at velsigne krigere før en kamp eller helbre-

de skadede medlemmer af klanen. 

Præsterne benytter sig af særlige runer, som de indfatter i gen-

stande, og magien knytter sig herefter til selve genstanden. 

Dværgenes præster betegnes derfor ofte som ’runesmede’. 

Man kender kun til få runer, og de er alle indgraveret i to hellige 

sten. Den ene runesten findes i den by, der tilhører højkongen, 

kaldet Utogdun, og den anden er en mægtig klippeblok, der er 

placeret umiddelbart ud for højkongens trone. Det fortælles, at 

det var Djorka selv, der gjorde disse runer, og stenene er noget af 

det mest værdifulde dværgene ejer. 
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Mennesker 

Mennesker har i dværgenes øjne altid været mere af et nødvendigt 

onde end noget andet. Dværgene har fået smag for visse af de 

handelsvarer, som menneskene leverer, og de har måttet erkende, 

at Nirahams fremtid synes at ligge i menneskenes hænder. Derfor 

har man igennem årene haft en vis nødtvungen kontakt til dem.  

Dværgene er imidlertid konstant mistroiske overfor mennesker, og 

som regel med god grund. Menneskene har for længe siden lært 

om dværgenes rigdom, og de har ikke skyet nogle midler, for at 

tilrane sig dele af den, hvis lejligheden bød sig. Det er kun norr-

lændingene og i et vist omfang roulerne, som dværgene har tiltro 

til. Alle andre betragter de som fremmede og uønskede. 

Elvere 

Elvere og dværge har altid boet nær hinanden og accepteret hinan-

dens tilstedeværelse. De er imidlertid så forskellige af natur, at de 

har næsten umuligt ved at forstå hinandens livsopfattelser og tan-

ker. Da dværgene har foretrukket livet i bjergene og elverne de 

dybe skove, har de aldrig haft årsag til stridigheder, og der er såle-

des opstået en vis gensidig forståelse.  

De to racer handler lejlighedsvist med hinanden, og der er ingen 

onde tanker imellem dem. At betegne deres relationer som varme 

eller venskabelige vil imidlertid være at gå for vidt. Dværgene 

accepterer og værdsætter elvernes nærvær, og ønsker dem intet 

ondt. De er imidlertid også uforstående overfor det elviske tanke-

sæt, og har ingen synderlig interesse i at lære elvere at kende. 

Sortelvere  

Dværgene har længe været bekendt med sortelvernes eksistens, 

men i modsætning til de øvrige racer er de hidtil gået fri for deres 

hærgende indtog på Niraham. Det instinktive had overfor sortel-

verne, som de fleste andre af racerne besidder, findes derfor ikke 

hos dværgene.  

Dværgene er ganske vist bekendt med sortelvernes ondskab og 

dystre natur, men så længe denne ikke rammer dværgene selv, er 

de villige til at acceptere sortelvernes eksistens.  

Relationer mellem dværge og sortelvere synes dog utænkelige. 

Dertil er sortelverne dem for utroværdige. De besidder heller ikke 

nogle af de andre egenskaber, som dværge finder prisværdige, og 

som oftest søger dværgene blot at undgå sortelverne, hvis mulig-

heden byder sig. 

Sortblodsfolk 

Orker, gobliner og trolde har været dværgenes svorne fjender si-

den tidernes morgen. Racerne har ligget i en endeløs krig, siden 

første gang de mødtes, og efterhånden er hadet til sortblodsracer-

ne blevet så indarbejdet i dværgenes kultur, at navnet alene er nok 

til at få dem til at gribe mod økserne.  

Siden etableringen af det rouliske rige er krigen mellem dværge og 

orker stilnet en smule af, men den er langt fra døet hen. Det synes 

utænkeligt, at der nogensinde skulle opnås fred eller en fælles 

forståelse imellem de to racer, og den dag i dag står stridighederne 

stadig.  
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S o rt e lv e r e  
Uanset hvor mange farer, der har truet verdens børn igennem 

tiderne, så har intet fået dem til at krybe sammen i angst, på sam-

me måde som frygten for sortelverne. Sortelverne har deres hjem 

dybt under jorden, i gange der synes at fortsætte i det uendelige, 

men i jagten på rigdomme og nødvendige ressourcer såvel som for 

at behage guderne begiver de sig dog ofte til overfladen. Deres 

underjordiske hjem er til gengæld lukket land for alle andre racer, 

og kun ganske få er sluppet levende derfra igen. 

Sortelverne blev skabt af Fanabina som et resultat af hendes opgør 

med de øvrige guder, og de kom til verden i et forsøg på at eftergø-

re de lyse elvere. Hvor det var Nimar og Rina, der gav overfladens 

elvere deres lyse sind og natur, blev sortelverne i stedet skabt af 

Fanabinas mørke og af det kaotiske elementet rall. De er en dyster 

og manipulerende race, som hylder magten og den personlige 

vinding, og foragter alt hvad der er ynkeligt eller svagt. Sortelverne 

er også intelligente og sofistikerede af natur, og anerkender de 

store ledere, de ambitiøse drømmere og den stærkes ret til mag-

ten. Der er ikke langt til toppen for den, der har viljen, talentet og 

ikke mindst Fanabinas velsignelse. 

Sortelverne har siden tidernes morgen levet en afsondret tilværelse 

i underverdens enorme grottesystemer, og skjult fra verdens øjne 

har de bygget et storslået samfund op. I underverden findes byer af 

en ufattelig skønhed, og enorme fæstningsværker der sikrer sam-

fundet mod både indre og ydre fjender.  

Sortelverne har flere gange begivet sig mod oververden, og på 

Fanabinas bud forsøgt at underlægge sig Niraham og dens folk. 

Mennesker og elvere har imidlertid fundet sammen, og med støtte 

fra guderne selv, er det hver gang lykkedes dem at trænge sortel-

verne tilbage. Efter himmelkrigene har menneskene været et split-

tet folk, og også elverne synes at have mistet deres livsgnist. For 

hver dag der går, øger sortelverne deres udbredelse på overfladen, 

og det synes åbenlyst at det endelige opgør nærmer sig.  

Uanset deres store styrke, så er sortelverne imidlertid også et split-

tet folk. Fanabinas gaver til sine børn bestod af snilde og list, og 

det har været disse egenskaber, som gjorde dem de øvrige racer 

overlegne. Det har dog også været det, der til alle tider har afholdt 

racen for at leve op til sit fulde potentiale. Det er en fast bestand-

del af sortelvernes mentalitet at manipulere og falde sine nærme-

ste i ryggen, og uanset hvor hensigtsmæssige disse egenskaber 

måtte synes i nærvær af andre racer, så fører de også til en kon-

stant splid mellem sortelvernes egne. De enkelte sortelverhuse 

ligger i konstante stridigheder, og det gør det noget nær umuligt 

at forene racen mod ydre fjender. 

Det værende sagt, så er selv et splittet sortelverfolk en frygtindgy-

dende fjende. Sortelvernes sind er skarpe som fås, og deres evner 

indenfor magiens kunst er uovertruffen. Hertil kommer en kynisk 

og beregnende mentalitet, som gør hver sortelver til dødbringende 

fjende i sig selv.  

Siden tidernes morgen har elverne været sortelvernes svorne fjen-

de. Elverne har gentagne gange været alt, der stod mellem sortel-

verne og herredømmet over Niraham, og alt ved deres tilstedevæ-

relse udgør nu en hån mod sortelvernes folk. Der kan aldrig være 

fred imellem de to racer, og den årtusinder gamle krig raser stadig.  
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Fysiske karaktertræk 

Udadtil besidder sortelverne mange af de samme karaktertræk, 

som kendetegner overfladens elvere. De er høje, slanke og smukke 

væsener, og de fremstår overfor de øvrige racer, som om de har en 

særlig aura af ophøjethed. Deres ører er også lange og spidse, som 

en konstant påmindelse om racernes fælles ophav. 

Overalt, hvor sortelverne fører sig frem, vil deres holdning alene 

gøre omgivelserne opmærksomme på, at de er noget særligt. De 

bevæger sig med en lethed og ynde, som ingen almindelig dødelig 

kan gøre sig forhåbninger om at efterligne. Sortelverne vinder ikke 

anerkendelse gennem beundring, men gennem en følelse af fasci-

nerende og forbudt skønhed. Ikke desto mindre er de lige så op-

sigtsvækkende som deres lyse brødre, og på trods af at de fleste 

racer med rette frygter sortelverne, kan ingen alligevel sige sig fri 

for den spirende nysgerrighed, der vokser i alle ved mødet med 

denne dystre race.  

Det fysiske kendetegn, som mere end noget andet kendetegner 

sortelverne, er dog deres mørke hudfarve. Hver eneste tomme af 

sortelvernes hud er sort som natten, og selv deres øjne synes at 

have et mere dystert skær end de øvrige racers. Deres hudfarve 

bleges ikke af solen, og forandres heller ikke med alderen. Sortel-

vernes hår varierer i farve fra mørkt til lyst. Det er dog de sortelve-

re, der har kridhvidt hår, der regnes for de smukkeste. Sortelvernes 

kvinder lader som oftest deres hår gro langt, og det samme gør 

mænd af høj status. De menige mænd må dog sætte praktiske 

hensyn over skønhed og holder det derfor typisk kort. 

Sortelverne har endvidere en udbredt tradition for at sminke sig i 

ansigtet og på kroppen. De maler gerne deres ansigtstræk op med 

hvidt eller andre lyse farver, og udsmykker sig med symboler, der 

tydeligt tilkendegiver deres hus og rang samt religiøse tilhørsfor-

hold. Det er desuden også almindeligt, at præster og magikere 

lader sig udsmykke med magiske runer og symboler. Der er dog 

også de sortelvere, der undlader enhver sådan udsmykning, idet de 

mener, at sortelveren af natur er perfekt, og ikke bør prøve at æn-

dre på dette med streger og farver. 

Sortelvernes syn er anderledes end både elvernes og resten af ver-

dens børn. Som børn af underverden ser sortelvere naturligt godt i 

mørke, og selv uden nogen lyskilde, kan de stadig skelne de mest 

grundlæggende konturer fra hinanden. De ser til gengæld en smu-

le dårligere i dagslys end elverne, men selv her er deres syn stadig 

væsentlig bedre end menneskerne. I de tidligste tider nedkaldte 

elverne Rinas forbandelse over sortelverne, og i tusinder af år efter 

brændte solen deres øjne og gjorde dem næsten blinde om dagen. 

Dette stilnede imidlertid af igennem årene, og efter himmelkrige-

ne og Rinas fald er sortelverne nu ikke længere påvirkede af hen-

des forbandelse. De befinder sig ganske vist stadig bedre om nat-

ten end om dagen, men det er udelukkende et spørgsmål om smag 

og behag, og ikke om fysisk ubehag. 

Herudover er der kun nogle få og ubetydelige forskelle på sortelve-

re og elveres fysik. Den største forskel på de to racer ligger således 

i deres adfærd og mentalitet.  

De mandlige sortelvere vil typisk være mellem 170 og 190 centime-

ter høje, og veje mellem 70 og 90 kilo. Det er ikke muligt for sor-

telvere at blive overvægtige, men blandt krigerne formår man dog 

gennem intensiv træning at oparbejde en vis muskelmasse. 

Kvinderne vil som oftest være 170 til 180 centimeter høje og veje 

mellem 50 og 70 kilo. De er mændene fysisk underlegne, men 

udmærker sig ved at være snedigere og have større intellektuelle 

kapaciteter. Blandt kvinderne er det ilde set at udføre fysisk arbej-

de, og de sætter en ære i at fremstå elegante og yndefulde. 

Sortelverne kan blive op mod 1500 år gamle. Dette sker imidlertid 

kun yderst sjældent, da så gamle individer ofte vil være særdeles 

magtfulde, og derfor også udsat for en konstant trussel fra yngre 

og mere ærgerrige konkurrenter. Som oftest vil sortelvere leve 

indtil de er omkring 700 til 800 år, på hvilket tidspunkt de vil have 

skabt sig så mange fjender, og tilranet sig så store mængder magt, 

at døden luren bag hvert et hjørne.  

En sortelver vil være fysisk udvokset som 80-årig, men vil som 

oftest først blive betragtet som voksen, når han har bevist sit værd 

overfor racen. Det sker sjældent før omkring dens 100. leveår, og 

det vil ofte blive markeret ved at sortelveren bliver givet en særlig 

opgave af stor betydning, som - hvis den fuldføres - angiver at 

personen nu er værdig til at indtræde i de voksnes rækker. Sortel-

vere bliver ved med at udvikle sig mentalt resten af livet, og deres 

sind sløves ikke med alderen. De udviser først fysiske aldringstegn 

omkring deres 1000. leveår, og når de indtræder, vil sortelverne 

som regel gøre alt hvad de kan for at skjule dem.  

Ligesom elverne, er sortelvernes legemer mere skrøbelige end 

menneskers. De kompenserer dog for dette igennem en langvarig 

og hård træning og et stærkt sind. Sortelvere er meget modstands-

dygtige overfor elementernes racen, og der skal noget nær det 

utænkelige til, før de bukker under for naturens luner.  

Sortelvere af blandet blod 

Uanset hvor utænkeligt, det nu måtte synes, så går der endnu 

forlydender om sortelviske kvinder, der i tidligere tider har begået 

den store forbrydelse at forurene racens blod, ved at formere sig 

med en mand af en anden race.  

En sådan gerning betragtes som en unævnelig forbrydelse, og 

store dele af folket vil fornægte, at noget så nedværdigende no-

gensinde skulle have fundet sted, og tilmed med et sådant resul-

tat, at der kom et afkom ud af det. 

Der synes imidlertid at være troværdige pålydender om, at Nira-

ham igennem tiderne har set enkelte krydsninger mellem menne-

sker og sortelvere, der om end de har været udstødt og jaget af 

begge folk, alligevel har formået at overleve til en høj alder. 

Den blotte eksistens af halvblodede sortelvere har imidlertid 

været en hån mod Fanabina, og hvis de er blevet opdaget af ren-

blodede sortelvere, har ikke kun de, men også den formastelige 

moder, været sikker på at møde deres endelige.  

Siden de turbulente år i Underverdenen efter himmelkrigene, har 

sortelverne strammet ubønhørligt op overfor enhver afvigelse af 

racens sande natur, og den blotte omtale af halvblodede sortelve-

re er blevet bandlyst. Det fornægtes, at der skulle eksistere flere 

halvblodede sortelvere på Niraham - i underverdenen såvel som 

på overfladen, og skulle det mod al forventning ske, at man fik 

kendskab til et ukendt eksemplar af blandet blod, vil dette blive 

nådesløst jaget og ikke få fred, før dets lig er brændt på bålet. 
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Beklædning  

Det er et gennemgående træk ved sortelvernes valg af påklædning, 

at de konstant higer efter at udstråle skønhed og stil. Det opnår de 

gerne igennem storslåede og noget pompøse klædninger. Hvor de 

fleste andre racer forsøger at opnå det stilfulde igennem komplice-

rede mønstre og eksotiske farver, vil sortelvere i højere grad be-

grænse sig til skønheden i det enkle og stiliserede.  

De vil sjældent anvende flere farver end højest nødvendigt, og 

uanset hvor prægtige deres klædninger må synes, så er de altid 

enkelt og praktisk udført. Alt ved en sortelvers klædninger er til 

gengæld nøje planlagt, og hver enkelt detalje vil være udført til 

perfektion.  

I materialevalg holder sortelverne sig primært til lette og yndeful-

de stoffer, og mere end noget andet synes de særligt at holde af 

silke og satin. Alt ved deres tøj skal gerne udstråle elegance, og når 

de bevæger sig, ønsker de at give indtryk af at svæve hen over 

jorden. Sortelvere vil kun yderst sjældent anvende skind og lignen-

de materialer. Det skyldes ikke så meget besværet ved at få adgang 

til sådanne materialer i underverdenen, men i stedet at de udstrå-

ler den primitive og barbariske adfærd, som sortelverne netop 

søger at hæve sig over. 

Når det kommer til deres valg af farver, så har særligt sort og mørk 

lilla altid haft en særlig betydning for sortelverne. De er Fanabinas 

farver, og ved at bære dem åbenlyst, tilkendegiver de deres loyali-

tet overfor gudinden. Herudover har sortelverne en generel for-

kærlighed for mørke farver, som gør det muligt for dem at gå i ét 

med skyggerne og forsvinde tavst ud i natten, hvis det skulle blive 

nødvendigt. 

Som en besynderlig kontrast hertil, har sortelverne også en stor 

forkærlighed for metalliske genstande. Når det ikke er nødvendigt 

for dem at bevæge sig usete vil de glædeligt bære både metalrust-

ninger og våben synlige. De skyer til gengæld træ og andre mere 

naturlige materialer. I sortelvernes øjne er disse materialer primiti-

ve og ukultiverede, og hvis det er muligt, vil de altid forsøge at 

erstatte dem af tilsvarende i metal. 

Sortelvere er også tilbøjelige til at bære utallige smykker og andre 

prydgenstande. Disse har sjældent en særlig betydning udover at 

få deres indehaver til at fremstå i det bedst tænkelige lys, og at 

give denne en særpræget og kølig udstråling. Smykker vil altid 

være særligt udvalgt til formålet, og de vil kun sjældent have en 

praktisk funktion. I stedet bærer sortelverne dem for at sende et 

specifikt signal til deres omgivelser om eksempelvis deres sociale 

status eller magtposition. Det ses ofte, at sortelvere bærer smykker 

fra besejrede racefæller for på denne vis at tilkendegive deres magt 

eller autoritet. Smykker går også gerne i arv, således at yngre gene-

rationer kan gøre opmærksomme på deres aner og de traditioner, 

som de nu ønsker at videreføre. 

Gennemgående gælder således, at alt ved en sortelvers klædning er 

nøje udvalgt, og når valget står mellem det praktisk anvendelige og 

det æstetiske, vil de som oftest hælde mod det sidste af disse hen-

syn. Sortelverne er dog aldrig mere optaget af deres ydre, end at de 

alligevel formår at lægge al overflødig pynt fra sig og trække i tun-

ge brynjer, såfremt krigen skulle kalde. Om end de er arrogante, så 

er det en fatal fejl at tro, at deres forfængelighed på noget tids-

punkt vil kunne bruges imod dem. 
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Tankesæt 

Alt ved sortelvernes livsanskuelse er præget af deres nære lighed 

med deres skaber og gudinde, Fanabina. Ligesom hende, er sortel-

verne ondskabsfulde, bedragerisk og manipulerende væsener, der 

hylder den personlige vinding, og ikke skyer nogle midler for at 

hæve dem selv over deres racefæller.  

Blandt sortelverne er det begreber som status og autoritet, der 

betragtes som de højeste idealer. Det er en naturlig del af deres 

livsstil at konstant stræbe efter noget større og bedre, og de skyer 

ingen midler for at nå deres mål. For de fleste sortelvere bliver 

livet derfor til en konstant kamp for at forbedre sin position i hie-

rarkiet. Det er en fuldt ud accepteret del af sortelvernes tilværelse, 

at den hurtigste vej mod toppen ofte sker på bekostning af ens 

nærmeste. Udover konstant at søge op i hierarkiet, må sortelverne 

derfor også evigt og altid vogte deres ryg for de af deres racefæller, 

der står under dem og som higer efter deres position. 

Uanset deres egoistiske tilbøjeligheder, så er mord blandt sortel-

verne imidlertid sjældne. At ty til fysisk vold bliver set som den 

sidste udvej, og der er noget primitivt og barnligt over at skulle 

benytte sig af så banale midler for at nå sine mål. I stedet foregår 

magtkampen gennem den sociale struktur, hvor hver enkelt sor-

telver ved intriger og personlige alliancer forsøger at sætte deres 

konkurrenter i et dårligt lys og derigennem hævde sig overfor dem. 

Skulle det endelig blive nødvendigt at skaffe en konkurrent af 

vejen, betragtes det som god kutyme at gøre dette med en vis ele-

gance og stil. Et drab på en konkurrent har ikke meget betydning, 

hvis det ikke også formår at sende et klart og tydeligt signal til 

resten af folket. 

Der er imidlertid ikke kun mellem de enkelte sortelvere, at der 

finder en ihærdig rivalisering sted. I erkendelse af, at flere perso-

ner i fællesskab ofte kan nå mål, som individerne ikke selv formår, 

har sortelverne sluttet sig sammen i et utal af huse, og der bliver 

også konkurreret ihærdigt mellem hvert af disse.  

Sortelverne betragter sig selv som en overlegen, og udtrykker en 

arrogance uden lige i andres nærvær. Selv når de er truede og i stor 

fare, vil sortelverne stadig se sig selv som noget særligt, og det 

bliver betragtet som en stor synd for selv den laveste iblandt dem, 

at underkaste sig et medlem af en anden race eller på anden vis at 

give udtryk for en underlegen adfærd. 

Denne stolthed og arrogance har imidlertid også været racens 

største hæmsko gennem tiderne. Uanset hvor store trusler sortel-

verne står overfor, vil de stadig finde det nedværdigende at skulle 

indgå kompromiser eller på anden måde skulle acceptere de andre 

racers magt. De vil hellere gå døden i møde med oprejst pande, 

end at opleve følelsen af det personlige nederlag, der er forbundet 

med at indfinde sig på andres vilkår, og utallige sortelvere har gået 

en unødvendig død i møde blot på grund af deres stolthed. Også 

sortelvernes tilbøjelighed til konstante interne stridigheder har 

udgjort en hæmsko i deres stræben efter at underkaste sig de an-

dre racer, og det er vidt og bredt kendt, at racens største fjende til 

alle tider har været dens egne medlemmer. 

Overfladens sortelvere  

Uanset hvad der hidtil er skrevet om sortelvernes livsstil, så er det 

værd at bemærke sig, at dette først og fremmest handler om den 

traditionelle levevis, som der opretholdes i underverdenen.  

Efter at sortelvernes forsøg på at underlægge sig resten af Niraham 

slog fejl, trak de sig tilbage under jorden, og værnede ihærdigt om 

deres gamle levevis. De sortelvere, som endnu opholdt sig på over-

fladen, blev afskåret fra deres brødre i underverdenen, og måtte i 

evigheder leve med kun en sporadisk kontakt til resten af racen. 

Truet fra alle sider, blev de med tiden nødt til at indstille deres 

levevis på denne nye tilværelse, og mange af racens træk blev ef-

terhånden udvandet. 

Siden hen er der opstået store uroligheder i underverdenen, og 

særligt i tiden efter himmelkrigene var der mange huse, som gik 

en usikker fremtid i møde. Flere af de mere radikale og frisindede 

huse blev tvunget på flugt, og da de ikke havde flere steder at løbe 

hen, søgte de mod overfladen. Også religiøse afviger fandt snart 

deres vej til overfladen, og efterhånden opstod der en tradition for 

at søge i eksil her, hvis man som sortelver fandt livet i underverde-

nen for farligt. 

Sortelverne på overfladen har derfor altid været en kende afvigen-

de i forhold til den oprindelige sortelviske kultur. Man er gået bort 

fra mange af de dogmer, der anses for en fast bestanddel af kultu-

ren i underverdenen, og de resterende livsmønstre følges knap så 

slavisk, som blandt resten af racens medlemmer.  

Denne afvigende livsstil har imidlertid ført til, at man i underver-

denen betragter overfladens sortelvere som noget laverestående i 

forhold til de, der opretholder den traditionelle levevis, og der er 

langt fra alle overfladens sortelvere, som har begiver sig dertil 

frivilligt. 

Lejlighedsvist sker det imidlertid, at sortelverhuse fra underverde-

nen ser det potentiale, der ligger i at drage mod overfladen for at 

bevise sit værd. Ved at underlægge sig de herboende huse, og ud-

brede racens magt over de øvrige racer, vil de kunne etablere deres 

position på overfladen for sidenhen at vende tilbage til hæder og 

anerkendelse i underverdenen. 

Rex Domina 

Sortelverracen er kønsopdelt, og der er betydelig forskel på 

mænds og kvinders status. 

Forud for himmelkrigene og de år med interne stridigheder, der 

fulgte for sortelverne, var samfundet endegyldigt matriarkalsk 

opbygget og al magt lå i kvindernes hænder. Deres ord var lov, og 

mændene var ikke meget mere end blot slaver og avlsdyr. 

Årene efter himmelkrigene, hvor sortelverne var et splittet og 

sårbart folk, har imidlertid ført mange ændringer med sig, og 

sortelverne har blandt andet gjort op med denne årtusinder gam-

le tradition. Der er stadig mange huse, hvor de gamle matriarkal-

ske skikke praktiseres frit, og særligt i underverdenen er det fort-

sat en livsstil, som nyder udbredt anerkendelse. Store dele af 

folket er imidlertid begyndt at tage de nye tider til sig.  

Mænd og kvinder betragtes nu i højere grad som ligestillede, og 

de bliver som udgangspunkt bedømt på baggrund af deres evner 

frem for deres køn. Blandt ligestillede mænd og kvinder synes der 

dog fortsat at være en udtalt tilbøjelighed til at kvinden fremstår 

som den dominerende part.  
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Historie  

Ved tidernes begyndelse blev Niraham skabt i fællesskab af de fire 

første guder; Nimar, Rina, Gasnian og Fanabina. Om end de alle 

lagde sjæl og hjerte i deres arbejde, blev Niraham dog i høj grad 

Nimar og Rinas hjertebarn. Gasnian så intet stort tab i dette, og 

han fandt nok glæde ved blot at vide, at verdenen også afspejlede 

hans ånd. Fanabina blev imidlertid jaloux over at være blevet til-

sidesat på denne måde, og hun søgte derfor efter en måde, hvor 

hun også kunne sætte sit præg på verden. 

Da hun så hvordan Nimar og Rina i fællesskab havde befolket 

verden med alskens væsener, og hellere ville glæde deres børn end 

hende, søgte hun ud i intetheden. Hun fandt elementet rall, som 

hun lod falde over nogle af Rinas elvere, indtil de blev sorte som 

natten. Hun så, at ikke kun deres legemer var forandrede men 

også deres sjæl. Hendes børn havde fået meget af hendes egen 

natur, og hun fandt stor glæde ved dette. 

Herefter satte hun sortelverne tilbage på Niraham, men hun skjul-

te dem under jorden, så hverken guder, elvere eller mennesker 

ville kende til deres eksistens, før det var for sent til at ændre. 

Fanabina gav sortelverne mange gaver med sig ned i mørket. Hun 

havde lært om smedekunstens hemmeligheder fra Djorka, og gav 

dem glædeligt videre til sine børn. Fra Rina havde hun fået indsigt 

i magiens kunst, og også denne fik hendes børn med sig. Hun gav 

dem også al gudernes viden om Niraham, så de ville være de andre 

race overlegne, hvis de en dag skulle mødes.  

Herefter levede sortelverne uforstyrret i underverdenen i adskillige 

tusinder af år, hvor de trænede og forberedte sig på, at Fanabina 

igen en dag ville kalde dem til sig.  

I år 8000 F.J. besluttede Fanabina for første gang at prøve sit folks 

loyalitet. Hun kaldte dem til overfladen på et nådesløst erobrings-

togt, som skulle skaffe hende herredømmet over Niraham og dets 

folk - et fremstød, der i høj grad var motiveret af Fanabinas higen 

efter elementet rall. I de tidligste tider havde Nimar fået kendskab 

til hendes omgang med det mørke stof, og han havde taget det fra 

hende og skjult det et sted på Niraham, hvor hun ikke ville kunne 

finde det ved egen hjælp.  

Hun havde søgt længe men uden held, og hun havde også gentag-

ne gange forsøgt at overtale Nimar til at dele sin hemmelighed 

med hende, men heller ikke det havde båret frugt. Da hun så hvor-

dan neldorerne var opstået og efterfølgende havde underlagt sig 

store dele af verden, stod det imidlertid klart for hende, at det 

måtte være et resultatet af deres omgang med rall. De kunne umu-

ligt have opnået så stor en magisk magt på egen hånd, og de foran-

dringer, som neldorerne var undergået, havde store ligheder med 

hvad der var sket for sortelverne under deres skabelse.  

Fanabina manifesterede sig derfor for sit folk, og hun befalede dem 

at drage mod overfladen, hvor de skulle underlægge sig landet, 

overalt hvor de kom frem. De skulle ikke spare nogen race, men 

mere end noget andet, skulle de lade elverne og neldorerne mærke 

deres vrede. 

Således blev sortelvernes første store erobringskrig indledt, og 

overraskelsen blandt Nirahams folkeslag var stor. Sortelverne hav-

de med stor snilde formået at holde deres eksistens skjult igennem 

tiderne, og både elvere, neldorer og mennesker var derfor uforbe-

redte på det pludselig angreb. Ingen af racerne formåede at gøre 

modstand, og sortelverne kunne grine hånligt af deres desperate 

kamp for overlevelse, mens de gang på gang tvang dem på flugt. 

Striden varede ved igennem de næste 1500 år, og den syntes at føre 

en uafbrudt sejrsstime med sig for sortelverne. På denne tid var 

elvernes besiddelser svundet kraftigt ind, og de udgjorde nu kun 

halvdelen af de område, som de før havde boet på. Elverne lå døde 

i tusindvis, og de overlevende krøb sammen i konstant frygt. Også 

i syden var krigslykken med sortelverne. Om end neldorerne gjor-

de betydelig mere modstand, var de stadig ikke en nævneværdig 

fjende for sortelverne, og også her kunne de derfor ufortrødent 

forsætte deres sejrsstime.  

I 6356 FJ var elverne trængt i knæ, og Basaja, den sidste af neldo-

rernes store bosættelser, blev lagt øde. Det engang så mægtige 

neldorfolk var nu reduceret til nogle få, spredte stammer, der leve-

de på evig flugt fra sortelvernes styrker. Fanabinas erklærede mål 

var indenfor rækkevidde, og for en tid glemte sortelverne opgøret 

med elverne, og kastede sig i stedet ind i jagten på den rall, som 

Nimar havde skjult i tidernes morgen. 

Inden det lykkedes sortelverne at finde det, kom Rina imidlertid 

elverne til hjælp. Hun nedkaldte en nådesløs forbandelse over 

sortelvernes race, som var dem til stor skade. Pludselig en morgen 

vågnede de op til en smerte, hvis lige de aldrig tidligere havde 

kendt. Uden varsel begyndte solen at brænde deres øjne og blinde 

dem i dagens lys. Den sved deres hud, og sårede og hjælpeløse var 

de nødtvunget til at søge tilflugt i skyggerne for ikke at visne og 

dø. Ingen sortelvere gik uramte forbi, og de var fortvivlede over 

gudindens forbandelse. 

Denne begivenhed markerede begyndelsen på enden. Fanabina 

turde ikke gå Rina og de andre guder imod, og hun blev nødt til at 

overlade sortelverne til deres egen skæbne. De forsøgte at leve 

med deres forbandelse, og for en stund kunne de fortsætte deres 

fremstød om natten og i skyggerne. Elverne og menneskerne lærte 

imidlertid snart at udnytte solens kræfter til deres fordel. Ingen 

kunne sætte sig op imod så mægtig en kraft, og langsomt men 

sikkert blev sortelverne drevet tilbage. 

Der skulle gå godt 1000 år, før nederlaget endelig var en realitet. 

Sortelverne blev forvist til underverdenen, og her kunne de ikke 

gøre andet, end at slikke deres sår og søge Fanabina om tilgivelse 

for at have fejlet hende.  

Først flere tusinde år senere, i år 280 FJ, befalede Fanabina igen sit 

folk at handle. I mellemtiden var magtbalancen på overfladen 

vendt. Menneskene havde erstattet elverne som den herskende 

race, men de var stadig skrøbelige og svage, og de havde med tiden 

fortrængt minderne om sortelvernes eksistens. I stedet brugte de 

nu tiden på interne stridigheder og endeløse krige. Rinas forban-

delse var desuden aftaget igennem årene, og solens stråler udgjor-

de nu blot en kilde til irritation for sortelverne og ikke som før en 

dødelig fjende. 

Sortelverne bevægede sig derfor på ny mod overfladen, og endnu 

en gang formåede de at fange verdens børn uforberedte og hjælpe-

løse. Racerne havde imidlertid udviklet sig og lært af deres fejl. I 

de første år var menneskerne lette ofre for sortelvernes magt, men 

da de først forstod deres fjende, begyndte de at tilpasse sig og give 

sortelverne mere modstand, end de havde forventet. Heller ikke 

elverne var lige så hjælpeløse, som sortelverne havde håbet. Rinas 

Racebeskrivelser 

44 



mirnere, der var kendt som de tre søstre, havde gået iblandt dem 

og lært dem højmagiens kunst. Selvom elvernes antal var reduce-

ret, så var deres færdigheder øget tifold. 

Da sortelverne så, hvordan deres fremstød langsomt blev bremset, 

og flere og flere faldt som årene gik, besluttede de at foretage et 

sidste dristigt udfald mod elverracens hjerte – Byen Eislon.  

Elverne havde ikke forudset angrebet, og efter kun få år stod sor-

telverne ved Eisloniens grænse. Sejren var indenfor rækkevidde. 

Elverne havde samlet deres hære for at møde dem, men de var 

håbløst underlegne, og ville have tabt, hvis ikke det havde været 

for de hære af mennesker, der i sidste øjeblik kom elverne til und-

sætning. Kampene bølgede frem og tilbage længe, men i den sidste 

ende måtte sortelverne se i øjnene, at krigen var tabt. De trak sig 

ud af kampen og vendte atter tilbage mod underverdenen.  

I en dristig manøvre drog en fraktion af hæren imidlertid nordpå, 

og forskansede sig i en fjern dal i udkanten af Eislonien kaldet 

Morkuveria. For første gang i historien var der reelt bosat sortelve-

re på overfladen. De spredte skræk og rædsel blandt elverne igen-

nem flere århundreder, men afskåret fra underverdenen som de 

var, måtte de dog til sidst se sig slået. Det formodes, at de sidste 

sortelvere i Morkuveria faldt omkring himmelkrigene. 

Sortelverne havde imidlertid forstået, at der var muligt at føre 

krigen ind på fjendens territorium, og de iværksatte en ambitiøs 

plan for hvordan man skulle føre krig mod Nirahams racer ved 

systematisk at lade mindre fraktioner søge tilflugt over jorden, 

hvorfra de kunne stække elvere og mennesker.  

Fra omkring år 1000 EJ begyndte sortelverne således at sende styr-

ker mod overfladen. Der var primært tale om udstødte og lavt 

rangerende huse, som derigennem fik en ny chance, samtidig med 

at man fik ryddet underverdenen for deres eksistens. Menneskene 

gjorde imidlertid mere modstand end man havde forventet, og 

sortelverne fik aldrig den ønskede indflydelse. Gennem årene blev 

bosættelserne på overfladen derfor i højere grad blot et sted, hvor 

man deporterede upopulære elementer.  

Efter himmelkrigene spredte der sig et oprør i underverdenen. 

Kejserinde Izmya havde forsøgt at konvertere hele sit folk til Dilar-

nas lære, men hendes ambitioner mødte stor modstand, og i ad-

skillige år blev der udkæmpe blodige magtkampe. Mange blandt 

sortelvernes folk søgte derfor mod overfladen, hvor de håbede på 

at kunne leve en fredelig og knap så farefuld tilværelse, indtil til-

værelsen i underverdenen igen var udholdelig. Mange var desuden 

båret af håbet om et fristed, hvor de kunne dyrke troen på Fanabi-

na uden kejserindens indblanding. 

Allerede få år efter himmelkrigene lykkedes det for sortelverne at 

kalde Fanabina tilbage til verden, og da hun åbenbarede sig for 

dem, udbrød der en krig i underverdenen, hvis lige aldrig tidligere 

er set. Krigen bølgende frem og tilbage længe, og den blev først 

endegyldigt afsluttet, da kejserinde Izmya blev dræbt af sine egne 

livvagter i år 8 E.H. Resultatet af denne gerning blev en skrøbelig 

fred, hvor de stridende parter for en tid fik muligheden for at se 

hinanden an.  

Der er stadig ikke blevet udpeget en ny kejserinde, og mange sor-

telvere frygter for den dag, hvor de første kandidater melder sig. 

Det sidste blod er ikke blevet spildt i denne konflikt, og der er 

stadig mange som søger mod trygheden på overfladen. 
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Udbredelse  

Den altovervejende del af sortelverne lever i det enorme underjor-

diske rige, der kaldes Tzest-Starnia. Det er uvist, hvor langt om-

kring riget strækker sig, men man mener med sikkerhed at vide, at 

der i hvert fald er gange under næsten hele Nirahams nordlige 

kontinent.  

Der er utallige storslåede byer i underverdenen, som overgår det 

meste af hvad overfladens folk kender til. Heri finder man enorme 

paladser udført i mørkegråt marmor, prægtige templer og brede 

alléer hvor hele hære kan passere igennem. Selv de simple sortel-

veres hjem er enestående bygningsværker i sig selv, og overalt er 

byerne oplyst af prægtige monolitter, hvori der er indgraveret 

magiske runer som bader gader og pladser i et afdæmpet lys. 

Den største af sortelvernes byer er Etika. Det er hovedstaden i 

underverdenen og udgør hele rigets samlingspunkt. Det er her, 

senatet har sit hovedsæde, og hvorfra det udstikker love og dikte-

rer den sande levevis for sortelvernes folk. Det var også her, at 

kejserinden havde til huse inden sin død. Det største tempel i 

underverdenen findes her, og om end det primært er dedikeret til 

Fanabinas lære, så bydes sortelvere med tilknytning til alle De 

Sande Guder indenfor, og templet er med tiden blevet til et cen-

trum for religiøsitet i Tzest-Starnia. 

Magten i underverdenen er fordelt mellem et antal huse. Hvert 

hus er som oftest specialiseret indenfor enten håndværk, krigs-

kunst eller præsteskab. Deres medlemmer er ikke nødvendigvis 

slægtninge eller andre personer med et fælles ophav. Husene er 

ofte blot sammensat af et antal individer, som under ledelse af en 

stærk matriark forsøger at tilkæmpe sig status og anerkendelse 

blandt de andre huse. 

De sortelvere, som opholder sig på overfladen, måtte indtil him-

melkrigene leve med at blive hånet af deres racefæller i underver-

denen. Den gang blev underverdenen betragte som det eneste 

sande sted, en sortelver kunne leve. De store religionskrige, der 

brød ud, tvang imidlertid mange mindre huse til at søge mod over-

fladen for at undslippe den sikre død i underverdenen, og med 

tiden fik overfladen karakter af et fristed, hvor sortelvere kunne 

søge tilflugt, indtil situationen i Tzest-Starnia var kølet ned. 

Med tiden har sortelverne bredt sig udover størstedelen af det 

nordlige kontinent. De har i overvejende grad bosat sig i det nord-

vestlige Niraham. Menneskene her er splittede, og det er langt fra 

Eisloniens årvågne øje, så sortelverne kan ofte leve et frit og uhin-

dret liv. På resten af Niraham lever sortelverne som regel i mindre 

huse, der konstant er på farten og hvis tilstedeværelse spreder 

frygt i menneskenes riger. De formår ofte at tilrane sig en vis magt 

eller indflydelse blandt menneskene, og hvad de ikke kan opnå 

gennem snilde og list, kan de som regel komme til gennem deres 

magiske kræfter i stedet. 

Visse riger har imidlertid modsat sig sortelvernes udbredelse, og 

særligt i Paravien og det nordlige Tharkien har de lokale ridderor-

dener gjort stor modstand. Sortelvernes første spæde forsøg på at 

etablere sig her slog fejl, og i årene der fulgte, drog fraktioner af 

menneskelige riddere endda ned i underverdenen og påførte racen 

store tab. Efter nogle katastrofale år med konstante nederlag op-

gav sortelverne derfor koloniseringer i de sydlige riger, for i stedet 

at koncentrere sig om rigerne i nord. 

Religion  

Siden tidernes morgen har sortelverne betragtet Fanabina som 

deres højtærede og ærværdige moder. De har altid været bekendt 

med hendes tilstedeværelse, og efter deres skabelse indviede hun 

dem også i resten af De Sande Guders eksistens. Sortelverne har 

derfor altid været veloplyste og aldrig tvivlet på De Sande Guder.  

Uanset, at de anerkender alle De Sande Guder, så har sortelverne 

altid rettet deres tilbedelse mod Fanabina. Før himmelkrigene var 

ingen anden gud værdig til deres hyldest, og det blev betragtet 

som en forbrydelse mod racen som helhed at agte en anden af De 

Sande Guder højere end Fanabina.  

Således forløb årtusinder, hvor ingen betvivlede gudindens ord, og 

sortelverne levede deres liv i overensstemmelse med hendes lære, 

hvor de følte et helt enestående bånd til hende. I mange år havde 

man derfor også for vane at anerkende sortelvernes kejserinde som 

ikke kun den politiske leder, men også som den øverste forkynder 

af Fanabinas ord. 

Det skete jævnligt, at Fanabina selv gik blandt sit folk og belærte 

dem om sine ønsker. Hun straffede også dem, der var svage i tro-

en, og så til at ingen glemte, hvad det ville sige at være en sand 

sortelver. Dette fortsatte i årtusinder, og ingen vovede at fornægte 

hendes ord.  

Da skete det, at Fanabina kaldte sine børn til overfladen for første 

gang, og bød dem at underlægge sig de øvrige racer. De sorte elve-

re nød sejr efter sejr, men da kom den skæbnesvangre dag, hvor 

Rina nedkaldte sin forbandelse over dem.  

Sortelverne kunne intet stille op overfor gudindens magt, og Fana-

bina havde ikke viljen til åbenlyst at bekrige Rina. Sortelverne 

tabte sejren af syne, og i nederlagets time var de ikke kun fortvivle-

de, men også bitre over at deres gudinde ikke havde formået at 

forsvare dem.  

Mange sortelvere vendte Fanabina ryggen i vrede, og de begyndte i 

stedet at tage andre af De Sande Guder til sig. Visse så Gasnian 

som en værdig guddom, da han ikke kun var vis, men Fanabina 

også havde udvalgt ham som sin mage. Deres børn, Aram og Ragil, 

fandt også mange tilbedere blandt sortelverne, thi de var børn af 

to ophøjede, og havde flere af de egenskaber, som sortelverne 

værdsatte.  

Som årene gik, forgrenede sortelvernes tro sig derfor, men uanset 

at de tog nye guder til sig, så blev Fanabina dog stadig set som den 

mest ærværdige af De Sande Guder.  

Da indtraf himmelkrigene og den katastrofale dag, hvor Fanabina 

pludselig ophørte med at besvare sortelvernes bønner. Præsterne 

kastede sig omkring i galskab og fortvivlelse i flere år, og de bragte 

gudinden tusinder af ofre i håbet om på ny at kunne hidkalde sig 

hendes gunst.  

Efter himmelkrigene begyndte nye guder imidlertid at manifestere 

sig. Fanabinas børn Flarn, Girak og Dilarna åbenbarede sig for 

racen, og tre år efter himmelkrigene lod kejserinde Izmya forkynde 

ved kejserligt dekret, at tilbedelsen af Dilarna - smertens gudinde - 

fremover skulle være sortelvernes sande religion.  

Mange blev forargede over, hvor hurtigt kejserinden vendte Fana-
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bina ryggen, og selvom sortelverne udadtil vedkendte sig Dilarnas 

lære, så var der en udbredt hvisken i krogene, og i det små begynd-

te oprøret at ulme.  

Efter mange års pinsler og vedvarende ofringer lykkedes det for en 

fraktion af indædte Fanabinapræster at få svar fra deres gudinde i 

år 8 E.H.  

De vækkede Fanabina fra sin søvn, og da nyheden om hendes 

tilbagekomst spredte sig, brød det ulmende oprør mod kejserinden 

og hendes Dilarnatro ud i lys lue. Det fandt sin afslutning med 

mordet på kejserinden, og Fanabina blev herefter på ny indsat som 

den officielle tro i Etika.  

Kirken var imidlertid blevet splittet efter det voldsomme oprør, og 

i et forsøg på at bevare den skrøbelige fred, valgte man stiltiende 

at lade præster for andre af De Sande Guder praktisere deres tro 

blandt sortelverne, så længe de gjorde det diskret og ikke udfor-

drede Fanabinas overmyndighed. 

Særligt fandt Fanabinas tre børn - Dilarna, Flarn og Girak - sig 

mange tilhængere. Enkelte sortelvere vendte sig tillige mod Ragil, 

Gasnian og Tara, om end disse dog var fåtallige og ilde set. 

Andre steder er tilbedelsen af de øvrige guder dog forblevet band-

lyst. Enten fordi en stærk leder ønsker at knytte sit folk til Fanabi-

na, eller også fordi hendes lære er så velforankret i en lokal kultur, 

at det forekommer utænkeligt at nogensinde tilbede eller respek-

tere andre guder end hende.  

Alt kan imidlertid skifte hurtigt, hvis den politiske situation plud-

seligt skulle kræve forandringer. Særligt de mindre huse har tradi-

tionelt måttet acceptere blot at følge strømmene, og gøre hvad der 

er nødvendigt for at opretholde deres tilværelse. 

Der er stadig mange stridigheder mellem tilhængerne af de for-

skellige guder, men der er en generel forståelse for, at ingen vil 

vinde på at indlede en ny religionskrig, og derfor undertrykker 

man lige for nu stridighederne og holder dem i det små.  

Forhold til øvrige racer  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der stor forskel på under-

verdens og overfladens sortelvere, når det kommer til deres for-
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hold til de andre racer.  

Sortelvere på overfladen har som regel været nødt til at sameksi-

stere med menneskene, og er derfor også i ofte mere tolerante 

overfor medlemmer af andre racer.  

I underverdenen har man til gengæld opretholdt den traditionelle 

sortelviske livsstil, og er derfor særdeles arrogante og nedladende 

overfor andre racer. 

I sortelvernes øjne har mennesker altid blot været en håbløst pri-

mitiv race. De har ingen nævneværdige kompetencer eller værdier, 

som sortelverne værdsætter. Hvad de mangler i visdom og fysisk 

råstyrke, formår de dog at kompensere for ved deres antal alene. 

Uanset, at de er upålidelige, så er menneskerne derfor en nyttig 

forbundsfælle, og deres letpåvirkelige sind gør dem til et værktøj, 

som er overkommeligt og ofte også formålstjenstligt at arbejde 

sammen med. 

Elverne har siden tidernes morgen været sortelvernes svorne fjen-

de, og de to har bekriget hinanden i umindelige tider. Efterhånden 

er krigen dog stilnet af, og konflikten synes du efterhånden mere 

at være en nedarvet rutine end en egentlig krig. Oftere og oftere 

tolereres elvernes derfor, og blandt visse af de mere frisindede 

elvere og sortelvere, har man tilmed opnået en gensidig forståelse 

af, at krigen ikke længere bør stå mellem lys og mørk, men i stedet 

bør føres mellem de oplyste elverracer på én side og de barbariske 

mennesker på den anden.  

Dværge og sortelvere har formået i et vist omfang at sameksistere 

og tolerere hinandens eksistens. De har ingen nævneværdig inte-

resse i hinanden, og betragter ikke nødvendigvis den anden racens 

eksistens som en trussel. Så længe dværgene derfor ikke stiller sig i 

vejen for sortelvernes fremstød eller på anden måde assisterer 

sortelvernes fjender, så bliver de tolereret og også anerkendt for 

deres store kunnen indenfor smedekunsten. 

Om end der er en verden til forskel på sortelvernes og orkernes 

livssyn, så har de to racer alligevel formået at finde sammen i 

fjendskabet mod mennesker og elvere. Det har ofte placeret dem 

på samme side i konflikten, og sortelverne har en forståelse for, at 

orkerne og resten af sortblodsfolket kan være en nyttig forbunds-

fælle. De har stor respekt for deres fysiske råstyrke og brutale ef-

fektivitet, og hvis orkerne blot er villige til at anerkende sortelver-

nes autoritet, kan de udgøre en overordentlig kompetent allieret. 



Langt mod nord findes Rustbjergene. Det er en kold og barsk 

bjergkæde, hvor tilværelsen er hård og kun de stærkeste overlever. 

Her har sortblodsfolket deres hjem, og det er herfra, at de med 

jævne mellemrum drage ud og spreder skræk og rædsel blandt 

Nirahams andre racer. 

Betegnelsen ’sortblodsfolk’ dækker over orker, gobliner og trolde. 

Navnet stammer fra en gammel menneskemyte, der fortæller at de 

tre racers blod er sort og ikke rødt, som hos resten af verdens 

børn. Det er imidlertid en forkert antagelse og gør sig kun gælden-

de for nogle få trolderacer.  

Navnet har dog alligevel hængt ved, og er med tiden blevet til den 

almindelige fællesbetegnelse for de tre racer. Sortblodsfolket har 

også taget denne betegnelse til sig, og bruger den nu selv med en 

vis stolthed. 

Selvom der ikke fra naturens hånd findes et fast bånd mellem de 

tre racer, så har de altid formået at sameksistere, og der er opstået 

en vis gensidig forståelse imellem dem. De har ofte de samme mål 

i livet, og formår som regel at finde sammen i konflikter mod de 

andre racer. Der er ganske vist konstante stridigheder mellem de 

tre racer, men de er aldrig større, end at de alligevel altid formår at 

finde sammen, når ydre fjender truer.  

Af de tre racer er orkerne uden tvivl den mest udbredte. De er også 

den mest aktive af racerne, og vil derfor som regel være de bæren-

de kræfter, når racerne forenes om at nå et fælles mål. De er stær-

ke som kun få, og er brutale væsener med et primitivt tankesæt, 
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der sjældent føler frygt eller på anden vis viger tilbage fra deres 

fjender. Mange mennesker betragter af samme årsag orkerne som 

dumme, tilbagestående væsener. Det er imidlertid en fejlagtig 

antagelse, der ofte får fatale konsekvenser. Orkerne har blot en 

mere simpel måde at gribe tilværelsen an på, og når de står overfor 

konflikter, vælger de oftest blot at ty til fysisk magt for at løse 

dem. 

Goblinerne er den mindste og svageste af de tre sortblodsracer, 

men hvad de ikke besidder i fysisk råstyrke, kompenserer de for 

med deres snedighed og intellekt. De er nederst i hierarkiet, når de 

opholder sig sammen med de andre sortblodsracer, men de bliver 

alligevel anerkendt og accepteret på grund af deres kløgt. De væl-

ger ofte at underspille deres snuhed, for ikke at påkalde sig orker-

nes vrede, men når de endelig sætter sig et mål for, så skal de til 

gengæld også nok nå det. Det er almindeligt antaget, at de fleste 

gobliner er betydelig smartere end mennesker, og igennem tiden 

har de da også demonstreret dette ved adskillige lejligheder.  

Troldene er et betydelig mere sjældent syn end de andre sortblods-

racer. De er kun få, og begiver sig sjældent ned fra Rustbjergene. 

De er frygtindgydende væsener, og kan være sikre på at vække 

opsigt, hvor end de begiver sig hen. Selv orker og gobliner frygter 

dem og med god grund. De er om muligt endnu mere simple i 

deres tankegang end orkerne, og tager det som en selvfølge, at de 

kan gøre lige hvad de vil, for at tilfredsstille deres behov for føde 

eller underholdning. Deres styrke overgår alle andre dødelige væ-

sener på Niraham, og kun gudernes mirnere kan stå mål med dem. 
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Fysiske karaktertræk 

Som det allerede er antydet, så er der store forskelle på de tre sort-

blodsracers fysik. De er alle grove og noget firkantede væsener, der 

ikke besidder samme ynde eller elegance, som mange af de andre 

racer. I stedet udmærker de sig ved deres fysiske styrke og noget 

simple levevis.  

Sortblodsracerne har som regel en grønlig eller brunlig hud og 

meget grove ansigtstræk. De finere nuancer i deres fysik, hudfarve 

og generelle udseende varierer dog meget fra race til race.  

Orker 

Orkerne er overordentlig kraftig væsener med en enestående fysik 

og råstyrke. De er høje, bredskuldrede og synes næsten umulige at 

nedlægge med deres voldsomme kropsbygning. 

Deres hud forefindes i forskellige farver, typisk vil den dog være 

grønlig, brunlig eller endog rødlig. Der er desuden også en del 

nuancer i orkernes hudfarve. Orkernes hudfarve synes at blive 

nedarvet igennem de enkelte slægter, men derudover er der ikke 

nogen sammenhæng mellem denne kulør og eksempelvis deres 

hjemsted eller natur. Orkernes hudfarve ændrer sig ikke af at de 

opholder sig i solen, men der synes dog at være en vis tilbøjelighed 

til at den bliver mørkere, efterhånden som orkerne ældes. 

Orkerne fremhæver ofte deres ansigtstræk gennem sorte, brune 

eller røde bemalinger i ansigtet, som får dem til at se endnu mere 

barske og frygtindgydende ud. De er ofte groft udført, og vil blot 

være påført med fingrene. Derudover bruger de også gerne bema-

ling til at tilkendegive et tilhørsforhold til en særlig klan og flok. 

Der er en del forskelle på mandlige og kvindelige orkers fysik. 

Kvinderne er ofte en del mindre og svagere end mændene, men de 

er dog stadig fysisk overlegne i forhold til mennesker, og når racen 

drage i krig, kæmper kvinderne på lige fod med mændene.  

Mændene vil som oftest være mellem 175 og 200 centimeter høje 

og veje mellem 90 og 150 kilo. Størstedelen af deres vægt stammer 

fra deres enorme muskler. Orkerne har dog også en tilbøjelighed 

til at blive temmelig overvægtige i gode tider, og det bliver betrag-

tet som et tegn på overlegenhed at have et omfattende pondus. 

Kvinderne vil være mellem 165 og 185 centimeter høje og veje mel-

lem 70 og 90 kilo. De har ikke helt den samme styrke som mænde-

ne, men forskellen er ikke stor. Også kvinderne har for vane at 

tillægge sig en anseelig mave, når der er føde nok.  

Orker er fysisk udvoksede allerede omkring deres 10. år, hvor de 

bliver betragtet som voksne. Herefter udvikler de sig ikke meget - 

hverken fysisk eller mentalt. De kan leve, indtil de når en alder af 

ca. 60 år, men det er meget sjældent, at en ork bliver så gammel. 

Som regel vil det blive betragtet som et godt og langt liv, hvis en 

ork når en alder af 20 år.  

Orker er overordentlig hårdføre, og kan gå i flere uger uden mad 

og drikke. De er immune overfor de fleste sygdomme, og hvis de 

tager skade, er deres kroppe i stand til at helbrede sig selv. Selv de 

mest voldsomme sår kan lægges sig på mindre end et døgn, og 

amputerede lemmer er set vokse frem igen, for på mindre end en 

uge at blive fuldt funktionelle igen. 

Gobliner 

Goblinerne er i almindelighed af betydelig mindre statur end re-

sten af sortblodsfolkene. De er mindre og svagere, og som regel 

også mennesker fysisk underlegne. 

De har en grønlig hudfarve, som på trods af visse nuancer, næsten 

altid vil være en meget lys grøn, der næsten skærer i øjnene. De 

har også lange ører, der er endnu længere end elvernes, og som 

oftest peger bagud, hvor elvernes peger opad. De har også en lang 

spids næse. Ligesom orkerne ynder goblinerne at fremhæve deres 

ansigtstræk ved at bemale sig med sorte, hvide eller rødlige kulø-

rer. De er dog en del mere sofistikerede end orkerne, og bemalin-

gerne vil som regel blive udført med fine pensler.  

Der er en vis forskel på kønnenes fysik. Det har imidlertid ikke 

meget betydning i det daglige, da det særligt gennem deres list, at 

goblinerne udmærker sig, og kønnene er lige stillede når det kom-

mer til dette. Mændene vil som oftest være mellem 160 og 175 

centimeter høje og veje mellem 55 og 75 kilo. De er spinkle, har 

kun ringe muskelstyrke og vil kun sjældent blive reelt overvægtige. 

Kvinderne vil være mellem 150 og 170 centimeter høje og veje mel-

lem 45 og 60 kilo. Også disse er spinkle og skrøbelige væsener 

uden nogen anseelig muskelstyrke. 

Gobliner udvikler sig hurtigt, og bliver anset for såvel fysisk som 

mentalt udviklede omkring deres 10. år. Herefter udvikler de sig 

mentalt resten af livet, og deres sind svækkes først i en høj alder. 

Det er sjældent, at gobliner bliver ældre end 25 år, men meget 

gamle individer er set, som har været op til 75 år gamle. 

Goblinerne har ikke, som orkerne, en naturlig modstandsdygtighe-

der overfor sår, sygdom og elementernes rasen. De er om muligt 

endnu mere skrøbelige end mennesker, og de falder hurtigt, når 

det kommer til kamp. De har heller ikke evnen til at regenerere sig 

selv, og hele deres sår. Gobliner er derfor tvunget til at være var-

somme, og de lærer hurtigt at holde sig i baggrunden når det kom-

mer til kamp. 

Trolde 

Troldene er nogle af de største og mest frygtindgydende væsener, 

der kendes på Niraham. De er enorme væsener, der oftest er mel-

lem 180 og 250 centimeter høje og vejer mellem 100 og 200 kilo.  

De har som regel en mørk brunlig, grønlig eller grålig hud, og har 

ingen traditioner for at bemale sig, som resten af sortblodsfolket. 

Deres hud er overordentlig hård, og visse ældre trolde kan næsten 

føles som om de er lavet af sten. 

Der synes ikke at være nogen grænse for hvor længe en trold kan 

leve, og det rygtes, at de ældste iblandt dem har rundet næste 

5000 år. Det antages, at trolde betragtes som voksne omkring de-

res 100. leveår, men de vedbliver med at udvikle sig fysisk resten af 

deres liv. De bliver dog samtidig også sløvere og mere primitivt 

tænkende, og som tiden går, skal der mere og mere til for at vække 

dem af deres søvn. 

Troldenes enorme styrke og stålhårde skind gør dem immune 

overfor stort set al skade. Ligesom orkerne har de evnen til at hel-

brede skade, som er blevet påført dem, og de gør det så hurtigt og 

ubevidst, at deres sår synes at lukke sig selv igen øjeblikkeligt. 
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Beklædning  

Sortblodsracerne har det til fælles, at deres klædninger først og 

fremmest er valgt ud fra praktiske hensyn. De har ikke en videre 

fornemmelse for stil eller elegance. I stedet benytter de sig af sim-

ple, praktiske klædedragter, der sjældent er meget mere end bare 

groft sammensyede stykker skind.  

Alt hvad de bærer, har et formål. Pyntegenstande og andre former 

for udsmykning er kun i vejen, og bliver ikke anvendt. Selv gen-

stande, som muligvis i længden vil have et praktisk formål, men 

som ikke er til nytte lige nu og her, bliver kun sjældent båret.  

Den eneste undtagelse er de få genstande, som har en særlig social 

eller religiøs betydning. Det kan for eksempel være trofæer fra 

besejrede fjender, som giver dem status og anerkendelse blandt 

deres racefæller. Disse bliver til gengæld båret synlig for alle, så 

ingen kan tvivle på vedkommendes magt.  

Der er ikke mange håndværkere hos sortblodsfolket, så det meste 

af deres tøj er noget, de har stjålet fra faldne fjender, og som efter-

følgende bare er blevet passet til. De foretrækker grove materiale 

som læder, skind og kraftigt lærredsstof, og hvis de har valget, vil 

de foretrække dem i mørke, naturlige farver, som gør det muligt 

for dem at bevæge sig usete i skoven. Racerne er dog ofte uvaskede 

og overordentlig ildelugtende, og som regel vil man derfor under 

alle omstændighed kunne lugte dem, før man ser dem.  

Herudover har sortblodsfolket forstået fornuften i at bære rustnin-

ger, og de raner sådanne til sig med stor entusiasme, hvis de får 

muligheden. Orkerne har en svaghed for tunge ring–, skæl– og 

pladebrynjer, mens goblinerne til gengæld foretrækker smidige 

brynjer i læder. 

Tankesæt 

Der er en del forskelle på de respektive sortblodsracers måder at 

tænke og handle på. Som fællestræk har de dog, at de handler 

mere instinktivt og primitivt end mange andre racer, og oftest ikke 

har langt fra tanke til handling.  

Orker 

Orkerne er grundlæggende blot primitive væsener, som lever i små 

flokke eller klaner, hvor der er en konstant rift om magt og aner-

kendelse. De har et voldsomt temperament, og der skal ikke meget 

til, før de bryder ud i vredesudbrud, som kun sjældent stopper før 

enten de eller deres fjende ligger døde hen 

Deres liv er som regel kort og barskt. En ork er aldrig mere værd i 

sine racefællers øjne, end hvad han formår at præstere i kamp. De 

er konstant nødt til at bevise deres værd, og hvis ikke de trues af 

ydre fjender, så vil yngre, ærgerrige orker altid stå på spring for at 

udfordre dem, og tage deres plads. 

Om end mennesker finder orkerne vilde og morderiske, så bevæ-

ger de sig kun sjældent ud fra Rustbjergene og ind på menneske-

nes land. Når det sker, er det som regel kun fordi de er blevet for-

drevet fra deres eget territorium, og nu er tvunget til at søge ud for 

at tilkæmpe sig nyt land.  

Mange ser med urette orkerne som dumme og uvidende væsener. 
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Det ligger imidlertid sandheden nærmere at betragte dem som 

overordentligt simple skabninger, der på grund af deres store styr-

ke ikke har noget behov for at tænke videre dybt over tilværelsen. 

Som regel vælger orkerne blot at tage hvad de har behov for, og de 

tillægger ikke følelser som omsorg og medfølelse en særlig stor 

vægt. De er imidlertid heller ikke grådige, og ser intet behov for at 

tage mere, end hvad de umiddelbart har brug for. 

Gobliner 

Goblinerne er de mest intelligente af sortblodsracerne, og hvad de 

mangler i fysisk råstyrke, opvejer de mere end rigeligt for ved deres 

snilde og listige tankegang. De vil til enhver tid stå nederst i hie-

rarkiet i forhold til de øvrige sortblodsfolk, og de må levet med 

konstant at blive drillet og hakket på i deres nærvær.  

Resten af sortblodsracerne har dog også stor respekt for dem. De 

har forståelse for, at goblinerne er nogle listige væsener, der kan 

opnå mange ting som fysisk magt ikke formår. Orkerne er på ingen 

måde blinde for, at deres mindre fætre er klogere end dem, og at 

de kan være til stor nytte. De vil ganske vist aldrig anerkende at 

goblinerne skulle kunne bestemme over dem, men de lytter allige-

vel gerne til deres slagplaner og råd.  

Internt blandt goblinerne finder der en evig rivalisering sted. De 

fører ligesom orkerne en konstant kamp om magt, status og aner-

kendelse, men i stedet for at bruge vold så sker det gennem sindri-

ge planer og intriger.  

På grund af deres ringe fysiske styrke og begrænsede evner i kamp, 

bliver gobliner sjældent særlig gamle. Det er derfor også sjældent, 

at deres intellekt får mulighed for at udvikle sig til fulde. Når det 

en sjælden gang imellem sker, viser disse aldrende gobliner sig 

igen og igen at være både menneskerne og de andre racer overleg-

ne, og deres sindrige planer kommer i utallige situationer bag på 

deres omgivelser. 

Trolde 

Af de tre racer er troldene de mest primitive, og størstedelen af 

deres liv går med blot at få opfyldt deres mest basale behov.  

Troldene ved, at de er de øvrige racer overlegne, og de føler sjæl-

dent et behov for at markere sig eller sætte andre på plads. Skulle 

det dog ske, at et væsen enten generer dem eller ikke viser dem 

den fornødne respekt, så er de imidlertid ikke tilbageholdende 

med - bogstavelig talt - at flå hovedet af personen.  

Troldene lever et ensomt og isoleret liv. De er ikke videre sociale 

væsener, og vil kun omgås andre væsener, hvis det synes at være 

en god ide i situationen. Deres tid går derfor primært med at van-

dre ensomme omkring og lede efter føde.  

Uanset hvad der findes af fortællinger om troldene, så er de hver-

ken særlig ondskabsfulde eller sadistiske af natur. De er blot sim-

ple, hensynsløse væsener uden en nævneværdig medfølelse for 

deres omgivelser.  

Trolde er desuden også kendt for at være yderst legesyge, når det 

slår dem, og de kan gøre de mest grusomme ting, når de begynder 

at kede sig. Det er, når de går på jagt efter underholdning, at trol-

de er værst og udgør den største trussel for de øvrige racer. 

Rustorker 

Visse af orkerne lever så langt oppe i Rustbjergene, at de næsten 

aldrig kommer i kontakt med de andre racer. Livet her er hårdere 

end noget andet sted på Niraham, og kun de allerstærkeste af 

dem overlever.  

Sådan har deres tilværelse været igennem årtusinder, og med 

tiden har disse orker udviklet sig til så stærke og brutale væsener, 

at selv de øvrige orker frygter dem. 

Disse orker betegnes som ’rustorker’, og når de en sjælden gang 

imellem alligevel begiver sig ned fra bjergene, er de en kilde til 

overvældende frygt hos alle, de møder på deres vej. 

De er ikke kun stærkere end normale orker, men også ubegribelig 

hårdføre. Dette har ført til en fortælling om, at de skulle have 

troldeblod i årerne. Om der er sandhed i denne historie eller ej, er 

ikke til at sige, men det kan ikke benægtes, at rustorkerne har en 

del træk tilfælles med troldene. 

Rustorkerne adskiller sig fra normale orker ved at have en mørk 

rødlig, næsten sort hud. Derudover er de fysisk overlegne i for-

hold til normale orker, og typisk også en del kløgtigere end disse.  

Deres adfærd er dog stadig meget simpel, og som regel ser de 

ingen grund til ikke bare at tage, hvad de begærer. De kender 

heller ikke til frygt, og er nådesløse i kamp. Det har, mere end 

noget andet, givet menneskene al grund i verden til at frygte dem. 
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Historie  

Sortblodsracerne blev sat på Niraham af Fanabina i samme periode 

som de øvrige racer - omkring 25.000 år før Jarcos åbenbaring. 

De var det sidste af gudindens forsøg på at skabe en race, som 

skulle kunne stå mål med Nimars og Rinas skabning. De kom til 

verden, ved at hun lod elementet rall flyde over og igennem små 

statuer af sten. Resultatet levede imidlertid langt fra op til forvent-

ningerne. Hvad der skulle have været kultiverede og magiske væ-

sener, blev i stedet til primitive og simple skabninger, hvis tilvæ-

relser var præget af konstante stridigheder. 

Fanabina skammede sig over sine skabninger, og gemte dem der-

for af vejen i Nirahams koldeste og mest fjerntliggende egne. Der-

efter vendte hun dem ryggen og lod dem om at skabe deres egen 

skæbne. Hun åbenbarede aldrig sin eksistens for dem, og de var 

derfor nødsaget til at vandre omkring i evigheder uden at kende 

deres skaber eller formålet med deres eksistens.  

Det var imidlertid ikke alle, der var blinde for sortblodsfolkets 

kvaliteter. De var stærke og magtfulde væsener, hvis råstyrke alene 

gjorde dem til frygtindgydende fjender. Selvom disse skabninger 

ikke levede op til Fanabinas krav, så var sortblodsfolket heller ikke 

uden et vist brutalt intellekt, og deres kultur ville ikke kræve me-

get påvirkning, før de kunne blive til et storslået folk. 

I tiden, der fulgte efter deres skabelse, var der derfor utallige dæ-

moner, som kæmpede om sortblodsfolkets gunst. Til sidst blev det 

dæmonen Gorrum, som endte med at vinde deres loyalitet og tro. 

Han åbenbarede sig for racen i en trolds skikkelse, og forkyndte 

for dem, at de var hans børn og at de skulle lyde hans bud. Gorrum 

straffede enhver, der modsatte sig, og mange hundrede orker og 

gobliner måtte lade livet, før racen til sidst var overbevist om hans 

kraft. De havde stor respekt for Gorrums styrke, og faldt til sidst på 

knæ for ham og hyldede ham som deres gud og skaber. 

Herefter fulgte en evighed af år, hvor sortblodsfolket levede en 

tilfreds og tilbagetrukken tilværelse i Rustbjergene mod nord. Syd 

for bjergene lå elvernes skove, og der opstod en stiltiende forståel-

se mellem de to racer. Elverne havde ingen interesse i Rustbjerge-

ne og begav sig ikke ind på sortblodsfolkets territorium, og sort-

blodsfolket gengældte denne gestus, ved kun at dragene ned i 

skovene hvis de sultne, og der ikke var mere mad at opstøve i bjer-

gene. 

Mod vest lå Darkonien, og her havde man en fjende i dværgene, 

som gradvist forsøgte at bevæge sig længere og længere ind i Rust-

bjergene. Det kom snart til stridigheder, og i århundreder herske-

de der en konstant krig mellem de to racer. Omdrejningspunktet 

var næsten altid herredømmet over de bjergområder, som lå mel-

lem Darkonien og Rustbjergene, og som ingen af racerne formåede 

at få kontrol over. Det fortsatte sådan i umindelige tider, men 

konflikten fik aldrig en endegyldig vinder, og resultatet blev, at der 

med tiden blomstrede et indædt had op mellem racerne. 

Først mange tusind år senere skete det, at sortelverne strømmede 

op fra underverdenen og lagde store dele af elvernes skove øde. 

Omkring 8000 år før Jarcos åbenbaring stod sortelvere og orker nu 

overfor hinanden. Begge racer så et stort potentiale i deres mod-

part, og det varede ikke længe, før der var opstået et regulært for-

bund imellem dem. Sortblodsfolket deltog dog ikke i erobringskri-

gen. Den var et opgør mellem sortelvere og elvere, og orkerne så 

intet formål i at bryde deres ældgamle forståelse med elverne.  

Efter sortelvernes tilbagetog overtog menneskerne størstedelen af 

de egne, hvor skoven var blevet fældet, og på kun få år spredte 

racen sig over store dele af det nordlige kontinent. Det var i denne 

sammenhæng, at de for første gang blev bekendt med orkernes 

tilstedeværelse. Det var et grusomt møde, og blodet flød på begge 

sider, før racerne erkendte, at deres kulturer ikke ville kunne kom-

me overens. I flere hundrede år efter blev menneskerne ved med at 

udvide deres grænser, og de bosatte sig gradvist tættere og tættere 

på Rustbjergene. De første mange år var de varsomme, og huskede 

tilbage på det første fatale møde med orkerne med frygt, men 

snart gav frygten efter for grådigheden, og de begyndte nu også at 

bevæge sig op i selve Rustbjergene. 

Mængden af bosættelser voksede drastisk efter at menneskerne fik 

kendskab til smedekunsten omkring år 1400 FJ. Da de opdagede, at 

der righoldige mængder af jern at finde i Rustbjergene, intensive-

rede de deres ekspansion, og de første krige mellem mennesker og 

sortblodsfolk brød ud i disse år. For første gang begyndte orkerne 

nu også at drage sydpå. Menneskerne havde taget deres land, og 

for at fylde deres maver, var de nødt til at drage ud på stort anlagte 

plyndringstogter og tømme menneskernes lagre.  

Menneskene og orkerne blev ved med at strides i århundreder. I de 

første år var menneskene udsat for en konstant trussel, men med 

tiden udviklede de deres færdigheder inden for krigsførelsens 

kunst, og trængte gradvist sortblodsfolket længere og længere op i 

bjergene. I mangel på andre alternativer blev de nødt til at bosætte 

sig udenfor Rustbjergene, og gennem årene led særligt Roul-Assin 

og Narabond kraftigt under orkernes bosættelser på deres land. Da 

orkerne erfarede, hvordan elverne gang på gang stillede sig på 

menneskernes side i konflikten, gjorde de op med den gamle for-

ståelse, og begyndte også at lade deres vrede ramme Santillias folk.  

Den dag i dag er sortblodsfolket stadig trangt langt tilbage i Rust-

bjergene, og de må konstant begive sig ud på plyndringstogter hvis 

sulten nager. Der er flere bosættelser i menneskenes riger end 

nogensinde før, og efterhånden som orkernes antal her øges, så 

intensiveres konflikten med menneskerne yderligere. I de seneste 

år har sortblodsfolket imidlertid fået overhånd i konflikten. Kong 

Gorbit den Sure har formået at samle orkerne under sit herredøm-

me, og han har på kyndig vis formået at føre krigen tilbage ind i 

menneskenes land. Blandt menneskerne har der desuden været 

store interne stridigheder i de seneste år, og også det har medvir-

ket til at give sortblodsfolket et vist pusterum.  

Redaktionel note 

Fortællingen om sortblodsfolkets skabelse varierer fra fortælling 

til fortælling. Der er store forskelle på den skabelsesberetning, 

der kendes fra Gorrumtroen og som er udbredt blandt sortblods-

folket, og så den beretning, der praktiseres blandt tilhængerne af 

De Sande Guder.  

Nirahambogens udgangspunkt er taget i læren om De Sande 

Guder, og af praktiske årsager fastholdes denne indgangsvinkel 

også i den følgende fortælling om sortblodsfolkets historie.  

For et indblik i Gorrumtroen og dermed orkernes skabelsesberet-

ning henvises der til det relevant afsnit i kapitlet om religionerne. 
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Udbredelse  

Orkerne har stadig herredømmet over størstedelen af Rustbjerge-

ne. Gennem årene er de blevet trængt langt op i bjergene, og i 

lange perioder havde de kun magten over godt halvdelen af bjerg-

kæden  

Efter etableringen af det rouliske rige, blev der imidlertid skabt en 

naturlig grænse mellem orker og dværge, som standsede mange af 

de krige, der havde hersket i århundreder. Snart efter blusede et 

utal af krige op mellem menneskernes riger, og sortblodsfolket 

udnyttede deres splittelse til igen at overtage det tabte land.  

I de nuværende tider holder dværgene sig til deres huler under 

Darkonien, og orkerne er derfor heller ikke længere truet fra vest.  

I syden er roulere og narabonere tilsvarende optaget af deres stri-

digheder mod både hinanden og den chatonske invasionsstyrke fra 

øst, så også på denne front har orkerne fundet en velkommen fred. 

Chatonerne er desuden mere optaget af at bekrige de øvrige men-

neskekulturer end orkerne, så heller ikke de udgør en nævnevær-

dig trussel.  

For tiden sidder sortblodsfolket således stærkt på Rustbjergene, og 

i mangel på ydre trusler, har de samlet racen om at bekrige men-

neskerne på deres eget land.  

Alt i alt er denne periode præget af ualmindeligt fredelige tilstande 

i Rustbjergene. Hos en race, hvor fred og fordragelighed imidlertid 

er det samme som kedsomhed, vil en sådan stilstand aldrig kunne 

vare ved i længere tid ad gangen. I de seneste år er der da også 

brudt utallige magtkampe ud mellem stammerne i Rustbjergene, 

og mange af de svagere stammer har været nødt til at drage sydpå 

ind i menneskenes riger.  

Siden himmelkrigene har sortblodsracerne således kunne profete-

re af menneskernes indbyrdes stridigheder, og de omrejsende 

orkstammer har formået at udvide sortblodsfolket territorier vold-

somt.  

Hvor orkerne traditionelt kun har plyndret Narabond, hvis sulten 

har tvunget dem til det, så har ser man nu oftere og oftere, at de i 

stedet blot gør det for underholdningens skyld, og for at få afløb 

for deres kedsomhed.  

Det er særligt i Nord– og Vestlenet, at landet bliver gjort til mål for 

sortblodsfolkets bosættelser, men også Santillias elverfolk er et 

yndet mål, når orkerne mangler et offer for deres aggressioner. 

Efterhånden er det da også et hyppigt syn, at orkerne bosætter sig i 

Santillia for en kortere eller længere stund ad gangen. 

Religion  

Sortblodsfolkets religion betegnes under ét som Gorrumtroen. 

Uanset at hver af de tre sortblodsracer har forskellige tanker om 

deres religion og hvordan den bør praktiseres, så er det alligevel 

lykkedes dem at finde sammen i en gensidig forståelse.  

Dermed er det ikke sagt, at de nødvendigvis er enige i hvordan 

religionen skal betragtes, men de har dog lært at acceptere hinan-

dens forskellige tolkninger, og har formået at få disse tolkninger til 

gå op i en højere enhed. 

Orker 

Siden de tidligste tider, hvor dæmonen Gorrum viste sig for orker-

ne, og forkyndte at han var deres hersker, har de været ham evigt 

hengiven. I deres øjne er han den eneste gud der findes, og de har 

forkastet alle andre overnaturlige væsener, som har åbenbaret sig 

for dem igennem tiderne. Orkerne anerkender ganske vist, at ver-

den er fuld af dæmoner, hvoraf mange har gudelignende kræfter, 

men der kan kun være én gud - Gorrum. 

Da Jarco åbenbarede læren om De Sande Guder for verdens folk, 

markerede det starten på en ny æra med indsigt og visdom. Mange 

mennesker konverterede, og også de andre racer tog Jarcos ord til 

sig. Orkerne nægtede imidlertid at bøje sig for disse falske guder. 

De forblev loyale overfor Gorrum, og har siden da betegnet De 

Sande Guder som dæmoner eller afguder. 

Visse orker har dog set den magt, der ligger i De Sande Guder, og 

har konverteret. Det har primært været Ragil eller Flarn, som har 

tiltalt dem. Tilbedelse af De Sande Guder er imidlertid ilde set 

blandt resten af orkerne, og i Rustbjergene straffes denne afguds-

dyrkelse med døden. 

Gobliner 

Goblinerne har vendt deres hengivenhed mod Fiskurs lære. Det er 

omdebatteret hvorvidt Fiskur skal betragtes som en gud eller en 

dæmon. Orkerne vil påstå, at han blot er en dæmon, som imidler-

tid står Gorrum nær, og som derfor kan tolereres. Goblinerne selv 

dyrker imidlertid Fiskur som en gud, og som regel tolereres dette 

da også af orkerne. 

Fiskur er, ifølge goblinerne, guden for bjerge og fisk. Han er 

usandsynlig snedig, og formår næsten altid at få sin vilje ved at 

løbe om hjørner med Gorrum og verdens dæmoner. Det fortælles, 

at Fiskur en gang bare var en simpel goblin, men at han fik gude-

status gennem en fordækt aftale med Gorrum. Gorrum forsøgte i 

starten af fange ham, men da det aldrig lykkedes for ham, begynd-

te han i stedet med tiden at sætte pris på Fiskurs talenter. 

Goblinerne anerkender Gorrum som en gud, men han er for klod-

set og dum, til at de kan finde på at tilbede ham. Nogle gobliner 

har til gengæld fattet interesse for læren om De Sande Guder og er 

konverteret. Af disse er det særligt Girak og hans snuhed, der har 

tiltalt dem. 

Trolde 

Troldene har ikke den samme dybe forståelse for religion som 

resten af verdens racer. De er ganske vist alle tilbedere af Gorrum, 

men de dyrker ham ikke gennem tilbedelse eller andre udtryk for 

deres hengivenhed. I stedet holder de sig til at betragte ham som 

verdens skaber, og de frygter hans magt i tilstrækkelig grad til at 

respektere hans navn, når det udtales. 

Indenfor Gorrumtroen har troldene en særlige position. De var 

Gorrums første skabninger, og står ham nærmere end nogle andre. 

At have en trold iblandt sig er dermed ikke blot at have en stærk 

arm til at fælde sine fjender med, men også et tegn på værdsættel-

se fra Gorrum. Når trolden er glad, er Gorrum glad. Troldene for-

står dette, og har ingen problemer med at kommandere rundt med 

de andre racer i Gorrums navn. 
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Forhold til øvrige racer  

Orkernes brutale og krigeriske natur har sat sit præg på deres 

forhold til de øvrige racer. Sortblodsfolket er for det meste frygtet, 

overalt hvor de begiver sig hen, og de nærer heller ikke selv ud-

præget varme følelser for de øvrige racer. Hver af de tre sortblods-

folk har dog forskellige måder at betragte de racer, som de omgi-

ver sig med, på. Som oftest er goblinerne en anelse mere venligt 

stemt end orkerne, og mere nysgerrige end fjendtlige. Troldene er 

omvendt mest af alt blot ligeglade, og ser først og fremmest de 

øvrige racer som en irritationskilde. Det følgende er således først 

og fremmest en beskrivelse af orkernes syn på de øvrige racer. 

Mennesker og orker har altid haft et særdeles anstrengt forhold til 

hinanden. De har en årtusinder gammel tradition for at bekrige 

hinanden, og som oftest kommer det til kamp, hver gang racerne 

mødes. Enkelte steder har menneskene formået blot at lade orker-

ne i fred, og som en gengældelse af tjenesten undlader orkerne at 

plyndre dem mere end højest nødvendigt. En sjælden gang imel-

lem sker det da også, at mennesker og orker lægger deres stridig-

heder til side for i fællesskab at forfølge givent mål. Det er imidler-

tid spinkle og skrøbelige forbund, som ikke er præget af en videre 

loyalitet, og som oftest holder de da også kun i kort tid.  

Forholdet mellem elvere og orker har altid været en smule sær-

præget. I de tidligste tider formåede de to racer at sameksistere på 

ganske fredelig vis, men efterhånden gik faldt denne gensidige 

forståelse til jorden, og racerne indledte i stedet en længerevaren-

de strid. Uanset at elvere mange steder har erklæret sortblodsfol-

ket for deres svorne fjende, så har orkerne dog stadig en vis re-

spekt for deres folk. Elverne er en af Gorrums udvalgte racer, og de 

er derfor også berettiget til en vis respekt. Som regel vil orkerne 

derfor være en smule varsomme med at forgribe sig på dem, og da 

kun hvis de selv føler sig truet eller provokeret hertil. Efter him-

melkrigene er orkernes loyalitet til Gorrum dog blev noget udvan-

det, og det er forskelligt fra klan til klan hvor meget vægt de læg-

ger i hans bud. Ingen elver kan derfor vide sig endegyldigt sikker i 

en orks nærvær. 

Sortblodsfolkets forhold til dværgene står i skarp kontrast hertil. 

De to racer har hadet hinanden i årtusinder, og lever nu i en gensi-

dig forståelse af, at en af dem må udryddes fra Niraham. Dværge 

er, i orkernes øjne, intet andet end jordens lort, og skal slås ned, 

hvor end de mødes. Selvom de tidligere krige mellem Rustbjerge-

nes orker og Darkoniens dværge er stilnet en smule af efter etable-

ringen af Roul-Assin, så lever det gamle had stadig i bedste velgå-

ende. Der kan aldrig herske fred imellem de to racer, og de vil 

blive ved med at bekrige hinanden indtil til evig tid. 

Sortelvere og orker har ikke en specielt positiv opfattelse af hinan-

den, men de har efterhånden dog forstået, at de ofte forfølger de 

samme mål, og derfor også har en interesse i at danne fælles front 

mod deres fjender. Sortelverne er ganske vist upålidelige, og gør 

aldrig noget, som ikke først og fremmest styrker deres egen sag. 

Ikke desto mindre har de vist sig som en anerkendelsesværdig 

forbundsfælle, og det ses nu ofte, at de to parter finder sammen i 

et gavnligt forbund. Racerne har begge en forståelse for, at de kan 

opnå mangt og meget ved at forene sortelvernes hjerner med or-

kernes muskler. Skulle sortelverne dog løbe fra deres løfter - hvil-

ket langt fra er et sjældent syn - så stikker sortblodsfolkets loyali-

tet imidlertid heller ikke dybere, end at de glædeligt falder dem i 

ryggen og lader dem føle deres vrede. 
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Introduktion  

Beretningen vil tage sit udgangspunkt i kongeriget Narabond, og 

herefter fortsætte med de nærtliggende riger, som må formodes at 

have den mest fremtrædende betydning i spil. Derefter vil følge de 

fjernereliggende riger, som kun kendes fra rejsendes fortællinger 

og fabler, og endelig vil de deciderede mytiske riger, hvis blotte 

eksistens stadig er omdebatteret, blive gennemgået. 

Beskrivelserne vil i overvejende grad være fokuseret på de menne-

skelige lande og kulturer, men også de øvrige racers bosættelser og 

etablerede riger vil blive beskrevet i separate afsnit. For fuldt ud at 

forstå de øvrige racers tilværelse, kan det kun anbefales også at 

sætte sig ind i fortællingerne om racernes særpræg i kapitlet Race-

beskrivelser. 

Det har været hensigten, at alle beskrivelserne så vidt muligt skul-

le være neutrale og så objektivt rigtige som muligt. At berette om 

verden på denne måde har imidlertid været en kompliceret proces, 

og beboere i de enkelte riger vil ganske givet have en væsentlig 

anderledes opfattelse af både deres egen kultur og de omkringlig-

gende. 

Af plads– og indholdsmæssige årsager har det været nødvendigt at 

begrænse de enkelte beskrivelser, og de dækker derfor kun de 

overordnede træk for de givne riger og kulturer. Det er således 

ikke usædvanligt, at der forekommer undtagelse og endda decide-

ret afvigende underkulturer i hvert enkelt rige.  

Redaktionel note 

Det følgende er en beskrivelse af de riger og kulturer, som er 

kendt i Niraham. Som udgangspunkt findes der ikke andre større 

riger i verden, end hvad der er beskrevet i det følgende. Som om-

talt i bogens indledende kapitel, så kan verden imidlertid ændres 

efter behov, så den altid passer til spillet i skoven. Det vil med 

andre ord sige, at hvis du og din gruppe har et oplæg til et nyt 

land eller en ny kultur, som er nyskabende og vil kunne berige 

verden, så vil den blive tilføjet.  

Som udgangspunkt er det dog altid en god ide, at forsøge at til-

passe sit spil til verden som den er. Det vil meget hurtigt skabe 

forvirring, hvis verden bliver ændret hvert andet øjeblik.  

Kulturbeskrivelsernes omfang er blevet begrænset en smule, da 

de ellers ville blive meget omfattende og hurtigt føre til en ensret-

tet kulturopfattelse uden plads til de nuancer, som skaber variati-

on og troværdighed i spillet. Beskrivelserne skal derfor primært 

ses som overordnede guidelines, og det står spillerne frit for at 

afvige fra disse, så længe de blot holder sig indenfor kulturbeskri-

velsernes rammer. 

Der skal desuden også altid være plads til subkulturer og disside-

rede afvigelser - ingen regel uden undtagelser. I alle riger og kul-

turer er der personer, som bevidst vælger at gå imod normen og 

lever et liv i skarp kontrast til deres omgivelsers. Som rollespiller 

skal man dog være varsom med dette. Hvis for mange karakterer 

fra en given kultur vælger at gå imod strømmen, vil det meget 

hurtigt udvande kulturen, og fjerne oplevelsen af kulturelle sær-

præg. 
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N a r a b o n d  
Langt mod nordvest, i nogle af de fjerneste civiliserede egne på 

Niraham, finder man det gamle og traditionsfyldte kongerige 

Narabond. Igennem århundreder har riget været gjort til genstand 

for et utal af krige og magtkampe, og den dag i dag er det stadig et 

af Nirahams mest berygtede brændpunkter. Udover konflikterne 

mellem menneskenes kulturer, så er riget også blevet til et sam-

lingspunkt for mange af de andre racers opmærksomhed.  

Siden Jarcos tid har riget været regeret af kongeslægten Narabond, 

og det er da også denne familie, der i sin tid lagde navn til riget. 

Magten over Narabond er siden da blevet nedarvet fra far til søn 

igennem utallige generationer. 

Riget er funderet i troen på et strengt klasseopdelt hierarki. Det er 

et traditionelt monarkisk feudalt rige, som man kender fra den 

europæiske middelalder, hvor al magt i riget udspringer fra kon-

gen, der herefter uddeler beføjelser og privilegier til et antal ud-

valgte undersåtter. De jævne beboere er alle underlagt en eller 

flere herremænd, som dikterer hvordan de skal leve deres liv, og 

om end der er en teoretisk mulighed for at hæve sig over sin stand, 

så er skellet mellem klasserne noget nær umuligt at overkomme. 

På trods af at størstedelen af Nirahams folk efterhånden er blevet 

bekendt med Narabond og dets krigshærgede tilværelse, så har 

rigets beboere i de tidligere tider altid formået at leve en tilbage-

trukket og noget isoleret tilværelse. Man har værdsat muligheden 

for blot at passe sig selv, og har gjort sit for at holde fast ved de 

gamle måder at leve livet på. Alle Nirahams større begivenheder er 

derfor traditionelt sket langt fra Narabond, og der er ofte gået lang 

tid før de har påvirket tilværelsen for den jævne naraboner.  

Det er mere end noget andet tilknytningen til de tidligere tiders 

druidetro samt de norrlandske samfundsnormer, som har hængt 

ved i riget, og selv i dag har de stadig en stor betydning for rigets 

beboere. Hvor man i store dele af det øvrige Niraham er begyndt at 

opbygge højkulturelle samfund med sofistikerede politiske og 

økonomiske værdier, så har Narabond stædigt holdt fast i det gam-

le monarki og de feudale samfundsnormer. 

Riget kan dog ikke se sig helt frit for forandringer, og i de seneste 

år har man erkendt nødvendigheden af at tilpasse sig det forandre-

de Niraham, der synes at være i en konstant udvikling. Man har 

åbnet sine grænser for udefrakommende påvirkninger og taget 

adskillige tiltag til sig fra de omkringliggende riger. Særligt adelen 

og de højere samfundslag har fundet stor interesse i hvad omver-

den har at byde på, mens de simple bønder endnu holder stædigt 

fast i fortidens livsmønstre.  

Narabond er således et rige, der er delt mellem den højkulturelle 

adelsklasse, som både besidder størstedelen af privilegierne i riget 

og sidder på den altovervejende del af rigets formue, og så den 

jævne bondestand, der er traditionsbunden og kun langsomt lader 

sig påvirke af de nye strømninger.  

Jo tættere man kommer på hovedstaden og de større handelsbyer 

desto tydeligere bliver de nye tiders tiltag, mens de dele af riget, 

som opholder sig langt fra magtens tinde, lever et simpelt liv, der 

ikke er anderledes, end hvad man så for hundreder af år siden.  

Geografi  

Igennem mere end tusind år efter dets skabelse udgjorde riget en 

fælles enhed, hvis grænser kun sjældent blev udvidet eller ind-

skrænket. For at stække kongens magt blev Narabond imidlertid 

opdelt i fem selvstændige lener i år 1065 EJ, og det har forblevet 

sådan lige siden. I fire af de fem lener ligger magten hos en lokal 

baron, der er indsat af kongen selv, og som herefter regerer på 

hans vegne. Det femte len - Midtriget - er under direkte ledelse af 

kongen selv, om end han dog traditionelt har ladet dele af lenet 

forvalte af lokale magistrater.  

Midtriget 

Midtriget er det største og rigeste af lenerne, og også det len hvori 

rigets hovedstad Kungstadt er beliggende. Herfra regerer kong 

Narabond over sit folk, og de fleste magtfulde personer i riget har 

deres daglige gang i hans nærvær. 

Midtriget er også kendt som Akonia. Det er et navn, der holder 

minderne i live om tiderne fra før Narabonds grundlæggelse. Den-

gang var folkene her en del af storriget, som Nikolaj Akonos sam-

lede, og som sidenhen blev til kongeriget Narabond. Arkonerne 

var et stolt og ærekært folkeslag, og ved at betegne lenet som Ako-

nia, minder man sig selv om de traditioner og værdier, som man 

hyldede dengang, og som lige siden har udgjort rigets grundsten. 

Udover at være rigets magtcentrum er det også det kulturelle sam-

lingspunkt. Poeter, kunstnere og alverdens lykkeriddere valfarter 

hertil, og bliver rigt belønnet for deres anstrengelser. I disse tider 

hylder man enhver borger, der formår at gøre riget ære i sine vær-

ker og styrke folkets mod, så det har vilje til at stå imod de mange 

truende fjender. 

Det er også i Midtriget, at Basilikaen er beliggende. Dette er et 

stortempel dedikeret til De Sande Guder, og det er monumentalt i 

både sin størrelse og betydning. Basilikaen er det største religiøse 

centrum for De Sande Guder på det nordlige kontinent, og på 

resten af Niraham det overgås kun af Jarcos store tempel i Etos. 

Ingen borger i Narabond kan således være i tvivl om Midtrigets 

betydning, og det betragtes som et anerkendelsesværdigt træk hos 

enhver person, hvis vedkommende på et tidspunkt har rejst dertil 

for at modtage undervisning i den finere dannelse eller for at bede 

til guderne under Basilikaens tag. 

Nordlenet 

Nordlenet har traditionelt altid været en egn præget af store kon-

flikter, og havde det ikke været fordi Narabonds eneste større 

handelsrute til dværgenes rige passerede igennem lenet, ville eg-

nen næppe have gjort sig positivt bemærket i nogen sammenhæng. 

Udover dværgenes rige Darkonien, grænser lenet også op til Roul-

Assin og til Norrland, og narabonerne har igennem årene haft 

vedvarende stridigheder med begge disse menneskelige kulturer. 

Herudover er lenet igen og igen blevet angrebet af orker og sortel-

vere, og i den seneste tid har også Det Chatonske Imperium for-

søgt at underlægge det sin kontrol. Narabonds konger har i år-

hundreder været nødsaget til at udstationere soldater her for blot 

at opretholde en vis ro og orden, men lige lidt har det hjulpet. I de 
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seneste år, hvor Narabondslægten har været svækket, er lenet da 

også sunket hen i en nærved permanent tilstand af lovløshed. 

Indtil år 8 E.H. var Thorin Rahr af Løvenborg indsat som baron og 

ordenshåndhæver i lenet. Han var en retfærdig og magtfuld mand, 

som med støtte fra sin klan af lejesoldater fra Plen, kaldet Løven-

borg, formåede at opretholde en vis stabilitet. Da han døde, var 

rigets regent, Nikolai Narabond, forstyrret og ude af stand til at 

herske. Rigets reelle hersker var i disse tider rigskansler Victor van 

Hessen, men inden en ny baron kunne indsættes i Nordlenet, brød 

der borgerkrig ud mellem van Hessens tilhængere og kongens 

yngre broder Valdemar Narabond.  

Krigen hersker stadig, og om end Valdemar efterhånden har vun-

det overhånd i konflikten, så har han endnu ikke fundet tiden til at 

udpege en ny baron af Nordlenet. I stedet har han indsat den rou-

liske marsk Mardo som midlertidig ordenshåndhæver i lenet, og 

befalet ham at genoprette ro og orden samt beskytte lenet mod 

dets fjender. Marsk Mardo har imidlertid været optaget af proble-

mer i sit hjemland, Roul-Assin, og han har derfor i vidt omfang 

overladt kontrollen over Nordlenet til lokale magistrater og visse 

af hans betroede rouliske fæller.  

Denne uddelegering af retten til at herske og råde i kongens navn 

har ført til stor forvirring og adskillige falske krav på magt. I mar-

skens fravær kan ingen derfor vide sig sikre på hvor de skal lægge 

deres loyalitet, og spørgsmålet om hvem der i fremtiden vil blive 

udpeget som baron i lenet, synes stadig at stå åbent.  

Vestlenet 

Vestlenet har gennem tiden været en tilbagetrukken og noget 

isoleret egn, der først og fremmest har udmærket sig ved sit land-

brug, og som derigennem er blevet rigets primære forsyningskilde 

af fødevarer. Lenet er også kendt for at have fremragende hånd-

værkere og kyndige handlende. Der er en generel opfattelse af 

Vestlenet som en stabil og velhavende region, hvor ingen for alvor 

kan siges at mangle noget.  

Vestlenets fredelige tilstande har gjort det til et yndet tilflugtssted 

for beboere fra resten af Narabond, og også adskillige personer fra 

Nirahams øvrige riger og kulturer er blevet tiltrukket af drømmen 

om et simpelt og behageligt liv. Det er ikke kun mennesker, som 

har søgt hertil, men også dværge og elvere lever nu i et større antal 

her. 

Lenet er dog ikke helt undsluppet de seneste års kaos. Lenets rig-

dom har tiltrukket adskillige uheldige elementer, og der er et utal 

af svindlere og tyve, som forsøger at tjene til dagen og vejen på 

mindre hæderlig vis. De mange racer og kulturer, som lever side 

om side i lenet, har også haft deres stridigheder, og for tiden trues 

Vestlenet i højere grad af indre stridigheder end af ydre fjender. 

Lenets baron er Arlan Wisenstein. Han er en afslappet og godmo-

dig personlighed, der gerne blot lader verden gå sin gang, og ikke 

blander sig mere i folkets anliggender end højest nødvendigt. Hans 

tilbageholdende ledelse har blot bidraget yderligere til den tilbage-

lænede og noget gammeldags livsstil, der præger lenet, og de fleste 

af lenets beboere nærer ganske varme følelser for deres baron. Han 

er imidlertid ikke en handlingens mand, og i tider hvor fjender har 

truet, har han på ny blot forholdt sig afventende, og ladet folket 

om selv at løse problemerne. 

Østlenet 

Østlenet er det mindste af de fem lener, og det er traditionelt ikke 

blevet betragtet som meget mere end blot en sikker stødpude 

mellem Narabond og Emyr. Lenet er kendt for at have storslåede 

militære anlæg overalt, og der er konstant soldater på march, som 

patruljerer grænsen mod øst. 

Det er i Østlenet, at rigets bedste soldater bliver uddannet, men 

livet her er til gengæld også tit kort og barskt. Det er en egn, der 

altid har været plaget af fjender, og det er kun de mest hårdføre, 

der frivilligt vælger at drage hertil. 

Under borgerkrigen mellem rigskansleren og Valdemar Narabond 

valgte rigskansleren at drage hertil, og han lagde langsom store 

dele af lenet øde. Marker blev brændt af, beboerne blev fordrevet 

og de prægtige krigsakademier, som i århundreder havde uddan-

net rigets fineste soldater, blev jævnet med jorden. 

Rigskansleren har nu forskanset sig i lenet og indlemmet store dele 

af det under sit styre. Kong Narabond har endnu ikke haft styrken 

til endegyldigt at fordrive ham, og lenets beboere lever nu i en evig 

frygt for fremtidige krigshandlinger.  

Lenets baron er den rige William DeAndré. DeAndré-slægten 

støttede op omkring kong Narabond i hans kamp mod rigskansle-

ren og har sidenhen forsøgt at holde ham stangen indtil kongen 

kunnet komme dem til hjælp. Slægten har kun haft begrænset 

succes og har lidt store tab, og mens de har koncentreret sig om 

rigskansleren er resten af lenet faldet hen i en tilstand af anarki og 

kaos. 

Sydlenet 

Sydlenet er det len, som traditionelt altid har været det rigeste og 

mest udviklede i Narabond. Det er herfra, at størstedelen af Nara-

bonds handel med omverden finder sted, og enorme summer skif-

ter her ejere hver dag. 

Det har dog også tiltrukket et utal af lyssky elementer, og lenet har 

tilsvarende fået ry for at være noget af en røverrede. Lenets rig-

mænd har dog haft held til at købe sig til en skrøbelig fred med 

adskillige af disse lyssky elementer, som nu i stedet plyndrer de 

omkringliggende riger og hjembringer endnu flere rigdomme til 

Narabonds folk. 

Store dele af Narabonds adel er bosat her i lenet, og det er således 

også blevet kendt som et af rigets store kulturelle centre. Lenets 

baron er Armino DeVesper, der gennem årene har skrabet uanede 

summer til sig, og synes at være lige så populær blandt de adelige 

som blandt byens tyvepak.  

Roul-Assin  

Det rouliske rige bliver formelt set også regnet som en del af Nara-

bond. Roul-Assin har i snart 100 år været underlagt Narabond som 

en vasal, og roulerne har anerkendt kongen af Narabonds ret til at 

regere over deres land. Denne ret udnyttes kongen imidlertid kun i 

krigstid, og i realiteten er Roul-Assin dermed forblevet selvstæn-

digt, og dets regenter hersker dermed også i det store hele frit og 

uindskrænket over det rouliske folk. Lenets nuværende baron er 

marsk Mardo af Keltos.  
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Styre  

Siden kongeriget Narabond blev grundlagt, har det fulgt en streng 

monarkisk styreform, hvor magten over riget er blevet nedarvet fra 

konge til ældste søn igennem generationerne. Den nuværende 

konge er kong Valdemar Narabond II, der er søn af Lochtar Nara-

bond, og som har været ved magten siden år 12 EH. 

Kongen er rigets enerådige hersker, og hans ord er lov. Han be-

tragtes som værende indsat af selveste Nimar, og det er dermed 

ikke kun en grov forbrydelse at sætte sig op mod hans magt, men 

også en religiøs synd. Den, der fornægter kongen, fornægter også 

guderne. Alle der omtaler kongeslægten bør derfor have in mente, 

at det ikke kun er folket, der dømmer dem på deres ord, men at 

guderne også lytter med, og lader deres straf ramme de formasteli-

ge, som ikke hylder deres udvalgte slægt. 

Kirken har derigennem også en overordentlig stor magt i Nara-

bond. De støtter op om kongen og er med til at konsolidere hans 

styre, men på den anden side kan kongen heller ikke regere uden 

deres velvilje. Den konge, der er indsat af gudernes nåde, er også 

nødt til at forholde sig til gudernes vilje - en vilje, der som oftest 

kommer til udtryk gennem præsternes ord.  

Udover denne gudgivne autoritet, har Narabondslægten også en 

særlig status i folkets øjne, da de ikke blot er simple dødelige, men 

er af rindernes slægt. Rinderne var de særligt udvalgte forkyndere, 

som profeten Jarco i de tidligere tider skænkede livets og visdom-

mens gaver, før han sendte dem ud i verden, for at udbrede kend-

skabet til De Sande Guder. Disse gaver er blevet nedarvet igennem 

generationerne, og folket har lært, at de der er velsignet med rin-

dernes visdom, som oftest udgør retfærdige og godhjertede her-

skere. 

Den narabonske kongerække 

4 EJ - 49 EJ:   Nicolai Akonos  
49 EJ – 192 EJ:   Valdemar Narabond 
192 EJ – 243 EJ:   Hieron Narabond 
243 EJ – 301 EJ:   Asmund Narabond  
301 EJ – 398 EJ:   Lukas Narabond 
398 EJ – 533 EJ:   Ragnar Narabond 
533 EJ – 587 EJ:   Asmund Narabond II 
587 EJ – 611 EJ:   Ranulf Narabond 
611 EJ – 687 EJ:   Ranulf ’den yngre’ Nara- 
   bond 
687 EJ – 740 EJ:   Arn Narabond 
740 EJ – 799 EJ:   Ragnar Narabond II 
799 EJ – 847 EJ:   Asmund Narabond III 
847 EJ – 939 EJ:   Arn Narabond II 
939 EJ – 1012 EJ:   Sigvald Narabond 
1012 EJ – 1022 EJ:   Toke Narabond 
1022 EJ – 1065 EJ:   William Narabond 
1065 EJ – 1400 EJ:   Ingen konge. Riget blev  
   ledet af 5 baroner, som   
   styrede hvert deres len. 
1400 EJ – 1428 EJ:   Filip Narabond 
1428 EJ – 1449 EJ:   Wilhelm Narabond 
1449 EJ – 1 EH:   Lochtar Narabond 
1 EH – 9 EH:   Nicolai Narabond II 
9 EH – 12 EH:   Ingen konge. Rigskansler  
   Victor von Hessen regere 
   de landet. 
12 EH – nu:   Valdemar Narabond II 
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Rinderne er ikke kun visere end de simple dødelige. De er også 

stærkere, mere magtfulde og lever et ualmindeligt lagt liv. Deres 

indsigt i politik og filosofi er desuden uden sidestykke på Niraham, 

og adskillige af Nirahams største tænkere kan spore deres aner 

tilbage til rindernes slægt. 

Hovedstaden i Narabond er byen Kungstadt, hvor kong Narabond 

har sit palads. Det er herfra, at han udøver sit herredømme over 

lenerne, og byen er efterhånden blevet anerkendt som hele rigets 

magtcentrum. Det meste af rigets ledelse udøves imidlertid ikke af 

kongen selv, men af hans rådgivere og betroede magistrater. Kon-

gen beskæftiger 17 magistrater, som har vidt forskellige ansvars-

områder i riget, og som har autoritet til at udstede dekreter på 

hans vegne.  

Så længe kongen er optaget af bekæmpe rigskansleren og beskytte 

riget mod dets ydre fjender, har magistraterne næsten uindskræn-

ket magt, og i disse tider er det således også dem, der forestår den 

meste af rigets aktive ledelse. Ét af magistraternes sæder står imid-

lertid tomt - siden rigskanslerens forræderi er der ikke blevet ud-

peget en ny magistrat til at varetaget rigets økonomiske interesser, 

om end der ikke har manglet bejlere til posten. 

Selvom magistraternes eneste forpligtelse ligger i at sikre rigets vel 

og vel, så har kongens fravær ført til at visse af magistraterne også 

har set deres snit til at fremme deres egne interesser. Der lader til 

at finde en omfattende korruption sted, og for hver dag der går, 

hvor uretfærdigheden i riget blot vokser, svækkes befolkningens 

tillid til kongemagten.  

Religion  

I Narabond har De Sande Guder været erklæret for den eneste 

anerkendte religion siden år 39 EJ. Forud for dette var landet i 

overvejende grad befolket af druidetro arkonere, og der skulle gå 

næsten 800 år, før Narabond blev anset for endeligt konverteret. 

Herefter var der dog stadig mange, der bekendte sig til druidetro-

en, og den dag i dag er der stadig små samfund, der muligvis be-

kender sig til De Sande Guder udadtil, men som først og fremmest 

bærer druidetroen i deres hjerter.  

Blandt De Sande Guder er det særligt Nimars visdom, der har til-

talt folket. Narabonerne har traditionelt altid været tiltrukket af 

hans faderlige omsorg og beskyttelse, og de ser det som den stør-

ste selvfølge, at det også er i hans navn, Narabondslægten nu udø-

ver sit styre.  

Overalt i riget er der templer indviet til De Sande Guder. Det stør-

ste og mest betydningsfulde af disse er dog Basilikaen, der er belig-

gende umiddelbart udenfor Kungstadt. Basilikaen er ikke kun 

Narabonds religiøse hjerte, men udgør også en magtfaktor på hele 

resten af det nordlige kontinent. Der er hver dag tusinder af tilbe-

dere, som valfarter til basilikaen for at bede guderne om velsignel-

se og vejledning, og som for en stund oplever følelsen af at være i 

deres udvalgtes nærvær.  

På trods af at Narabonds folk anerkender alle De Sande Guder, så 

er der visse af guderne, der er mere velsete at tilbede end andre. 

Særligt bliver der slået hårdt ned på tilhængere af Girak og Fanabi-

na, og om tilbedelse af disse ikke er formelt bandlyst, så vil åbenly-

se tilhængere ofte blive udstødt af befolkningen, og gjort til gen-

stand for forfølgelse og had. 

Før i tiden sørgede kirkens inkvisition for at opretholde troen på 

De Sande Guder, og de var ikke sene til at sende enhver tilhænger 

af konkurrerende religioner på bålet, hvis personen ikke var villig 

til øjeblikkeligt at lade sig konvertere. Formelt set er alle andre 

religioner end troen på De Sande Guder stadig forbudt i landet, 

men i disse turbulente tider har kong Narabond set sig nødsaget til 

at trække på alle de forbundsfæller, der har været til at finde. De 

øvrige religioner tolereres således i landet, så længe deres tilhæn-

gerne er villige til at opretholde freden og garantere kongen deres 

venskab. 

Relationer  

Det narabonske rige har traditionelt altid været et samlingspunkt 

for utallige kulturer og racer. Dets befolkning har således været 

præget af en omfattende forskelligartethed, som har gjort det van-

skeligt at give en entydig redegørelse for Narabonds relationer til 

de omkring riger.  

De angivne relationer kan derfor også kun gøre sig gældende for 

de folk, der betegner sig som sande narabonere. De enkelte sub-

kulturer i riget vil i højere grad være præget af deres kulturelle 

tilhørsforhold, og vil næppe kunne nikke genkendende til det 

følgende. 

Nord for Narabond finder vi riget Roul-Assin. Det er et gammel-

dags og også noget primitivt samfund, som igennem årene har ført 

omfattende krige med Narabond. Den seneste af disse fandt imid-

lertid sin afslutning ved at Roul-Assin blev underlagt Narabond 

som vasal, hvorved kongen af Narabond blev givet den formelle ret 

til at råde og regere over det rouliske folk. Siden da har der været 

fred mellem rigerne, men befolkningerne har stadig et noget an-

strengt forhold til hinanden. Gammel fjendskab dør ikke let. I 

disse svære tider har kongen dog valgt at vise roulerne stor tiltro, 

og de besidder nu adskillige fremtrædende position i det narabon-

ske rige. 

Mod øst ligger riget Emyr, der er et velorganiseret og praktisk rige, 

som synes at leve og ånde for krig. På trods af at Narabond og 

Emyr deler en fælles fortid og har ganske ensartede samfundsnor-

mer, så har århundreders konstante krige formåede at kue enhver 

sympati for Emyrs folk. Man betragter dem nu som sin svorne 

fjende, og de to riger nærer et indædt foragt for hinanden. 

Sydvest for Narabond er de ridderlige samfund Gothia og Paravien 

beliggende. Deres folk er stolte og ærekære mennesker, der står 

ved deres ord, og som igennem tiden altid er kommet narabonerne 

til hjælp, når nøden var størst. Man ser op til de to riger, og har 

gentagne gange forsøgt at tage deres livsstil til sig. 

I det nordvestlige Narabond findes elverskoven Santillia. Narabo-

nerne har til alle tider forsøgt at holde et godt forhold til de elvere, 

der er bosat her, men de to racer har alligevel aldrig formået at 

komme overens. Elverne lever derfor nu en sky og isoleret tilværel-

se, og narabonerne vogter over dem med udtalt skepsis. 

Vest for Narabond finder man dværgenes sagnomspundne rige 

Darkonien. Dværgene er anerkendte og velsete i Narabond. De er 

kyndige håndværkere og deres handelsmænd bliver altid budt 

indenfor. Man misunder imidlertid dværgene for deres enorme 

rigdomme, og det sker alt for ofte, at uhæderlige elementer over-

falde deres handelskaravaner - For det meste dog uden held. 
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R o u l - A s s i n  
Langt mod nord, mellem Narabond og Norrland, er det rouliske 

rige at finde. Det er ikke stort i størrelse, og sammenholdt med 

Nirahams øvrige riger, er det også kun et ungt rige. Roulerne har 

ikke desto mindre formået at sætte deres præg på verdens gang, og 

særligt har man i det narabonske rige ikke kunnet undgå at føle 

påvirkningen fra Roul-Assin.  

Roul-Assin blev etableret i årene omkring 750 EJ. Tilhængere af 

den gamle druidetro var i flere hundrede år blevet lagt for had, og 

deres kultur blev gradvist udvandet efterhånden som verdens folk 

tvang dem til at underkaste sig De Sande Guder. Da skete det 

imidlertid, at dværgene trak sig tilbage fra nogle af de lavtliggende 

egne nord for Narabond, og en broget skare af norrlændinge og 

druidetro narabonere begyndte at befolket egnen. Her kunne de 

dyrke deres religion frit og uden at risikere forfølgelse, og visheden 

herom bandt hurtigt folket sammen i et tæt forbund. 

De religiøse rødder har været en centralt bindeled i den rouliske 

kultur, og blandt deres folk oplever man nu en følelse af samhørig-

hed, hvis lige ikke kendes andetsteds i Niraham. Man dyrker selve 

tanken om den rouliske kultur som noget enestående, og hvor 

eksempelvis Narabond med tiden er blevet til en mangfoldig blan-

ding af kulturer, så udgør det rouliske stadig en fælles enhed uden 

nævneværdige afvigelser. 

Denne forherligelse af den rouliske levevis har dog også ført til en 

udbredt afstandtagen fra det øvrige Niraham. Man har ihærdigt 

modsat sig påvirkninger udefra, og det har været småt nyskabelser 

i riget. Roulerne betragtes derfor ofte som tilbagestående og kultu-

relt hæmmede af de omkringliggende riger.  

Dette synes i et vist omfang at være berettiget, når opmærksomhe-

den henledes på fraværet af en roulisk højkultur. Roulerne har 

stædigt holdt fast ved deres århundrede gamle livsmønstre og 

samfundsnormer, og der er ikke meget forskel på hvordan den 

jævne rouler lever livet nu og ved rigets etablering for hen ved 

1000 år siden. Indenfor krigskunsten står roulerne imidlertid ikke 

tilbage for resten af Nirahams folkeslag, og de har gang på gang 

vist sig som en anerkendelsesværdig fjende i krig. 

Med så overvældende forskelle mellem Roul-Assin og de omkring-

liggende riger kan det næppe overraske, at de da også har fået 

gentagne muligheder til at bevise deres krigskunst. Særligt har 

roulere og narabonere haft tradition for at strides, og det har ført 

utallige krige med sig. 

Stridighederne med Narabond blev først blev endeligt bilagt for 

godt og vel 100 år siden. Det var det største vendepunkt i nyere 

roulisk historie, da man efter et halvt århundredes krig mod nara-

bonerne valgte at underkaste sig Narabonds konge, og dermed gav 

afkald på herredømmet over Roul-Assin. Hermed overgik Roul-

Assin til at være en vasal under Narabond.  

Dette vasalskab består stadig, og formelt set er hver en rouler un-

derlagt kongen af Narabonds styre. Narabond påkalder sig imidler-

tid kun denne magt i krigstid, og i det daglige er roulerne reelt set 

stadig selvstyrende. Magten over Roul-Assin hviler hos en baron, 

som vælges af det rouliske folk. Baronen er dog forpligtet til at 

sværge troskab til Narabond, og dermed sikres begge parter. 
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Udover at skulle underlægge sig Narabonds styre, var det også et 

kriterium i fredsaftalen, at det rouliske folk skulle konvertere til 

De Sande Guder. Hvor man relativt hurtigt accepterede vasalska-

bet under Narabond, så førte dette krav om at skulle give afkald på 

druidetroen til omfattende protester og oprør. Til alle tider havde 

roulernes religion udgjort nøglestenen i deres kultur, og at give 

afkald på denne, var for mange en skæbne værre end døden. 

Konverteringen til De Sande Guder blev dog gennemtvunget, om 

end under store protester og med mangen et oprør til følge. Uan-

set at roulerne herefter udadtil bekendte sig til De Sande Guder, så 

bar de imidlertid stadig druidetroen i deres hjerter. Den dag i dag 

formodes det, at mindst halvdelen af roulerne endnu bekender sig 

til druidernes lære, og omvendelsesprocessen har stadig en lang 

vej foran sig, før den er endeligt fuldendt. 

I disse tider er det rouliske folk splittet mellem det gamle og det 

nye. Om end man gennem forbundet med Narabond er tvunget til 

at tage visse nye tiltag til sig, så holdes de gamle traditioner stadig 

i hævd, og store dele af kulturen er så gennemsyret af den traditio-

nelle rouliske livsopfattelse, at det synes utænkeligt, at den nogen-

sinde vil forsvinde helt.  

Stolthed og personlig ære er endnu de mest betydningsfulde egen-

skaber for en rouler, og kun et fåtal af roulerne kan læse og skrive, 

da man mener, at det er overflødigt at binde ord til et pergament. 

Kun den, der nærer mistro til sin modpart, ønsker at få hans ord 

skrevet ned, og da en rouler aldrig taler usandt, er det en stor for-

nærmelse at foreslå noget sådant. Adskillige andre elementer i den 

rouliske kultur afspejler tilsvarende den gamle levevis. 

De yngre generationer synes dog i et vist omfang at have taget de 

nye tider til sig. De bekender sig åbenlyst til De Sande Guder og 

frasiger sig druidetroens lære. De har tilsvarende adopteret store 

dele af narabonernes levevis, og givet afkald på mange dele af den 

traditionelle rouliske livsstil. Det kan til tider være vanskeligt at 

skelne denne nye generation af roulere fra narabonernes folk, og 

de vækker da også forargelse blandt mange af deres egne. Ikke 

desto mindre har disse ’nye’ roulere opnået stor indflydelse og 

magt gennem deres tilknytning til Narabond. 

Geografi  

Roul-Assin betragtes til dagligt som et forenet rige. Riget er ganske 

vist opdelt i fem jarledømmer, hvor de lokale herremænd har stor 

magt, men det stærke kulturelle fællesskab blandt roulerne gør 

denne opdeling underordnet. Jarledømmerne forstår at sameksi-

stere i en fredelig harmoni, og der hersker en udbredt forståelse af 

at denne opdeling udelukkende er båret af praktiske hensyn.  

I hver af de enkelte jarledømmer finder man dog en unik livsstil, 

og der er ofte store forskelle i tilværelsen fra det ene til det andet. 

Roulernes loyalitet ligger dog først og fremmest hos deres folk, og 

disse indbyrdes kulturelle forskelle kommer aldrig i vejen for den 

jævne roulers følelse af loyalitet overfor sit land og folk. 

Roulondalen 

Roulondalen er egnene i og omkring det store bjerg Roulon, der 

udgør hele rigets centrum. Det er en ugæstfri egn, der igennem 

årene er blevet affolket, og nu kun bebos af nogle få slægter. Sær-

ligt er der mange kvinder i jarledømmet, da store dele af den 

mandlige befolkning gennem tiderne er faldet i krig. Roulondalen 

er kendt for sine krigskyndige kvinder, kaldet valfylkiemøerne, der 

i deres mænds fravær har måttet træde frem og forsvare deres 

hjem i krigstider. Igennem årene har de udviklet deres færdigheder 

i en sådan grad, at man nu med stor stolthed lader dem indgå i 

den rouliske hær på lige fod med enhver mand. 

Valhorst 

Valhorst er en svært befæstet egn i det nordøstlige hjørne af Roul-

Assin. Det er her, de værste orkangreb finder sted, og af samme 

årsag har befolkningen gennem tiderne trukket sammen i større 

og mere velbeskyttede byer. De mange krigshandlinger har tvun-

get folket i Valhorst til ihærdigt at træne deres kampfærdigheder, 

og de regnes nu for nogle af de bedste krigere i Roul-Assin. Rouler-

ne her er barske og hårdføre, men lever også et liv i evig frygt for 

nye angreb. Det har gjort dem ængstelige og varsomme, og de er 

tilbøjelige til blot at isolere sig bag deres tykke mure og afskære 

enhver kontakt til omverden. 

Schwarzwald 

Schwarzwald er den sydvestlige del af Roul-Assin. Jarledømmet 

består primært af skove og marskland, og ligger i umiddelbar for-

længelse af elvernes skov Santillia. Befolkningen her er kendt som 

store tænkere, og de værner nidkært om historierne fra gamle 

dage. De er overordentlig gammeldags anlagt, og af alle roulere er 

det dem, der har været mest modvillige mod at omvende sig til De 

Sande Guder og de nye tider, som denne religion bragte med sig. 

Det er alment kendt i Roul-Assin, at hvis man ønsker at lære om 

fortiden og om viden, der er glemt andre steder i verden, så må 

man rejse til Schwarzwald. Det er ligeledes her, de fleste af rouler-

nes druider lever deres liv. 

Blådal 

Blådal er rigets nordvestlige egn, der ligger op til Darkonien og i 

overvejende grad er udgangspunktet for roulernes handel med 

dværgene. Blådals folk er glimrende handelsmænd, og deres varer 

bliver omsat for store summer. Også udenfor Roul-Assins grænser 

er handelsmænd fra Blådal anerkendt som troværdige og loyale 

kontakter. Også deres smede er kendte i store dele af verden. De 

har lært deres færdigheder fra dværgene selv, og udveksler stadig 

erfaringer med Darkoniens folk. Disse mangfoldige kundskaber 

har da også ført til, at Blådal nu er det rigeste af de rouliske jarle-

dømmer og genstand for en ihærdig misundelse blandt mange af 

de omkringliggende riger. 

Markenhorst 

Markenhorst er beliggende i rigets sydøstlige hjørne, og det er det 

jarledømme, som grænser op til Narabond. Det er en frugtbar 

region med enge og sletter, som gentagne gange er gjort til gen-

stand for stridigheder mellem de to riger. Det er i Markenhorst at 

de fleste af Roul-Assins fødevarer bliver dyrket, og de er ligeledes 

kendt for deres enestående bestand af stridsheste. De fleste af de 

roulere, der i disse tider opholder sig i Narabond, er fra Marken-

horst, og igennem årene er narabonerne ligeledes begyndt at be-

væge sig den modsatte vej, med det resultat at kulturen efterhån-

den er blevet en smule udvandet i denne egn. 
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Styre  

Det rouliske samfund har til alle tider været præget af sammenstø-

det mellem det narabonske monarki og det traditionelle norrland-

ske stammestyre.  

Den formelle magt i riget ligger hos kongen af Narabond, som 

følge af den fredsaftale, der blev indgået mellem rigerne i år 1407 

EJ. Kongen er imidlertid ikke involveret i den daglige ledelse af 

riget. I hans sted bliver magten udøvet af den rouliske marsk, som 

tidligere var den øverste hærfører og forkæmper blandt roulerne, 

men hvis titel nu i højere grad er af rent politisk betydning. Den 

nuværende regent er marsk Mardo af Keltos. 

Fra de bliver født til de dør, er alle roulere reelt kongens vasaller. 

Al magt i riget tildeles reelt af kongen, og han kan belønne sine 

undersåtter med land, goder og beskyttelse, som oftest mod at de 

sværger ham evig troskab og støtter op omkring ham i krigstider. 

Vasaller vil desuden skulle give afkald på en vis del af sit årlige 

høstudbytte eller af den anden indtjening, vedkommende måtte 

ernære sig igennem. 

Kongens mest betroede, er de fem jarler, der hersker over rigets 

jarledømmer. I fredstid er de rigets egentlige magthavere, og de 

har autoritet til på egne vegne at råde over deres folket i deres len. 

Under sig har jarlerne et utal af baroner og lensherrer, som udøver 

størstedelen af den praktiserende magt, og som er de personer, 

folket kommer til for at søge råd og retfærdighed. Alle de rouliske 

herremænd er dog fortsat underlagt kongen, og hans eller mar-

skens ord er lov.  

Hermed hører tilknytning til de narabonske samfundsnormer dog 

også op. Der er en verden til forskel på denne formelle ledelse, og 

så den måde, som magten bliver administreret i små lokale sam-

fund. Her følger man stadig trofast de gamle norrlandske skikke, 

hvor de ældste og stærkeste regerer. 

Roulernes folk har, mere end noget andet, respekt for de personer, 

som beviser deres værd i kamp. Det er roulere, med sådanne egen-

skaber, der bliver udnævnt til høvdinge og herremænd, og deres 

autoritet kommer i langt højere grad fra deres bedrifter end fra 

deres titel. Den rouliske adel og overklasse består også fortrinsvist 

af krigere, der igennem et langt liv har tjent riget, og nu har fået 

overdraget en titel og et stykke land som belønning for deres ind-

sats. 

Den jævne befolkning lever som oftest en tilværelse under en lokal 

herremand, der fungerer som lovformidler og magistrat over eg-

nen, og som lader sine bønder forpagte den jord, han besidder. 

Han er desuden også folkets mand, og den man går til for at afkla-

re hverdagens små stridigheder. Herremanden har måttet bevise 

sit værd adskillige gange, før han har fået sin egen jord, og hans 

ord vil vægte tungt blandt folket. Der vokser ofte en mindre by op 

omkring herremandens hjem, og en kyndig herremand vil kunne 

tiltrække op mod tusind bønder, håndværkere og handlende til sin 

jord. 

I de enkelte familier vil man desuden have udpeget et familieover-

hoved, som varetager familiens ve og vel. Han vil som regel enten 

være den ældste eller mest livserfarne i familien, og det er ham, 

der står for at holde sammen med familien, og afklare konflikter 

både indbyrdes og udadtil. 

Religion  

Da det rouliske rige blev etableret, var druidetroen det største 

samlingspunkt for folket, og som tiden gik, voksede tilknytningen 

til den gamle lære kun yderligere. Den rouliske tro var så indbyr-

des forbundet med druidelæren, at det syntes utænkeligt at have 

det ene uden det andet. 

Druiderne var folkets hellige vejledere. De levede en asketisk til-

værelse i det fri, og de havde en helt enestående mytisk status. Det 

var dem man vendte sig mod, for at få vejledning omkring alle 

livets aspekter, og ikke mindst åndernes vilje. Druiderne forestod 

også mange trivielle hverdagsanliggende, og deres anseelse blandt 

folket var uden sammenligning. 

Da man i år 1407 EJ derfor forkyndte, at Roul-Assin skulle konver-

tere til De Sande Guder, vakte det stor opstandelse i riget. Folket 

sørgede i mange år, og de var konstant på randen til at gøre oprør. 

Efter flere generationer, med vedvarende modstand mod den nye 

tro, begyndte roulerne dog efterhånden at tage guderne til sig. De 

gav ganske vist ikke afkald på deres gamle druidetro, men de be-

gyndte at acceptere De Sande Guder som en anerkendelsesværdig 

religion, og med tiden blev også denne til en integreret bestanddel 

af den rouliske kultur. 

Roulerne anerkender De Sande Guder, og særligt har Ragils lære 

fundet stort indpas hos rigets krigere. Der er rejst templer til De 

Sande Guders ære mange steder i landet, og visse steder har præ-

sterne endda overtaget druidernes gamle helligdomme.  

Druidetroen findes imidlertid stadig, og på trods af, at der er ble-

vet færre af dem med årene, så har druiderne bibeholdt deres tidli-

gere status, og er nu blevet omgærdet af en om muligt endnu stør-

re mystik. Den dag i dag tager marsken fortsat gerne en eller flere 

druider til sig som sine rådgivere. Blandt folket betragtes det desu-

den som en god skik, at invitere druiderne indenfor ved de store 

højtider, og man søger gerne deres råd indenfor anliggender, hvor 

man ikke føler at præsteskabet slår til.  

Den rouliske kongerække 

 767 EJ – 801 EJ:   Keltosrix 
 801 EJ – 828 EJ:   Owein 
 828 EJ – 865 EJ:  Urien 
 865 EJ – 882 EJ:  Waljarn 
 882 EJ – 945 EJ:  Ialach 
 945 EJ – 978 EJ:  Bedwyr 
 978 EJ – 1007 EJ:  Brych 
 1007 EJ – 1034 EJ:  Cyfaein 
 1034 EJ – 1039 EJ:  Crixus 
 1039 EJ – 1070 EJ:  Kurrox 
 1070 EJ – 1099 EJ:  Artoas 
 1099 EJ – 1153 EJ:  Ialach II 
 1153 EJ – 1165 EJ:  Secovax 
 1165 EJ – 1169 EJ:  Grüsix 
 1169 EJ – 1192 EJ:  Ialach III 
 1192 EJ – 1211 EJ:  Harax 
 1211 EJ – 1239 EJ:  Bedwyr II 
 1329 EJ – 1355 EJ:  Kurrox II  
 1355 EJ – 1405 EJ:  Groatox 
 1405 EJ – 1407 EJ:  Aerek 

Riger og Kulturer 

66 



Relationer 

Igennem årene har Roul-Assins forhold til de nærtliggende riger 

været præget af en vis distance, da man har gjort mangt og meget 

for at bibeholde sin kultur ren og upåvirket.  

Som en konsekvens af dette har der kun været en begrænset diplo-

matisk kontakt mellem rigerne, og da roulerne tillige ofte er blevet 

gjort til mål for stridigheder, har dette kun forværret deres ringe-

agt for verdens øvrige kulturer. 

På grund af den ensartethed, der præger det rouliske folk, så vil de 

følgende relationer gøre sig gældende for en overvejende majoritet 

af det rouliske folk.  

Roulerne nærer en overvældende følelse af kulturelt fællesskab, og 

de der er én roulernes fjende vil også være folkets fjende. Den der 

vinder en roulers venskab vil til gengæld have en frænde for livet, 

og vil være en velkommen gæst i ethvert roulisk hjem. 

Syd for Roul-Assin findes kongeriget Narabond. De to riger har en 

lang og blodig fortid bad sig med adskillige blodige krige. Roulerne 

har ganske vist været underlagt Narabond som deres vasal igen-

nem snart et århundrede, men det har kun gjort lidt for at bløde 

op på det anstrengte forhold. Man tolererer narabonerne, og har 

erkendt at de to kulturer i fællesskab kan opnå visse ting, som de 

ikke formår hver for sig. Roulerne har taget visse kulturelle tiltag 

fra Narabond til sig, og har ligeledes delt ud af sin gamle visdom. 

Det har dog i højere grad været båret af nød end af lyst. Fortidens 

indarbejdede had dør kun langsomt hen, og den dag i dag nærer 

de jævne roulere stadig en ihærdig modvilje overfor Narabonds 

folk. 

Vest for Roul-Assin ligger dværgenes bjergrige Darkonien. De to 

kulturer har, på trods af deres indbyrdes forskellige, altid formået 

at leve i harmoni. Hver af dem har færdigheder, som modparten 

anerkender og respekterer dem for, og de har fundet sammen i en 

fælles forståelse om at supplere hinandens liv. Det er fra dværgene 

at roulerne har fået kendskab til smedekunstens hemmeligheder, 

og megen af dværgenes handel med omverden sker i disse tider 

gennem roulerne. Til gengæld forsyner roulerne dværgene med 

fødevarer og andre handelsvarer, som er utilgængelige under Dar-

koniens bjerge. De to kulturer udveksler også regelmæssigt nyhe-

der om omverden, og nyder begge godt af hinandens indsigt. 

Mod nord og øst er Norrland at finde. Norrlændinge og roulere 

deler en fælles fortid, og deres kulturer har stadig mange ligheds-

punkter. De respekterer og værdsætter hinandens selskab, og har 

til alle tider opretholdt et nært forbund. I tiden efter roulernes 

omvending til De Sande Guder er forholdet dog blevet en smule 

mere anstrengt. 

Roul-Assins sydvestlige egne grænser op til elverskoven Santillia. 

De to folkeslag har bekriget hinanden igennem århundreder, og 

der er ikke noget, der lader til, at de vil holde inde. Kong Nara-

bonds bud er det eneste, som holder stridighederne nede, og i 

disse år er hans sind optaget andetsteds, med det resultat at de 

århundrede gamle stridigheder er blusset op på ny. 

Nordøst for Roul-Assin er Rustbjergene at finde. Igennem årene 

har orkerne hærget mere hos roulerne end noget andet folk på 

Niraham, og de hader dem nu som pesten. Der kan aldrig være 

fred mellem roulere og sortblodsfolk, og hadet til de mørke racer 

er et træk, som deles af alle Roul-Assins folk. 
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Valfylkierne 

På kong Groatox tid var Roulondalen Roul-Assins bankende hjer-

te. Det var her, den Rouliske konge holdt til, og det var her, den 

største og rigeste del af befolkningen boede. Siden da har forhol-

dene imidlertid ændret sig meget, og Roulondalen har nu en 

væsentlig anderledes betydning for det rouliske folk. 

Groatox førte landet ud i den ene krig efter den anden, og han 

trak især på krigere fra Roulondalen. Talrige af dalens mænd faldt 

under hans kampe, og endnu flere fulgte i de følgende år, under 

en bitter borgerkrig mellem Marsk Aerek og hans modstandere. 

Aereks periode blev en tid med meget politiske uro, og det gav 

plads til store bander af lovløse og mallere, der søgte tilflugt i 

skovene og bjergene omkring Roulondalen. Folket var konstant 

truet, og de hårde tider satte sine spor blandt den i forvejen ud-

pinte befolkning. 

Alle mænd af Roulondalen var i disse tider edsvorne til marsken, 

og dem der ikke kæmpede for ham, kæmpede imod ham. I årevis 

var dalens eneste beboere derfor kvinder samt aldrende mænd og 

børn. Folkets sikkerhed hvilede således næsten udelukkende på 

kvindernes skuldre. Der var ingen andre at søge støtte hos, og 

ingen allierede at kalde til sit forsvar. 

I de første år var dalens kvinder et let bytte for hærgende røver-

bander, og de begyndte derfor snart at trække op på Roulonbjer-

get. På bjergets skrænter fandt de læ og en vis beskyttelse. Fjen-

der kunne spottes på lang afstand, og bjerget var væsentlig mere 

ufremkommeligt, end dalen havde været. Det var et hjem, der var 

let at forsvare og hvor man let kunne skjule sig fra fjender, hvis 

det var nødvendigt. 

Det var dog også en barsk egn, og føden var sparsom, men Rou-

londalens kvinder fandt alligevel mere tryghed her, end de havde 

kendt længe. Freden lod imidlertid vente på sig, og med tiden 

opstod en særpræget men enestående kultur, hvor kvinderne 

stod for alle tilværelsens nødvendigheder. 

Da det rouliske folk i år 1407 lod sig optage som en vasal under 

Narabond, fik man langt om længe fred, og tilværelsen blev atter 

sikker for rigets folk. På denne tid havde bjergets kvinder - dalens 

døtre, eller valfylkiemøerne, som de nu kaldte sig - etableret et 

velfungerende samfund på bjergets østside, og de havde lært at 

forsvare sig mod verdenen udenfor bjergets skygge.  

Valfylkierne havde trænet indædt, og tillært sig en krigskunst, 

der var udformet ud fra kvindens fysik. Den var enestående af sin 

art, og i kamp udviste de en dødbringende elegance. Deres fær-

digheder var uforlignelige, og de demonstrerede deres kunster 

uden nåde eller svaghed, når fjender truede. 

Siden de tider, er tilværelsen i Roul-Assin blevet mere fredsom-

melig. Valfylkierne er imidlertid blevet ved med at praktisere 

deres kundskaber, og tager fortsat unge kvinder til sig for at op-

lære dem. Den dag i dag er valfylkierne stadig enestående krigere, 

og fortællingerne om dødbringende kampfærdighed har bevæget 

sig langt ud over rigets grænser. De er imidlertid også omgærdet 

af megen mystik. Kun kvinder optages i valfylkiernes samfund, og 

Roulonbjerget er forbudt land for alle mænd bortset fra de største 

druider og jægere. 

Hvor mild var vindens sang 

over Roulonbjergets dal? 

Hvor skønt var solens skær 

som vi kendte det hver dag? 

Stolte kriger, 

ædle kvinde. 

I forgangne tiders sagn 

vores fortid vi mindes 

vore stemmer giv den navn. 

 

Vil vi vogte dens fortælling  

som tid går sin gang? 

Vore hjerter fyldt med mod, 

sorg og mod. 

Vokser blomster vildt igen? 

Vil vi aldrig vende hjem? 

tid må gå, 

tid må læge 

Roulondalens sorg. 

 

Kommer fjender, kommer ondskab  

gennem passets mørke val, 

ondskab som vi ej kan se? 

Vinterskovens mørke kval 

død består og 

blod er rødt. 

Truslerne fra fjern og nær, 

alle brave sønner falder 

for sortblodens sværd. 

 

Vil vi vogte dens fortælling ... 

 

Vi har kæmpet mange dage, 

vi har skyttet vore hjem. 

Roulons krigere er faldet, 

Roulons døtre blevet skændt. 

Arven tabt og vi må sikre  

blodets minde skal bestå, 

tager med os håb og minder 

i tid der må gå. 

 

Vil vi vogte dens fortælling ... 

 

Nu hvor vindens stemmer stilne, 

solens stråler er grå, 

gennem skove, over enge, 

bjerget håber vi at nå. 

Må vi finde vingers ly, 

mod den skygge vi har kendt. 

Her vor hjerter finde styrke 

til krigen er endt. 

 

Vil vi vogte dens fortælling … 

 

Døtre af bjerget  

Tekst: Jane Dixon 

Musik: Clannad (Of this land) 
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Mod øst, på de åbne sletter mellem Emyr og Eisloniens skove, 

finder vi Det Chatonske Imperium. Det er en højt udviklet kultur, 

der gennem århundrederne har markeret sig ved deres enestående 

militære færdigheder. År for år har chatonerne formået med vold 

og magt at udvide rigets grænser, og der synes ikke at være den 

kultur på Niraham, der længere har magten til at modstå de impe-

riale horder.  

Det enorme rige dækker over et utal af provinser, der for det meste 

var etableret som selvstændige riger, inden de blev underkastet 

Imperiet, men som nu alle lever under Chatos herredømme. Livet i 

provinserne har imidlertid ikke ændret sig meget, i forhold til 

tiden før Imperiets opstanden. Chatonerne lader som oftest de 

enkelte provinser leve deres eget liv, så længe de blot underkaster 

sig Imperiet, betaler deres skatter og stiller soldater til rådighed 

for den imperiale hær. Imperiet dækker således over en stor varia-

tion i kulturer og livsstile. Igennem årene har Imperiets borgere 

dog fået en hel del fællestræk, og det er efterhånden blev normen i 

de fleste provinser, at man først og fremmest betegner sig som 

chatonere. 

Alt i riget er centreret omkring den konstante oprustning af den 

imperiale hær. Samtlige familier i riget er forpligtet til at stille med 

mindst ét medlem i hæren, og der skelnes ikke mellem mænd og 

kvinder. Som oftest melder hele familier sig imidlertid frivilligt. 

Det er omgivet af en helt særlig prestige i Imperiet at være en del 

af hæren, og intet overgår den ære, som er forbundet med at blive 

optaget blandt legionærerne - hærens elitestyrker. Hver eneste 

borger i Imperiet har som sin ypperste pligt at vise hærens folk 

respekt og bidrage til deres fortsatte succes. Hvis vedkommende 

ikke selv er egnet til at indtræde i tjeneste, skal han i stedet forsy-

ne tropperne ved enhver given lejlighed, og øjeblikkeligt stille sin 

håndværksmæssige kundskaber til rådighed, hvis anmodet herom. 

Uanset det evige fokus på hæren og dens behov, så lever de fleste 

af rigets folk dog en relativt fredelig og ubekymret tilværelse. Kri-

gen når kun yderst sjældent ind i selve Imperiet, og så længe bor-

gerne blot ærer deres gud, hær og kejser, bliver de for det meste 

overladt til deres egen skæbne. 

Rigets samlingspunkt er hovedstaden Chato, hvor kejseren har sit 

overdådige palads, og hvorfra al magt i riget udspringer. Det for-

tælles, at alle veje har deres udspring i Chato, og vand føres ind i 

byen fra hundrede akvædukter, således at byens tusinde spring-

vand og fontæner aldrig løber tør. Kun få af rigets beboere har 

nogensinde selv været i Chato, men ikke desto mindre florerer 

fortællingerne om byens vidunder frit blandt folket. 

Den chatonske kultur synes at stræbe mod en konstant udvidelse 

af det i forvejen enorme rige. Der har derfor fundet store udviklin-

ger sted indenfor krigskunsten og alle de discipliner, der knytter 

sig til denne. Også klassiske videnskaber som mekanik, matema-

tik, metallurgi og lægekunst er højt værdsatte i riget. De mere 

teoretiske discipliner som filosofi, musik og retorik er til gengæld 

blevet ringeagtet. Som chatoner lever og ånder man for rigets stor-

hed, og man gør hver dag sit ypperste for Chato. Borgere, som 

giver sig hen med sådanne løse teoretiske tanker og ubrugelige 

kundskaber betragtes som snyltere og forrædere mod riget, og vil 

blive ubønhørligt straffet for deres dovenskab.  

D e t  C h at o n s k e  I m p e r i u m  

Geografi  

Det Chatonske Imperium er efterhånden blevet enormt, men i 

midten af riget ligger stadig den lille provins, hvor det hele tog sit 

udspring. Denne region har eksisteret i længere tid, end nogen 

optegnelse kan redegøre for, og man betegner den i almindelighed 

som Chatonien. Provinsen er ikke af nogen nævneværdig størrelse, 

og har heller ingen ressourcer af betydning. Den er imidlertid 

fortsat omgærdet af en hel særlig mystik, og chatonere som er født 

og opvokset her, har en væsentlig højere status end resten af deres 

fæller. Det er ligeledes i Chatonien at rigets hovedstad Chato er 

beliggende, og kejserens nærvær bidrager kun yderligere til pro-

vinsens enestående status. 

Herudover består imperiet af adskillige øvrige provinser, hvis be-

folkninger i fortiden er blevet besejret af imperiets legioner, for 

herefter at blive indlemmet i det hastigt voksende rige. Indadtil er 

provinserne dog fortsat selvstyrende, og deres eneste større for-

pligtelser går ud på at betale en årlig skat til Chato, samt at støtte 

legionerne og konstant stille deres bedste soldater til rådighed. Til 

gengæld herfor nyder provinserne godt af kejserens velvilje, og 

modtager beskyttelse fra de imperiale legioner i krigstid.  

Gela  

Provinsen Gela befinder sig i det sydøstlige hjørne af Imperiet. 

Provinsen er kendt for sin eksport af oliven, keramik og ost til 

resten af riget, og er generelt udgangspunkt for en stor del af rigets 

produktion af fødevarer. Gela er præget af et varmt og tørt klima, 

men på grund af de mange floder er det særdeles frugtbart.  

Befolkningen i provinsen kaldes gelanere og de betragtes som den 

bedst disciplinerede befolkningsgruppe i Imperiet. De lever en 

tilværelse domineret af regler og reglementer, og sætter en ære i at 

følge disse til punkt og prikke. Gelanerne er stort set uovervindeli-

ge i krig, og for utallige fjender har det sidste, de så i verden, været 

synet af en gelansk skjoldmur. 

Provinsielle des Canard  

Af alle Imperiets talrige folkeslag, er canardiderne de mest ukueli-

ge. Siden tidernes morgen har de værnet om rigets vestgrænse, og 

gang på gang har de måttet gå forrest i kampen mod de emyrske 

hære.  

Canard er det mest kultiverede af de chatonske riger, og især Ca-

nards vin er eftertragtet. Den sagnomspundne canardiske kirse-

bærvin bliver brygget i flere hundrede varianter og solgt i hele 

resten af Imperiet. Det centrale Canard er gennemkrydset af floder 

og bække, der gør området frodigt og smukt. Ingen borgere i Im-

periet elsker deres provins i så høj grad som canardierne. De vil til 

hver en tid kæmpe for deres land, og for det kejserdynasti, der er 

garanten for deres overlevelse.  

Canardiderne er ganske vist arrogante, men denne arrogance er 

naturlig, og det er ikke uden grund, at Provinsielle des Canard af 

mange bliver betragtet som himmel på jord.  
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Ravensburg 

Provinsen Ravensburg er Imperiets nordligste. Det er en feudalt 

opbygget provins, der reelt består af adskillige hundrede mindre 

lener med hver deres lokale herremand.  

Rigets bedste håndværkere kan findes i provinsens købstæder, og 

her er også en omfattende våben- og metalindustri, hvis produkti-

on bliver eksporteret til resten af riget - ikke mindst til kejserens 

hær, der altid skal bruge flere våben.  

Ravensburgerne er stolte folk, der med rette mener, at de er hævet 

over alt og alle, og kun overgås af kejseren og Iorin selv. De er som 

oftest lyshårede og kraftige af bygning. Det hårde liv i Ravensburg 

har skabt en befolkning af hårde og kontante mandfolk, og kvinder 

har ikke meget af skulle have sagt her. 

Hipunia  

Dette område befinder sig hovedsageligt langs de store bjergkæder 

i nordøst, og befolkningen består af et utal af klaner, der hver er 

bygget op omkring en eller flere familier. Disse familier ligger i 

evige krige med hinanden, og sætter en stor ære i at holde en strid 

i live så mange år som muligt.  

Folkene her er stolte, barske bjergfolk, der lever meget isoleret fra 

resten af imperiet. De har det bedst med bare at passe deres eget, 

og lader gerne resten af verden gå sin gang. Deres tro på Iorin er 

dog urokkelig, og de sender med stor entusiasme deres unge 

mænd i krig for at opnå gudens velvilje.  

Familien er det vigtigste for disse folk, og døtre skattes højt idet de 

er garantien for familiens videreførelse. Mangen en familiefejde er 

da også opstået på grund af bortførelsen af døtre eller graviditeter 

udenfor ægteskab. På trods af deres til tider meget krigeriske na-

tur, er det tillige et meget poetisk folkefærd, og der er intet de 

elsker mere, end at samles om bålet og synge beretninger eller 

fortælle historier.  

Gorrtzi  

Langt mod øst findes bjergene, der kendes som Dom Gorr. Man 

levede længe i en overbevisning om, at der ikke fandtes noget liv 

her, men med tiden blev man bekendt med, at et antal dværgekla-

ner havde deres hjem i bjergene.  

Dværgene fandt snart ud af, at chatonerne havde mange varer af 

interesse, som var værd at handle sig til, og der er nu vokset en 

livlig handel op mellem chatonerne og dværgene, og som årene er 

passeret, har de to kulturer fået en sådan gensidig respekt for hin-

anden, at dværgene i Dom Gorr har ladet sig indlemme i Det Cha-

tonske Imperium, og deres rige har fået betegnelsen Gorrtzi. 

Imperiets kolonier  

Imperiet har altid ekspanderet, men ikke alle erobrede områder er 

blevet integreret i riget og har fået status af en provins. I dag har 

Imperiet utallige kolonier udenfor det etablerede rige, hvor man 

har oprettet handelsstationer og indsat lokale chatonske magistra-

ter. Man importerer adskillige værdifulde varer fra kolonierne, og 

mangen en chatoner er blevet rig af sine bedrifter her. 
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Af alle Imperiets provinser er Imperialt Zara’bash nok den bedst 

kendte. Siden man erobrede kolonien i år 1443 EJ, er den konstant 

blevet fremhævet som et eksempel på Imperiets storhed og magt. 

Særligt nyder den imperiale flåde stor anerkendelse for sin hoved-

rolle i erobringen af Imperialt Zara’bash. 

Mindre kendt, men mindst lige så vigtigt, er imperiets handelssta-

tion i Bang Tei, der blev etableret i år 1412 EJ som et resultat af et 

langvarigt pres fra overklassen i Chato. De følte, at det ville styrke 

Imperiets prestige, såfremt man kunne importere silke og andre 

eksotiske varer fra det fjernest kendte rige på Niraham. Imperialt 

Bang Tei består dog kun af en enkelt lille ø, hvorfra de udstatione-

rede handelsmænd handler med de lokale indbyggere. 

Styre  

Al magt i Det Chatonske Imperium udspringer fra kejseren. Han er 

indsat af Iorin selv, og udover kejseren selv, findes der kun de 

autoriteter i riget, som på den ene eller anden måde er udpeget af 

ham, og dermed kan aflede deres magt af hans. 

Den nuværende kejser er Kejser Anatol. Han er kendt som Barne-

kejseren, da han er født så sent som i år 2 EH. Trods sin unge alder 

har Kejser Anatol dog vist sig som en overordentlig kompetent 

regent, og riget har oplevet store fremskridt under hans styre.  

Kejseren udøver fortrinsvist sin magt igennem rigets enorme hær-

styrker. Uden dem og deres evige loyalitet ville intet kunne funge-

re, og riget ville falde fra hinanden. Udover at føre kontante erob-

ringskrige er hæren også rigets mest effektive redskab til at opret-

holde lov og orden, og pensionerede officerer, der har udført deres 

hverv med ære, bliver ofte belønnet med fremtrædende positioner 

i lokalsamfundet. 

Rundt om sig har kejseren en overflod af bureaukrater, der videre-

formidler hans bud, og som sørger for at ingen uvedkommende 

opholder kejseren unødigt. Der er et konstant rend af budbringer 

fra det gigantiske palads i Chatos midte, som løber ud i riget med 

befalinger fra kejseren. Disse budbringere rejser fra øst til vest 

igennem imperiet og er kejserrigets effektive nervebaner. At lægge 

hånd på dem straffes med døden.  

Kirken og religionen er tillige fundamentale magtkilder i Imperiet. 

Kejseren bygger sin magt på Iorin selv, og enhver borger i riget er 

forpligtiget til at underkaste sig såvel kejseren som guden. At sætte 

sig op imod kejseren er det samme som at gøre oprør mod Iorin 

selv, og for det findes der kun én straf. Allerede fra de er helt unge, 

lærer alle børn Iorins katekismus, og som ældre hylder samtlige af 

rigets borgere guden betingelsesløst. 

Præsteskabet er også i vid forstand kejserens håndlangere, og de 

har meget at skulle have sagt. De fungerer ofte som lovbringere, 

dommere og om nødvendigt bødler for kejseren. Som oftest har de 

dog et religiøst sigte med deres magtudøvelse, og de er tilbøjelige 

til at se igennem fingre med mere verdslige forbrydelser. 

Når alderen begynder at indhente kejseren vil han udse sig de 

mest begavede unge i riget, og blandt disse udpege sig en yndling, 

som han tager til sig og oplærer. Ved kejserens død, vil denne 

arving overtage rigets trone, og som sin sidste gerning på Niraham, 

overdrager kejserens præsteskab hans guddommelige kræfter til 

den udkårne arvtager. 

Religion  

Siden Det Chatonske Imperium blev indstiftet, har der kun været 

tilbedt én gud i riget - Iorin. Han er en streng og krævende gud, 

som forventer at hans folk tilbeder ham ihærdigt, og gør deres 

ypperste for at udbrede hans lære i resten af verden. 

Hvor størstedelen af verdens øvrige kulturer tilkender sig en fler-

hed af guder, så betragter man i Det Chatonske Imperium Iorin 

som værende den almægtige skaber af alt, og man ser hver eneste 

begivenhed som et udslag af hans vilje. Der kan intet være udover 

Iorin, og alle andre overnaturlige skabninger er enten falske guder 

eller dæmoner.  

Troen overholdes overordentlig strengt, og rigets utallige præster 

sørger nidkært for at folket giver Iorin al den ære og anerkendelse, 

som han er berettiget til. Overalt i riget ser man prægtige monu-

menter, der er rejst i hans ære, og hver eneste by har mindst ét 

tempel, som er indviet til ham, og hvor folket beder flere gange 

dagligt. 

Den lokale præst vil som oftest være en mand af folket, og han vil 

foretage alle gudstjenester og desuden udføre ægteskaber, begra-

velser og des lignende. Præsten vil desuden også i almindelighed 

nære en sund nysgerrighed for hvad der foregår i hans sogn, og 

sørger for at folk, som er svage i troen, bliver rettet ind. 

I Chato er det anderledes. Her sidder de højt belæste teologer og 

diskuterer hvordan Iorins ord skal fortolkes. Kardinalerne har det 

endelige ord i fortolkninger af Iorins bud, og de udsteder utallige 

religiøse direktiver. De forvalter desuden Iorins inkvisition, som 

tager sig af den mere hårdhændede afstraffelse af chatonere, der 

afviger fra den rette lære. I krigstider står præsteskabet dog side 

om side med hæren, og velsigner legionærerne før de drager i 

kamp. 

Relationer  

Den Chatonske historie har været præget af en konstant ufred, og 

så langt tilbage som nogen kan huske, har man ligget i krig med de 

omkringliggende riger. Den dag i dag nærer størstedelen af ver-

dens folkeslag da også et stort had til det evigt udfarende imperi-

um. 

Mod vest støder man på de forbundne riger Etos og Kamirr. Så 

længe nogen kan huske, har man ligget i krig med Emyr, alt imens 

flåden har måttet strides med de kamirrske pirater. Situationen er 

ikke blevet lettere af, at emyrerne har rejst et mastodontisk mur-

værk langs grænsen, som indtil nu har udgjort et yderst kompetent 

forsvar mod Imperiets styrker. Man har derfor for en tid vendt 

Den chatonske kejserrække 

 19EJ – 391 EJ:   Chato Rex 
 391 EJ – 611 EJ:   Acrisus Rex 
 611 EJ – 619 EJ:   Ingen kejser. Borgerkrig hersker  
    i riget. 
 619 EJ – 879 EJ:   Idaeus Rex 
 879 EJ – 1041 EJ:  Polydamas Rex 
 1041 EJ – 1263 EJ:  Venedictos Rex 
 1263 EJ – 8 EH:   Gaius Rex 
 8 EH - nu:  Anatol Rex  
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opmærksomheden bort fra Emyr og i stedet koncentreret sig om 

andre af rigets fjender.  

Mod nordvest støder Det Chatonske Imperium op mod Norrland. 

Det norrlandske folk har aldrig været videre organiseret, og til 

trods for at deres krigere er stærke og magtfulde, så har den cha-

tonske hær alligevel vundet store sejre, overalt hvor den er mar-

cheret frem i Norrland.. Norrlændingene hader efterhånden chato-

nerne af et godt hjerte, men de har alligevel ikke formået at samle 

en tilstrækkelig stor og veludrustet styrke, til at kunne gøre kvalifi-

ceret modstand. 

Mod syd har Imperiet begivet sig over Kamirrhavet, og erobret 

flere havnebyer i det fjerne Zara’bash. Zaraberne er et spredt folke-

færd uden samme militære færdigheder, som man er vandt til på 

det nordlige kontinent, og indtil nu har de vist sig som en over-

kommelig fjende. Zaraberne er dog begyndt at lære lektien, og 

efterhånden er størstedelen af deres havnebyer blevet stærkt befæ-

stede. Med sine store rigdomme udgør landet dog stadig et attrak-

tivt mål, og der bliver forsøgt nye fremstød hvert eneste år. 

Mod øst støder Det Chatonske Imperium op til elvernes rige Eislo-

nien. Der udkæmpes jævnligt kampe mellem de to racer, og igen-

nem tiderne har det som oftest været elverne, der har måttet træk-

ke sig ud af konflikten som den tabende part. I dag nærer chato-

nerne ikke megen respekt for elvernes folk, og på kejserligt bud 

bliver de nu betragtet som simpelt kvæg, der ikke ved hvad der er 

bedst for dem selv. Elvere bliver tolereret, så længe de blot holder 

sig indenfor visse afgrænsede reservater og ikke blander sig i men-

neskenes anliggender. Skulle de gøre oprør, bliver de dog slået 

ned, som de skadedyr de er. 

Projekt ’Skrigende ørn’ 

I år 1179 EJ udløb der bud fra den daværende kejser Venedictos 

Rex, om at et nyt projekt skulle iværksættes i Iorins ære.  

Man havde endnu en gang været i krig med elverne, og som altid 

havde de chatonske hære vist sig overlegne. Kejseren var imidler-

tid beklagelig over nyheden om de mange faldne chatonerne, og 

for at undgå lignende tab i krigen med elverne, havde han beslut-

tet, at ondskab fremover skulle bekæmpes med ondskab. 

På hans bud blev der indfanget en stamme af elvere, som blev 

anbragt i et indhegnet reservat, og igennem de næste mange år, 

udvalgte man sig de mest krigeriske af dem. De elvere, der ikke 

levede op til forventningerne, blev blot slået ned, men de tilfreds-

stillende eksemplarer lod man avle, for siden hen at avle videre 

igen på deres yngel. 

Efter godt og vel 200 år havde man skabt en race af indavlede, 

primitive elvere, som ikke havde meget tilfældes med deres forud-

gående racefæller. Gennem tortur og intensiv psykisk terror ned-

brød man dem også psykisk, indtil der til sidst kun var en nådes-

løs krigsmaskine tilbage. 

Disse skabninger blevet givet navnet ’ildere’. Deres hår var nu 

ofte skrigende rødt og deres tænder syleskarpe. Ildernes færdig-

heder i kamp var uovertrufne, og da man slap dem løs mod rigets 

fjender, overgik resultatet enhver forventning. Den dag i dag er 

ilderne stadig udbredte i Chatos hære, og det betragtes som en 

velsignelse, at have en ilder ved sin side. 
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N o r r l a n d  
Mod nordvest, på den anden side af Darkonien og Rustbjergene, 

bor et folkefærd helt ud til Ishavet. De kaldes norrlændinge, og det 

land, som de befolker, er kendt som Norrland. Det er et barskt og 

krigerisk folkefærd. Livet er ofte hårdt og kort i disse egne, for 

landet er dækket af is i de fleste af årets måneder, og det hører 

med til hverdagen, at man konstant må være forberedt på at slås 

for den sparsomme føde. 

De barske vilkår har gjort norrlændingene til et hårdført folk, der 

formår at få det meste ud af de ringe betingelser. De er dygtige 

jægere og tillige fremragende søfolk. Deres prægtige drageskibe 

har sejlet over store dele af Nirahams have, og bag stævnen har 

stået vilde krigere, hvis hærgende togter gennem tiden har spredt 

skræk og rædsel blandt verdens folk.  

I efteråret og vintermånederne lever norrlændingene en isoleret 

tilværelse uden megen kontakt med omverden, og de bruger de 

kolde dage på at jage og samle hvad der er at finde af føde. Når 

foråret kommer og isen smelter, tager de sydpå for at handle og 

plyndre. Selvom de primært er berygtede for deres krigstogter, så 

er norrlændingene alligevel handelsmænd mere end noget andet, 

og de tilvejebringer da også størstedelen af deres livsfornødenhed 

gennem handel med de omkringliggende riger.  

Beboerne i Norrland lever for det meste i små lokale stammesam-

fund, kaldet ’hirder’. Hver hird består som regel af mellem 50 og 

100 personer, der bliver ledet af en enkel stærk høvding. For det 

meste har høvdingen opnået sit position ved at udmærke sig som 

kriger, jæger eller handelsmand, men det sker også, at visse ældre 

høvdinge bliver udpeget, fordi de enten er fædre eller bedstefædre 

til størstedelen af hirden, og derigennem har en naturlig autoritet.  

Egenskaber som fysisk styrke eller hårdværksmæssige færdigheder, 

der skaffe føde til familien, er særligt værdsatte blandt norrlændin-

gene, men også handlende bliver anerkendt for deres bidrag til 

samfundet. Der skelnes ikke mellem mænd og kvinder i hirden. 

Norrlændingene bedømmer folk på baggrund af deres egenskaber, 

og kvinder har lige så gode muligheder for at høste anerkendelse 

som mænd. Efterhånden som de ældes og ikke længere kan bidra-

ge til hirden, mister individer imidlertid status, og det er sjældent 

at norrlændingene bliver særlig gamle. 

De barske vilkår har betydet, at norrlændingene har været tvunget 

til at skulle stole på medlemmerne af deres hird, og begreber som 

ære og troværdighed har derfor en overvældende stor betydning. 

Det værste, der kan overkomme en norrlænding, er at han må 

bryde sit ord, og den hårdeste straf af alle, er at blive erklæret 

æreløs. En persons plads i hierarkiet afhænger i høj grad af hans 

ære, så den der opfører sig uværdigt, vil også af de andre norrlæn-

dinge blive behandlet herefter. 

Det er kun sjældent, at norrlændinge lærer at læse og skrive. Der 

er sjældent det fornødne overskud til at hengive sig til en sådan 

uddannelse, og derfor har mundtlige løfter fået en stor betydning. 

Særligt de handlende lægger en ære i altid at overholde, hvad de 

har lovet, og de betragter det som en fornærmelse, hvis folk ikke 

stoler på deres ord. At skrive en aftale ned på papir er udelukken-

de et udtryk for mistillid til sin handelspartner, og der bliver set 

ned på sådanne uværdige traditioner. 
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Geografi  

Norrland er opdelt i fem regioner. Der er ikke fastlagt nogle præci-

se grænser mellem dem, og der er i højere grad tale om kulturelle 

grænser end om en bevidst politisk opdeling. Hvorvidt en hird 

hører til den ene eller anden region, afhænger derfor primært af, 

hvem de føler sig nærmest beslægtede med.  

Indenfor hver region nærer man til gengæld en ihærdig følelse af 

fællesskab, og der finder en vedvarende rivalisering sted mellem 

dem. Der kan være utrolig store forskelle på tilværelsen og kultu-

ren fra region til region, og norrlændingene betragter sig kun i 

ringe grad som et fælles folkefærd. Af og til bliver gnidningerne 

mellem regionerne tilmed så store, at de kan føre til regulære 

grænsekrige mellem hirderne på hver side. 

Landiska 

Denne ø er beliggende to dages sejlads mod nordvest. Beboerne på 

Landiska betragtes som afvigere af de øvrige norrlændinge. Øens 

beboere har altid levet et isoleret og tilbagetrukkent liv, og efter-

hånden som århundrederne er gået, er hirderne blevet en anelse 

indavlede. Det har sat sit præg på folket. Norrlændingene fra Lan-

diska betragtes som sære og uligevægtige, og man er altid en anel-

se varsom i deres nærvær. De samme træk har imidlertid også 

gjort dem til frygtede krigere, og synet af deres drageskibe har 

spredt panik hos mangen en fjende igennem årene. Rådshøvdin-

gen er Ravna, der også kendes som Havdronningen. 

Thorondis 

Dette er det største af de norrlandske områder, og består af det frie 

land, der er ligger ud til Iskysten mod vest. Det er en kold og barsk 

egn, og tilværelsen her er mere udfordrende end noget andet sted i 

de Norrland. Folket her er hårdføre og lever et traditionelt liv, hvor 

gamle traditioner ihærdigt bliver holdt ved lige. Folket i Thorondis 

betegner sig selv som de ’sande’ norrlændinge, og blandt deres 

kulturfæller synes de da også at have en noget højere status. Det er 

primært folket fra Thorondis, som drager sydpå på plyndringstog-

ter, og hvis byttet et år har været for magert, lader de også gerne 

deres vildskab ramme de øvrige norrlændinge. De er derfor i lige 

så høj grad frygtede som de er respekterede. Rådshøvdingen er 

Erik Fridgjordsson, der også er kendt som Røde Orm. 

Dragegabet 

Egnen består af den lange stribe lavland, der er beliggende mellem 

Kuldens mur og Rustbjergene. Den har fået navnet fra de spidse og 

savtakkede klipper, som omgiver landet, og egnen er omgærdet af 

en helt særlig mystik. Igennem de seneste par år har store dele af 

Dragegabet været besat af soldater fra Det Chatonske Imperium, 

og mange norrlandske beboere er flygtet nord- eller vestpå for at 

undgå besættelsesmagten. Man har gentagne gange forsøgt at gøre 

modstand mod de fremmede horder, men det har hidtil været en 

forgæves indsats. Rådshøvdingen er Augar den Vise. 

Darkondiska 

Betegnelsen dækker over de samfund, som er beliggende i Darko-

niens bjerge. Her har norrlændingene udviklet et enestående for-

hold til dværgene, som er kendetegnet ved en gensidig respekt 

mellem kulturerne. Dværgene er næsten udelukkende bosat under 

jorden, hvor de har gravet gange i bjergene og opbygget et enormt 

rige langt borte fra verdens folk. De tolererer imidlertid at norr-

lændingene opbygger samfund i dalen mellem Darkoniens bjerge, 

og der finder nu en livlig handel sted mellem de to folk. Rådshøv-

ding er Hedon Rødskæg. 

Roul-Assin  

Om end Roul-Assin for flere hundrede år siden blev etableret som 

et selvstændigt rige, så har de og norrlændingene fælles historiske 

rødder. Norrlændingene betragter derfor også i et vist omfang 

Roul-Assin som en del af Norrland, og mange norrlændinge er 

bosat blandt roulernes folk, hvor de færdes frit og nyder stor aner-

kendelse for deres færdigheder. Roulerne deler ikke ubetinget 

denne opfattelse af Roul-Assin som en del af Norrland, men de 

ynder ikke desto mindre norrlændingenes venskab, og går gerne til 

store længder for at opretholde de positive relationer. Den rouliske 

Marsk Mardo anerkendes som Rådshøvding. 
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Styre  

Om end Norrland kun er løst opdelt og primært består af lokale 

småsamfund, så har man alligevel altid levet under et strengt men 

klart hierarki. Hver af de lokale hirder vil være ledet af en høvding, 

men man føler ofte et nært slægtskab til de nærtliggende bebyg-

gelser, og vil som oftest udpege en overordnet leder for eksempel-

tvist en dal, hvor flere hirder er bosat. Denne leder, kaldet stor-

manden, vil have ret til at udøve den magt, der måtte være nød-

vendig, for at hver af beboerne under ham har de bedste mulige 

forhold. Også de lokale høvdinger adlyder stormanden, og i tider 

hvor klanerne er truet, flokkes krigerne under hans banner. 

Hver af de fem regioner er desuden ledet af en rådshøvding. Han 

er som oftest en mægtig mand, der gennem årene gentagne gange 

har måttet bevise sit værd. Alle stormænd er undergivet rådshøv-

dingens bud, og han alene kan udstede love og befalinger over 

folket.  

Norrlændingene har ingen konge eller lignende fælles leder. Ingen 

har nogensinde vist sig tilstrækkelig kyndig og værdig til at lede 

folket, og selve tanken om at skulle lade samtlige norrlændinge 

lede af blot én mand, strider mod den ældgamle tradition for høv-

dingevælde. Ingen norrlænding, vil lade sig lede af en person, som 

ikke beviseligt er en bedre mand, og det synes en absurd idé, at 

blot én mand skulle vise sig bedre og mere magtfuld end samtlige 

norrlændinge på Niraham. 

Til at udøve deres lederskab, har rådshøvdingerne et antal magi-

strater rundt om i hirderne, som sørger for, at deres befalinger 

bliver efterlevet. Magistraterne bliver desuden anvendt til at løse 

problemer på rådshøvdingens vegne og afklare mindre stridighe-

der. Når magistraterne udfører rådshøvdingens bud på denne vis, 

taler de med hans autoritet og deres ord er bindende.  

Det er rådshøvdingen, der står for at opkræve skatter fra de jævne 

norrlændinge. Til dette har de særlige opkrævere, kaldet ’mallere’, 

der regnes for nogle af de mest skånselsløse og brutale krigere i 

riget. De belønnes rigt, og er de eneste norrlændinge, som har 

muligheden for at dyrke krigskunsten hele året rundt. På trods af 

at de er frygtede, er de dog også fremragende krigere, og når ydre 

fjender truer, er det mallerne, der går forrest i kampen.  

Religion  

Norrlændingene har altid været blandt de mest indædt druidetro 

mennesker, der er kendt på Niraham. De er overordentligt religiø-

se og meget gudfrygtige. Religionen sætter sit præg på alle aspek-

ter af norrlændingenes liv, og i hver eneste af deres gerninger, 

ihukommer de sig gudernes bud. 

Den norrlandske druidetro adskiller sig dog i et vist omfang fra de 

øvrige fortolkninger af druidetroen, som man kender dem fra rou-

lerne og elverne. Norrlændingene anerkender, at der findes kræf-

ter, som styrer alt i tilværelsen, og at visse af disse er så mægtige, 

at de reelt er guder. Den mægtigste af disse bærer navnet Arkan, 

og han æres højere end noget andet på Niraham. Der findes utalli-

ge mindre magtfulde ånder – nogle er venligtsindede og hjælper 

deres folk, mens andre er fjendske og gør dem syge. Mange af 

guderne og ånderne har navne, men der er også adskillige, som 

ikke har.  

Det er nødvendigt at glæde ånderne, da det kun er med deres 

velvilje, at mennesket kan lære og forbedre sig selv. Man mener, at 

hver eneste gerning i verden finder sted efter åndernes vilje, og 

man derfor bringe et offer til ånderne som tak, når man har mødt 

lykke og fremgang. Ånderne har dermed en konstant indvirkning 

på norrlændingenes liv, og man lægger megen tid og ære i at aner-

kende dem og deres gaver. 

For at fortolke åndernes vilje, har norrlændingene deres åndelige 

vejledere. Om end disse lejlighedsvist betegnes som druider, så vil 

de mandlige oftere blive kaldt ’goder’ og de kvindelige for ’gydjer’. 

De har en vigtig funktion i hverdagen, hvor de beretter om ånder-

ne og fortolker deres tegn. Norrlændinge, som er blevet ramt af 

uheld eller dårlige tider, vil bringe gaver tid sin gode, der ofrer 

dem til ånderne, og hjælper til at fjerne den onde vilje. Derudover 

er goderne en kilde til gammel viden og glemte sagn, og det er 

dem, man går til, når man ønsker viden om fortiden. De er således 

i lige så høj grad åndelige vejledere, som de er vismænd med ind-

sigt i fortiden. Endelig følger goderne også de enkelte familier 

igennem generationerne, og kan erindre hirdens medlemmer om 

deres forfædre. 

Det er goderne, der holder de store højtider i hu, og samler folket 

om de ritualer, som afholdes for at glæde ånderne. I disse tider, 

hvor fjender truer Norrland, bruger mange goder desuden store 

dele af deres tilværelse på at vejlede høvdingerne om åndernes 

vilje, og om hvordan han kan vinde deres gunst og derigennem 

opnå sejr i kamp. 

Det er kun yderst sjældent at goderne reelt anvender magi, da 

udøvelsen af sådanne kunster betragtes med en vis skepsis blandt 

norrlændingene. I stedet vil de have kendskab til andre midler, 

som kan anvendes til at opnå af et givent mål, og de er blandt 

andet anerkendt for deres store viden om urter. 

Relationer  

Mod syd har norrlændingene riget Roul-Assin. Man betragter fort-

sat blot roulerne som en norrlandsk slægt, og har derfor plejet et 

vedvarende godt forhold til dem. Der finder en omfattende handel 

sted mellem de to riger, og det er hos roulerne, at norrlændingene 

handler sig til en stor del af deres fødevarer. 

Mod sydvest ligger dværgenes rige Darkonien. Gennem tiderne har 

norrlændinge og dværge fundet en gensidig forståelse, og de nærer 

stor respekt for hinandens kulturer. Der foretages en konstant 

udveksling af varer mellem dem, og når de trues af ydre fjender, 

står norrlændinge og dværge ofte side om side. 

Mød øst grænser Norrland op til Det Chatonske Imperium. Igen-

nem de seneste år har chatonerne erobret dele af Norrland, og har 

drevet størstedelen af beboerne fra Dragegabet på flugt. Der har 

været gentagne kampe mellem de to kulturer, men hver gang har 

chatonerne kunnet trække sig sejrrige ud af konflikten. 

Længere mod syd ligger Narabond, som norrlændingene har haft 

en vis kontakt til gennem årene. Det meste af denne har dog været 

i form af årlige plyndringstogter, og norrlændinge bliver derfor 

betragtet med stor skepsis i Narabond. Det er dog tillige lykkedes 

at etablere visse handelskontakter til riget, og mange norrlandske 

flygtninge er draget hertil i de senere år. 
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E m y r  
Øst for Narabond finder vi Emyr, som er et struktureret og velor-

ganiseret rige, hvis befolkning værdsætter idealer som grundighed 

og disciplin over alt andet. I de omkringliggende lande betragter 

man desuden emyrerne for at være krigeriske og aggressive af 

natur, men blandt Emyrs eget folk forklarer man sin natur med en 

lang og barsk fortid, hvor riget konstant har været truet af ydre 

fjender.  

En træk, som gennemsyrer alt ved Emyrs kultur, er den måde 

hvorved militæret bliver prioriteret over alt and i riget. Der er 

anlagt utallige veje tværs gennem riget, og hele bjerge er blevet 

udgravet, for at gøre dem så jævne og lige som menneskeligt mu-

ligt. Om end lokalbefolkningen nyder stor nytte heraf, er vejene 

dog først og fremmest anlagt for at de militære styrker hurtigst 

muligt skal kunne bevæge sig omkring i riget. 

Overalt i Emyr er der også etableret akademier, hvor alle drenge-

børn i riget bliver sendt til som 5-årig, så at det kan lære at læse, 

skrive og regne samt at kæmpe. Kun de mest egnede får lov til at 

fortsætte på akademierne, og med tiden bliver de overflødige ele-

ver sendt tilbage til deres forældre i skam. Det er en stor ære at 

blive udlært fra akademierne og indgå i Emyrs hær. Soldaterne 

belønnes da også efter bedste evne og nyder stor anerkendelse 

blandt folket.  

For det meste består Emyr af små by- og landsbysamfund, og sær-

ligt produktionen af fødevarer fylder meget i tilværelsen, da rigets 

enorme hær har mange munde at mætte. Også produktion af vå-

ben, rustninger og lædervarer er højt skattet, og våbensmede fra 

hele Niraham bliver hentet til Emyr for tjene. For at tilfredsstille 

sit behov for råvarer, har man desuden anlagt mange minekolonier 

for foden af Kuldens mur, hvorfra man henter jernmalm i store 

mængder. 

Størstedelen af tilværelsen i Emyr er således centeret omkring 

opretholdelsen af de militære styrker, og det er den generelle livs-

holdning, at de som ikke indgår i hæren, har en forpligtelse til at 

støtte den i enhver henseende. Det er kun yderst sjældent, at man 

finder store filosofiske tænkere i riget, da personer, der ikke pro-

ducerer håndgribelige resultater, ringeagtes. Vise mænd tillægges 

kun værdi såfremt de anerkendes som strateger eller forstår sig på 

rigets fjender. Af samme årsager har man længe syntes at sakke 

bagud i forhold til de omkringliggende riger, når det gjaldt almin-

delig samfundsmæssige udviklinger. Gennem tiden er der til gen-

gæld blevet lagt en stor indsats i at udvikle militære teknologier, 

og Emyrs hær har nu nogle af de bedste våben og rustninger samt 

de mest sofistikerede krigsmaskiner man finder på hele Niraham. 

Grundet den generelle foragt for svage og tænksomme individer, 

har man aldrig ønsket at gøre troldmænd til en del af militæret, og 

i almindelighed betragtes disse med stor mistro. Man foragter i det 

hele taget alt overnaturligt, og har ingen hæmninger ved at erklæ-

re folk for kættere og brænde dem på bålet. Det er således et skep-

tisk og i en vis forstand tilbagestående folkefærd, der befolker 

Emyr. Indenfor de områder, hvor Emyrs folk har deres præferen-

cer, skal man til gengæld lede længe for at finde deres ligemænd. 

De er velorganiserede og effektive, og under rigets kompetente 

styre, har de formået at udrette storslåede bedrifter, som de om-

kringliggende riger kun kan skule misundelige til. 

Geografi  

Emyrs rige har altid udgjort en samlet enhed, og man har længe 

dyrket et velorganiseret og hierarkisk livsmønster i landet, som 

også går igen i dets styreform.  

Ud fra forståelsen af, at ingen enkelt hersker dog vil kunne vareta-

ge samtlige autoritære positioner i riget, blev Emyr dog opdelt i 37 

jarledømmer i 569 år EJ – tre år efter at det var blevet etableret 

som et selvstændigt rige. Dette antal er siden hen blev forøget, 

således at det nu omfatter 77 jarledømmer.  

Hvert jarledømme ledes af en jarl, hvis primære formål er at sikre , 

at produktionen i lenet er så hensigtsmæssig som muligt, og at den 

del af hæren, som er udstationeret på hans land, er veludrustet og 

beredt. I hvert jarledømme er desuden oprettet et akademi, hvor 

alle børn bliver sendt til i en tidlig alder, og hvor de bedste og mest 

talentfulde udvælges til at indgå i hæren. Jarlerne udpeges og ind-

sættes enerådigt af kongen selv, og de afsættes tillige med regel-

mæssige mellemrum, hvis de ikke lever op til forventningerne.  

Jarledømmerne er desuden opdelt i tre regioner, og hver af disse 

har et overordnet formål, som i høj grad dikterer hvordan tilværel-

sen forløber for den simple beboer. I Emyr betegner man ofte disse 

regioner som lener, men de besidder ingen af de kendetegn, der 

normalt definerer sådanne. Betegnelsen bør derfor tages med et 

gran salt.  

Norengard 

Norengard er den nordligste af regionerne. Egnen er beliggende 

umiddelbart op mod Kuldens Mur, hvorfra man henter store 

mængder jernmalm. Den altovervejende størstedel af rigest smede 

og håndværkere er derfor bosiddende her, og Norengards fornem-

meste opgave er at holde hæren forsynet med våben, rustninger og 

andet materiel.  

Westfeldt 

Den sydvestlige del af Emyr er et plant og frodigt område, hvor en 

overvejende del af rigets bønder er beskæftiget. Det er en region, 

som er præget af omfattende og velstrukturerede landbrug, med 

frodige marker og prægtige husdyr, som gennem århundreder er 

blevet avlet store og stærke.  

Ostenwald 

Det østlige len er hvor størstedelen af hæren er udstationeret, 

således at den til enhver tid kan være klar til at rykke ud mod den 

lurende fjende fra Det Chatonske Imperium. Regionen er præget af 

store byer, hvor handelsmænd bliver rige af at forsyne hæren, og 

overalt er landet præget af bombastiske forsvarsværker.  

Kamirr 

Med til riget bør også i en vis grad regnes staten Kamirr, der er 

beliggende syd for Emyr. Om end Kamirr fortsat anerkendes som 

et selvstændigt rige, så har Emyrs konger igennem næsten 1000 år 

haft en stor indflydelse i riget og modtager hvert år en stor tribut 

mod til gengæld at beskytte landet mod ydre fjender. 
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Styre  

Emyrs styre er - som alt andet i riget - centraliseret omkring en 

stærk og kyndig ledelse, og den enevældige magt over riget ligger 

hos kongen. Hver konge bliver udpeget på livstid af de forsamlede 

jarler, ved den tidligere konges død. Det foregår efter et komplice-

ret system, hvor hver jarls indflydelse er afhængigt af hvilken re-

spekt og anerkendelse denne nyder blandt de resterende jarlen.  

Som oftest udpeges der på forhånd et antal kandidater til tronen, 

hvis det konstateres at kongen er aldrende eller svækket, således at 

riget aldrig står uden hersker i mere end få dage. Kandidaterne 

udvælges normalt blandt de mere succesfulde af jarlerne, men det 

er efterhånden også blevet almindeligt at lade en succesfuld gene-

ral eller anerkendt strateg stå for valg. Den nuværende konge er 

kong Archibald Westfeldt. 

Hovedstaden i Emyr er den prægtige stad Emyrendorf, som er 

opkaldt efter rigets stifter og første konge. Emyrendorf er dog først 

og fremmest et samlingspunkt for informationer og koordination 

af rigets hære og byen minder i højere grad om et militært anlæg 

end om en vanlig hovedstad. Der er derfor også kun relativt få 

normale indbyggere i selve Emyrendorf. De personer, der bor der, 

har som oftest en praktisk funktion i relation til hærledelsen, eller 

også tilhører de deres nærmeste familie eller hushold. 

I Emyrendorf ligger også senatet, hvor kongen mødes med jarlerne 

en gang hver tredje måned, for at få rapporter om rigets tilstand og 

diskutere aktuelle problemer. Resten af tiden bruges senatet som 

et samlingspunkt for jarler, magistrater og hærledere, hvor de kan 

arbejde på politiske og militære forordninger, som bliver fremlagt 

for kongen ved næste møde i senatet. Intet dekret har effekt i 

Emyr, får kongen har godkendt det, og det betragtes som landsfor-

ræderi, at løgnagtigt udgive sig for at handle med kongens autori-

tet.  

Kongen er kun sjældent selv tilstede i Emyrendorf, da han kon-

stant må rejse omkring og personligt tilse rigets tilstand. Det for-

ventes desuden af kongen, at han skal kunne indgå i hæren på lige 

fod med enhver anden soldat, så han må også tilbringe en del af sit 

år til fods med at marchere sammen resten af hæren og praktisere 

sine færdigheder. 

Kongens befalinger bliver altid sendt direkte til de respektive jar-

ler, som da fører dem ud i livet i hans navn. Den enkelte jarler har 

ingen nævneværdig autoritet selv, og kan således udelukkende 

råde gennem kongens bud. De bliver dermed primært blot til for-

midlere af love og dekreter. Ved senatsmøderne redegør de heref-

ter for tilstanden i deres len, hvorefter kongen forholder sig til, om 

lenet bliver drevet efter hensigten eller om der skal laves ændrin-

ger. 

Emyr har været truet af udefrakommende fjender så langt tilbage, 

som nogen kan huske. Det har ført til et nært sammenhold i riget, 

og oprør og andre brud på hierarkiet er overordentlig sjældne. 

Man ser det som en ære at opfylde sin pligt i samfundet, og selv 

den lavest borger har forståelse for, at hans tjenester bidrager til 

rigets storhed. Kongen anerkendes således også ubetinget som 

rigets leder, og man har en medfødt forståelse for, at enhver trus-

sel mod kongen kun vil medføre ustabilitet og svækkelse i riget. 

Kongen kan derfor gå uhindret blandt pøbelen, og han har aldrig 

haft behov for beskyttelse indenfor rigets grænser. 

Religion  

Da man i år 559 EJ etablerede det forenede emyrske rige, skete det 

ud fra et ønske om bedst muligt at kunne værne sig mod udefra-

kommende trusler. Allerede 300 år forinden havde de oprindelige 

beboere dog forstået, hvilken magt De Sande Guder skænkede 

deres tro tilhængere, og folket var derfor langsomt men støt be-

gyndt at omvende sig. De havde førhen været indædte druidetro, 

men denne nye kilde til kraft var for stor, til at man turde give 

afkald på den.  

Da Emyr blev skabt, var befolkningen således i overvejende grad 

omvendt til De Sande Guder. Tilbedelse af guderne var dog i høj 

grad præget af praktiske hensyn. Man ønskede at trække på deres 

kræfter i kampen mod sine fjender, og præster var først og frem-

mest blot magtfulde beskyttere af riget frem for de religiøse leder-

skikkelser, som man fulgte de fleste andre steder på Niraham.  

Man holdt fast ved denne tilbøjelighed i Emyr, og gjorde meget for 

at fremskynde uddannelsen af præster og klerke, således at de ville 

kunne støtte hæren og hjælpe de soldater, der blev såret i kamp. 

Som med så meget andet i Emyr er skolingen til præster dermed 

noget, man må gøre sig fortjent til, frem for et hverv man kan opnå 

ved blot at følge sit hjerte. 

Dem emyrske kongerække 

 

 566 EJ – 601 EJ:  Theodor Emyrendorf 

 601 EJ – 624 EJ:  Hardeper af Hecksfeld 

 624 EJ – 683 EJ:  Marcus Morkenfeld 

 683 EJ – 707 EJ:  Harkan Morkenfeld 

 707 EJ – 709 EJ:  Heinrich Praetorium 

 709 EJ – 730 EJ:  Alaric Hestenmark 

 730 EJ – 765 EJ:  Roland Westfeldt 

 765 EJ – 804 EJ:  Ian Meiershaus 

 804 EJ – 811 EJ:  Ianus Praetorium 

 811 EJ – 852 EJ:  Mark Zahlendorf 

 852 EJ – 883 EJ:  Rudolph Praetorium 

 883 EJ – 897 EJ:  Martin Emyrendorf 

 897 EJ – 906 EJ:  Wilhelm Steinfeld 

 906 EJ – 931 EJ:  Marcus Emyrendorf 

 931 EJ – 954 EJ:  Walter Emyrendorf 

 954 EJ – 997 EJ:  Uter Wissenburg 

 997 EJ – 1024 EJ:  *Navn slettet af historiebøgerne* 

 1024 EJ – 1055 EJ:  Norbert Glückenwick 

 1055 EJ – 1089 EJ:  Manfredd Hestenmark 

 1089 EJ – 1101 EJ:  Theodor Emyrendorf II 

 1101 EJ – 1109 EJ:  Helmuth Morkenfeld 

 1109 EJ – 1157 EJ:  Kiefer Bückenstell 

 1157 EJ – 1191 EJ:  Leonard Morgenstern 

 1191 EJ – 1218 EJ:  Eberhard Roth 

 1218 EJ – 1252 EJ:  Derek Zahlendorf 

 1252 EJ – 1277 EJ:  Marcus Glückenwick 

 1277 EJ – 1293 EJ:  Ragnar Zahlendorf 

 1293 EJ – 1331 EJ:  Walter Morkenfeld 

 1331 EJ – 1376 EJ:  Loring Clarkmesser 

 1376 EJ – 1420 EJ:  Martin Emyrendorff II 

 1420 EJ – 1454 EJ:  Ian Hestenmark 

 1454 EJ – 1461 EJ:  Alaric Zahlendorf 

 1461 EJ – 10 EH:  Jakob Emyrendorf 

 10 EH – nu:  Archibald Westfeldt 
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I dag er Emyrs folk endegyldigt konverteret til De Sande Guders 

lære. Den jævne befolkning mærker dog kun sjældent religionens 

påvirkning. Der er ikke indrettet templer, hvori guderne kan dyr-

kes, og det tilskyndes, at man viser sin hengivenhed til guderne 

gennem sit arbejde frem at begive sig af med bønner og lignende 

tidsspild. Selv de, der er udvalgt til at indtræde i præsteskabets 

rækker, tjener først og fremmest guderne for at få indsigt i den 

kraft, som de skænker deres udvalgte. Når der afholdes ritualer i 

gudernes ære, er det for at bede om krigslykke og styrke. Disse 

ritualer er til gengæld også overdådige. Tusindvis af præster iklæ-

der sig farvestrålende rober og påkalder guderne - gerne i flere 

dage uden pause - alt imens offerdyr konstant bringes til enorme 

bål.  

Når religionen således primært dyrkes ud fra pragmatiske hensyn, 

har emyrerne ej heller en videre tilskyndelser til at fornægte andre 

religioner. Man tolererer derfor i et vidt omfang tilhængere af 

fremmede religioner, og også personer med afvigende fortolknin-

ger af læren om De Sande Guder bliver normalt accepteret, så de 

blot ikke skaber uro eller splitter folket. Derfor finder man også 

stadig mange druidetro rundt omkring i Emyr, hvor de lever et frit 

og uhindret liv, uden at frygte forfølgelse eller andre repressalier. 

Relationer 

Igennem årene har Emyr igen og igen været offer for hærgende 

krigshandlinger, og der er i dag ikke det nærtliggende rige, som de 

ikke har været i krig med op til flere gange. Det har ført til en ud-

bredt modvilje overfor de fleste af Nirahams øvrige folkefærd, og 

efterhånden har emyrerne næsten fuldstændig isoleret sig fra om-

verdenen, og i stedet forskanset sig bag tykke mure.  

Som en konsekvens af Det Chatonske Imperiums konstante frem-

stød mod riget, blev det i år 1455 EJ besluttet, at der skulle opføres 

en gigantisk mur langs rigets østlige grænse. Muren skulle være så 

høj og massiv, at den alene ville kunne bremse de angribende hæ-

re, og stå som et vidnesbyrd om Emyrs magt. Det enorme værk tog 

adskillige år at opføre, men stod langt om længe færdig i år 6 EH, 

og siden da har Emyr været næsten fuldstændig afskåret fra de 

østlige riger. 

Mod nord er riget beskyttet af Kuldens mur. Det er en massiv 

bjergformation med evigt snedækkede tinder, der er så ugæstfri, at 

det er næsten umuligt at forcere den. Bag Kuldens mur bor såvel 

orker som norrlændinge, og en sjælden gang imellem er det lykke-

des dem at trænge over bjergene og ind i Emyr. Som en konse-

kvens af deres hærgende togter, skyer Emyr disse folkeslag som 

pesten, og man har konstant bevæbnede vagter udstationeret ved 

bjergenes fod. 

Vest for Emyr ligger kongeriget Narabond, som man i århundreder 

har haft et anstrengt forhold til. Der var åben krig mellem de to 

riger i årene 969 – 1040 EJ, og selvom sejren ved flere lejligheder 

var indenfor rækkevidde, lykkedes det alligevel for Narabond at 

vende krigslykken og trække sig sejrrig ud af konflikten. Siden da 

har al officiel kontakt mellem rigerne været afskåret, og selv den 

jævne befolkning betragter stadig narabonerne som en gammel, 

svoren fjende. 

Mod syd findes søstaten Kamirr. Ved etableringen af det emyrske 

rige forsøgte Kamirr at stikke folket en kniv i ryggen. Det mislyk-

kedes imidlertid og Emyr tvang Kamirr ind i et tæt forbund, som 

stadig lever i bedste velgående. Kamirr er kendt som en rig bystat, 

hvor handelen florerer frit, og folket ejer sådanne rigdomme, som 

man kun kan skelne misundeligt til på resten af Niraham. Kamirr 

betaler hvert år en anseelig tribut til Emyr, mod at Emyrs hær til 

gengæld vogter deres grænser og sikrer dem mod ydre fjender. 

Kamirr har længe nydt godt af denne beskyttelse, og deres flåde 

har hyppigt givet sig hen med reelt pirateri, i visheden om at intet 

rige turde røre dem af frygt for Emyrs hærstyrker.  

I øst findes Emyrs største fjende gennem tiden: Det Chatonske 

Imperium. Imperiet har i flere århundreder forsøgt sig med vedva-

rende togter ind i Emyr, og de har da også haft held til at erobre 

store mængder land. Det er mere end noget andet Imperiets frem-

stød, der har fået Emyr til at forskanse bag sine mure og afskære 

kontakten til omverden. Krigen er stilnet en smule af efter opførel-

sen af den store mur langs grænsen, men der er stadig regelmæssig 

træfninger, og forholdet er ikke blødt nævneværdigt op. Lige for 

nu formår Emyr at holde Imperiet stanget, men man frygter, at det 

kun er et spørgsmål om tid, før murens beskyttere bliver løbet over 

ende, og skulle det ske, vil riget utvivlsomt være prisgivet. 
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Th a r k i e n  
Mod sydvest finder vi det tharkiske rige. Hvad der engang blot var 

en løs sammenslutning af handelsbyer, er med tiden vokset i både 

omfang og indflydelse, og Tharkien udgør nu et storslået og velor-

ganiseret centrum for en stor del af al handel på Niraham.  

Tharkien er hjemsted for mangen en navnkundig købmand, og 

hele samfundet er præget af, at man sætter en stor ære i at kunne 

købe billigt og sælge dyrt. Det er et land, der kun har få egne res-

sourcer, men alligevel nyder den tharkiske velstand ingen sam-

menligning. Guld og sølv findes her i overflod, og tilværelsen af 

præget af al tænkelig luksus.  

Det er et fredeligt land, og den overvældende rigdom har gjort 

tharkerne i stand til at hengive sig til de klassiske akademiske 

videnskaber. Enhver tharker lærer fra barnsben at læse og skrive 

samt at regne , og både høj som lav sætter en stor ære i at være vis 

og belært.  

Hvor dagene går med at varetage forretninger og evindelige han-

delseventyr, så tilbringer man efterfølgende sine aftener og nætter 

med storslåede banketter, hvor de mest kyndige fremviser deres 

intellektuelle og kunstneriske værker, og de handlende soler sig i 

lyset af dagens præstationer.  

For tharkerne er tilværelsen således præget af mange glæder. Det 

kan imidlertid også været et kynisk og ubarmhjertigt liv. Selvom 

tharkerne betragter sig selv som et samlet folkefærd, så er der ikke 

megen næstekærlighed blandt dem. Hver eneste købmand er be-

vidst om, at hans bedste ven ofte også vil være hans nærmeste 

konkurrent, og at den eneste måde at styrke sin egen position er 

ved at tage brødet ud af munden på andre.  

Der er derfor hård konkurrence mellem de handlende, og selvom 

det betragtes som en god skik at udstråle næstekærlighed og ven-

lighed overfor sine nære, så bliver der i det skjulte samtidigt plejet 

en vedvarende jalousi. Samtlige tharkere gør derfor et stort num-

mer ud af konstant at udtrykke overlegenhed og aldrig vise tegn på 

svaghed eller tvivl.  

De handlende er organiseret i handelshuse af varierende størrelser. 

Som regel vil de være bygget op omkring en stærk leder og dennes 

umiddelbare familie - Både mænd og kvinder besidder ledende 

positioner, og der bliver i det hele taget ikke gjort forskel på mænd 

og kvinder i Tharkien. Under sig vil familien have et antal betroede 

rådgivere samt utallige tjenere, som har til formål at lette hverda-

gen for deres herrer. Med tiden vil de mere kyndige af disse hver 

især blive tildelt betydningsfulde positioner og kunne opnå et stort 

personligt ansvar. Endelig ejer hvert handelshus også en skare at 

slaver, som står for de hårdere fysiske opgaver i hverdagen.  

Om end tharkerne er de rigeste af alle Nirahams folk, så lever de et 

liv præget af mange bekymringer, og tilværelsen er præget af en 

konstant bevidsthed om, at blot en enkelt fejl kan fratage dem alt 

hvad de ejer. Det gør dem til kolde og kyniske mennesker, og der 

skal overordentligt meget til, før de stoler på personer udenfor 

deres hushold. De enkelte handelshuse er derfor ofte meget lukke-

de, og udefrakommende kan ikke forvente at blive mødt med an-

det end blot en kølig og overfladisk høflighed. 

Geografi  

Tharkien består af seks selvstyrende bystater. Herudover er det et 

utal af mindre byer, der er beliggende rundt omkring i riget, men 

som er uden reel indflydelse. Al handel er centreret omkring de 

seks store byer, og de udgør dermed også samlingspunktet for 

både kultur og økonomi i riget. 

Dorenburg 

Dette er rigets reelle handelscentrum. Siden det tharkiske rige 

opstod, har byen haft en særlig status i tharkernes øjne, da det var 

herfra, at gnisten til det Tharkien, som vi kender det i dag, ud-

sprang, og hvor man i sin tid oprettede den tharkiske pagt, der 

endnu binder riget sammen. Det er en storslået by med prægtige 

bygningsværker og et evigt aktivt handelsliv. Alt kan købes her, og 

varer fra verdens fjerneste egne blive ført til byen hver dag, for 

sidenhen at blive solgt videre med stor fortjeneste.  

Sølvborg 

Dette er den mest prægtige af de tharkiske byer. Byens huse er 

bygget af det fineste marmor, og i aftensolen synes den at have et 

næsten overnaturligt skær - som af nyslået sølv. Det er herfra, at 

Sølvborg har fået sit navn. Byen er tillige blevet et politisk sam-

lingspunkt, og det er heri at senatet har sit sæde. Sølvborg anven-

des ofte som et mødested for både tharkere og repræsentanter fra 

de øvrige riger, og man oplever en stor mangfoldighed i byen, som 

bidrager til at give den en særlig følelse af eventyrlighed og mystik. 

Alvonsaria 

Den sidste af de tre sydlige byer i riget er Alvonsaria. Man har 

igennem tiden levet en noget tilbagetrukken og stille tilværelse 

her, og den afslappede livsstil i byen har gjort den til et yndet sam-

lingspunkt for vismænd og intellektuelle hoveder. Her kan de i ro 

og mag give sig hen til deres videnskaber, og mange af verdens 

fremskridt er udsprunget fra Alvonsarias akademier. Tharkiens 

største og mest prestigefyldte videnskabelige akademier er da også 

beliggende her, og mange fremtrædende handelsmænd har fået 

deres uddannelse i byen. 

Paest 

Den mest berygtede af rigets bystater er uden tvivl Paest. Byen er 

befolket af adskillige kulturer, og udgør efterhånden en mangfol-

dighed af racer og folkeslag. Det er ikke mindst søfolk fra Kamirr, 

som gennem tiden har slået sig ned her, når tilværelsen er blevet 

for utryg for dem i deres hjemland. Det har ført adskillige uhæder-

lige elementer til byen, og den har efterhånden fået et dystert ry. I 

resten af Tharkien har imidlertid indset behovet for at et sted, 

hvorfra man kan importere mere eksotiske varer, som ikke vil 

kunne lovligt tilvejebringes andre steder fra, og man har derfor set 

igennem fingre med, hvad der ellers finder sted i Paest. 

Hetenza 

Hetenza er byen hvori størstedelen af Tharkiens militær er udstati-

oneret. Rigets krigsskibe ligger i havn her, og hver af de øvrige 
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bystater bidrager hvert år med store summer, for at opretholde en 

anseelig styrke, som kan holde det tharkiske hav fri for pirater og 

andre uønskede elementer. Herudover er byen også blevet til et 

knudepunkt for handel med de nordlige riger, og særligt de paravi-

ske handelsmænd er et hyppigt syn. 

Taeck 

Taeck er den sidste af de seks store bystater. Den er relativt lille og 

isoleret, sammenligning med de øvrige, og det er kun små 100 år 

siden, at den blev endeligt anerkendt. Der er lang vej endnu, før 

den har en økonomi, som kan måle sig med de øvrige større bysta-

ters, og Taecks politiske indflydelse er tilsvarende begrænset. Byen 

har dog formået at blive det centrale udgangspunkt for handel 

med Norrland, og der kan findes mange særprægede varer her, 

som ikke er tilgængelige i resten af Tharkien. 

Styre  

Hver af de seks bystater er som udgangspunkt selvstyrende. De 

skriver deres egne love, og udpeger hver især embedsmænd til at 

varetage byens interesser. I hver af bystaterne udpeges desuden en 

fyrste hvert syvende år, som bliver udset til at regere over byen.  

Der er tradition for at disse fyrster primært vælges ud fra deres 

evner som handelsmænd, og man lægger ikke skjul på, at der ved 

udvælgelsen skeles mere til hvorvidt de forventes at sikre byen 

gunstige handelsbetingelser, end til hvorvidt de reelt besidder 

politiske færdigheder. Man må dog holde sig for øje, at det er et 

fremtrædende element i den tharkiske tankegang, at den der for-

mår at skabe rigdomme for sig selv, også må forventes at kunne 

gøre det for bystaten i sin helhed. Som oftest viser denne antagelse 

sig da også at være korrekt. 

Fyrsten har først og fremmest til opgave at sørge for, at al handel i 

byen bliver afviklet gnidningsfrit og på en måde, der er så gunstig 

som mulig for riget. Han har meget frie rammer, og om nødven-

digt kan han foretage så store politiske indgreb, at hele familier og 

handelshuse bliver ruineret. Fyrsten har dog også en vis social 

indflydelse, og det er som oftest fyrstens gunst, der afgør hvem af 

byens handelshuse der favoriseres og hvilke der misbilliges. Denne 

sociale magt er om muligt af endnu større betydning end den poli-

tiske, og de mest kyndige af Tharkiens fyrster er i stand til at her-

ske uden på noget tidspunkt at ytre mere end blot nogle få, vel-

valgte ord. 

Som rådgivere for fyrsten, findes der i hver af bystaterne et byråd, 

hvori der sidder repræsentanter fra de mest fremtrædende og 

prominente huse i byen. De har ingen reel politisk magt overfor 

fyrsten, men han vil som oftest lytte til deres råd og forsøge at 

finde en løsning, der tilgodeser de parter, som han finder beretti-

get hertil. Da det desuden er byrådet, som udpeger fremtidige 

fyrster, vil de fleste af byens borgere have et incitament til at frem-

føre sig med værdighed og respekt her. Møderne i byrådet bliver 

derfor ofte afviklet med en overdreven høflighed, og eventuelle 

stridigheder bliver fremlagt og afklaret på en sådan kunstig manér, 

at byrådsmøderne i spøg bliver betegnet som ’akter’ blandt folket. 

Siden etableringen af det forenede Tharkien i 1224 EJ har man 

desuden udpeget en storfyrste, kaldet ’tarkinen’, som skulle sørge 

for at alle bystaterne kunne leve side om side i en fælles forståelse. 
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Det er kun sjældent, at tarkinen involverer sig i de enkelte bysta-

ters virke, og hans reelle handlekraft er begrænset. Hver af Tharki-

ens fyrster er dog underlagt hans direktiver, og tarkinen har, så-

fremt hans befalinger ikke efterleves, den fornødne kompetence til 

at afsætte enhver af rigets fyrster.  

Tarkinen er desuden den eneste, der har beføjelser over Tharkiens 

hær. Det er dog aldrig sket, at en tarkin har brugt militær magt 

mod rigets bystater. Skulle en bystat blive uregerlig, er det i stedet 

kutyme blot at undlade at stille beskyttelse til rådighed for bysta-

tens handelsfartøjer, og om nødvendigt lader tarkinen også et ord 

falde til piraterne fra Paest og Kamirr herom. Efter gentagne gange 

at have set sine skibe overfaldet og plyndret, er de uregerlige by-

stater som oftest endt med hurtigt at efterkomme tarkinens befa-

linger. 

Tarkinen udpeges principielt hver ottende år af de forsamlede 

fyrster. Der er dog en vis tradition for, at tarkinen genvælges, hvis 

han viser sig tilstrækkelig kompetent, og dermed reelt bliver sid-

dende indtil sin død. Den nuværende tarkin er Dominic Julius V af 

Alvonsaria, der har været indehaver af posten siden år 9 EH. Han 

er imidlertid ikke synderlig vellidt, og det forventes at han forlader 

posten ved udløbet af sin valgperiode. 

Religion  

Den altovervejende del af Tharkiens befolkning er tilhængere af 

De Sande Guder. Enhver er dog fri til at den dyrke den religion, 

som vedkommende ønsker i riget, og mange handelsmænd fra 

verdens øvrige egne har taget deres egen religion med sig til riget. 

Der bliver således dyrket en mangfoldighed af guddomme i Thar-

kien. For en sand tharker betragtes det dog som upassende at 

dyrke andre guder end De Sande, og selvom der ikke finder en 

åbenlys diskrimination sted, så er det alligevel overordentlig van-

skeligt for tilhængere af andre religioner at tilkæmpe sig anerken-

delse og prestige i riget. 

Særligt har tilbedelsen af Nimar fået en særlig rolle i den tharkiske 

kultur, og uanset at man gør et stort nummer ud af at anerkender 

samtlige af De Sande Guder, så er den overvejende del af de guds-

tjenester, der bliver afholdt i riget, dog dedikeret til Nimars navn 

og ære. Hvad man dyrker, er dog i højere grad de ritualer, der er 

forbundet med religionen, end læren i sig selv. Om man helhjertet 

vedkender sig troen, er ikke i sig selv af nogen særlig betydning. I 

stedet bliver der lagt stor vægt på, at man er til stedet ved de en-

kelte gudstjenester, og her viser både Nimar og hans tjenere den 

fornødne respekt.  

Religionen er dermed i overvejende grad blevet centreret omkring 

kirken og dens folk, og præsterne har som en naturlig følge heraf 

fået høj social status i riget. Det betragtes som god skik at invitere 

en repræsentant fra kirken, når der afholdes fest, og man lægger 

også en stor ære i at få højtstående gejstlige til at udføre livets 

særlige ritualer såsom bryllupper og begravelser. 

Derudover er kirken også blevet til et socialt samlingspunkt. Thar-

kerne går hver morgen til gudstjeneste, og de benytter denne lej-

lighed til at socialisere og mødes med byens andre betydningsfulde 

personer under afslappede og mindre formelle omstændigheder. 

Der er derfor også opstået en tradition for altid pynte sig og bære 

sine fineste klæder under gudstjenesterne, i håbet om at kunne 

vække beundring og respekt blandt de øvrige tilstedeværende.  

Relationer  

Grundet deres store rigdom, er tharkerne kendte og respekterede 

over størstedelen af Niraham. De er imidlertid også genstand for 

megen jalousi, og deres handelskaravaner må dagligt tage kampen 

op med pirater og røvere, som på uhæderlig vis søger at få andel i 

de kostbare goder. 

På grund af disse konstante overfald, har man måttet lære alt be-

skytte sig selv og altid være på vagt overfor de nærtliggende riger. 

Der er derfor vokset en stemning af mistro frem blandt tharkerne, 

som har fået dem til at isolere sig fra omverdenen i alle andre hen-

seender, end når de har ønsket at handle. Deres rigdom til trods 

har tharkerne derfor ofte kun en ringe anseelse blandt de om-

kringliggende riger. 

Mod nord findes Paravien, som er det nærmeste man i Tharkien 

kommer på en betroet allieret. Der findes ingen formelle aftaler 

mellem de to riger, men man har alligevel gennem tiderne udviklet 

en sådan gensidig respekt, at rigerne ofte er kommet hinanden til 

hjælp, når ydre fjender truede. Den dag i dag finder der stadig en 

omfattende handel sted mellem Tharkien og Paravien. De paravi-

ske adelsfamilier sætter stor pris på fine klædninger og vine fra 

resten af Niraham, og til gengæld forsyner de Tharkiens hær med 

våben, rustninger og prægtige stridsheste.  

Mod øst ligger det zarabiske rige. Det er et storslået og højt udvik-

let land, som man altid har drevet en omfattende handel med. Så 

ærværdige, som visse zarabere har syntes, så tilsvarende neder-

drægtige og bedrageriske har de også vist sig, og man har derfor 

altid vogtet over dem med stor varsomhed. Da det kom til stridig-

heder mellem Etos og Zara’bash i år 15 EH undlod tharkerne at 

involvere sig af frygt for en åben krig med Zara’bash. Ikke desto 

mindre sendte zaraberne alligevel en flåde til Tharkien for at kue 

tharkerne. Ved hjælp fra magiens cirkel lykkedes det dog at tvinge 

zaraberne på flugt, men forholdet mellem de to riger har forment-

lig båret uoprettelig skade af hændelsen. 

Nordøst for Tharkien finder man Kamirr, der om nogen ligger for 

had blandt de Tharkiens handlende. Kamirrs folk har igennem 

århundreder bedrevet pirateri mod de handlende, og gang på gang 

er enorme summer gået tabt som følge af de uberettigede over-

greb. I disse tider bliver tharkiske skibe fortsat plyndret på daglig 

basis, men man har ikke fundet andre midler til at sætte sig imod, 

end ved blot at øge beskyttelsen omkring hver handelskaravane. 

Den er alment kendt, at Kamirr står under beskyttelse af Emyrs 

hær, og tharkerne har ikke haft modet til at indlede en åben krig 

mod begge disse riger. I stedet har man blot afbrudt enhver kon-

takt til Kamirr. 

Øst for Tharkien findes Etos, der er Nirahams største kulturelle 

samlingspunkt. De to riger har altid plejet et nært venskab, men 

følelserne er kølnet betydeligt ned på det seneste, efter at tarkinen 

nægtede at efterkomme en anmodning om militær støtte fra Etos, 

da bystaten var truet af den forestående invasion fra Zara’bash.  

Mod nordøst er kongeriget Narabond at finde. Om end naraboner-

ne har en stor indflydelse på de omkringliggende riger, så er der 

kun lidt at vinde ved at sende karavaner dertil. Efter tharkisk stan-

dard er narabonerne både fattige og primitive, og selvom man ikke 

har et reelt dårligt forhold til folket her, så nærer man heller ikke 

på nogen måde udtalte varme følelser for dem. 
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Drakholm 

Drakholm er navnet på en lille ø i grænsefarvandet mellem Kamirr- 

og Tharkienhavet. Øens placering i indsejlingen mellem de to have 

har gjort den til et naturligt og centralt stridspunkt i de fleste kon-

flikter - ikke bare mellem Kamirr og Tharkien, men også for mange 

andre af Nirahams søfarende nationer. 

Det er vanskeligt at overse den strategiske betydning i at besidde 

øen, hvorfra den siddende hersker i vidt omfang kan regulere enhver 

indsejling til og fra Kamirrhavet og de derved liggende riger. 

I disse tider er øen dog under sikker Tharkisk ejerskab, og øens bebo-

ere synes at have affundet sig udmærket med denne skæbne. 

Øens største by er Ravnsholt, som er beliggende højt og centralt på 

øen, og hvorfra al dagligdagens administration foregår. På grund af 

øens ugæstfrie klima og den udbredte havnehandel er det dog i lige 

så høj grad øens største havneby Na Drake, som udefrakommende 

kender øen for. 

Drakholm er kendt for sin omfattende lysproduktion, som er uden 

mage i Niraham, og lys fra øen er efterspurgt blandt stort set alle 

Nirahams royale og adelige. 

På hustage, bænke, i træer og i visse tilfælde på skuldrene af indbyg-

gere, blinker og skinner lys fra deres væger. Drakholm bliver derfor 

også af sejlende kaldt ’Lysets hjem', og øen er i almindelighed kendt 

for at være et sted, hvor trætte søfolk kan finde hvile og handle un-

der ordentlige forhold. 

Et af øens formentlig væsentligste kendetegn er det storslåede fyr-

tårn, som i tidernes morgen blev opført på øen, og som har til formål 

at lede skibe sikkert igennem den snævre indsejling fra Tharkienha-

vet til Kamirrhavet. 

Det store fyrtårn har i evigheder stået støttet af to massive kolosser 

af sten. Om de skulle forestille mennesker eller elvere er uvist efter 

århundreders slid, men de er så høje at de ikke står på selve øen, 

men i skærene under, for at støtte fyrtårnet, der også selv forsvinder 

ned i bølgerne. 

På trods af sin alder, har tårnet aldrig lidt skade, så længe lyset har 

været tændt, hvilket befolkningen på øen har taget som et tegn for 

fremtiden, og med tiden udviklede der sig en fortælling om, at både 

Drakholm og Tharkien vil bestå, så længe fyrtårnet lyste. 

Forlydenderne vil, at tårnet i tidligere tider blev slukket for at forhin-

dre fjendtlige skibe i at finde ind i tharkisk farvand, og at dette også 

skulle tjene som en advarsel til Tharkien om, at fjenden var på vej. 

Efter himmelkrigene er denne skik imidlertid ophørt. Det siges, at 

fyrtårnet pludselig gik ud kort tid før Himmelkrigene, og at øens 

beboere tog dette som et varsel, der snart efter blev opfyldt.  

Efterfølgende har ingen turdet lade det store lys gå ud igen af frygt 

for konsekvenserne, og der er nu opstået en næsten religiøs overbe-

visning på øen om, at hvis det sker, vil Niraham gå under. 
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K a m i r r  
Sydøst for Narabond findes det løst funderede rige Kamirr. Riget 

består af godt og vel tyve selvstændige bystater, der hver for sig 

kun har en begrænset tilknytning til de øvrige, og for udefrakom-

mende er der ikke meget ved riget, som tilkendegiver en reel følel-

se af kulturelt fællesskab. Kamirr synes således ikke så meget at 

være holdt sammen af en følelse af nationalitet, som af en generel 

fornemmelse blandt dets folk om, at man kan opnå mere ved at 

samarbejde med de øvrige bystater og i fællesskab blive rige på 

bekostning af Nirahams øvrige riger. 

Udadtil er Kamirr en nation af søfarer og handelsmænd, som gen-

nem snilde og list har formået at udbrede deres kontakter til ver-

dens fjerneste egne. De er imidlertid sjældent særlig vellidte. Øko-

nomisk vinding er et centralt omdrejningspunkt for hver af Ka-

mirrs borgere, og de opnår gerne deres mål, uden hensyn til hvem 

det går ud over. Udover den legitime handel har Kamirrs folk også 

i årevis bedrevet omfattende sørøveri mod de omkringliggende 

riger, og de har med stor succes formået at slippe væk med det.  

På trods af, at deres umiddelbare naboer har gjort alt tænkeligt for 

at dæmme op for dette næsten legaliserede pirateri, så har Kamirr 

ved politiske snilde og et væld af bestikkelser alligevel formået at 

slippe udenom alle anklager. Til dato har ingen stat således ende-

gyldigt kunnet bevise Kamirrs medvirken ved de regelmæssige 

overfald i Kamirrhavet og det Tharkiske Hav. Det står dog klart for 

enhver, hvordan Kamirrs bystater glædeligt huser pirater og udru-

ster dem til at plyndre deres naboer, for efterfølgende at nyde stor 

glæde af udbyttet herfra. 

Indadtil i riget er der en stærk tilknytning mellem folket i hver af 

de enkelte bystater. Mellem bystaterne finder der til gengæld en 

ihærdig konkurrence sted, og det sker da også regelmæssigt i 

fredstid, hvor tilværelsen er ensformig og kedsom, og riget ikke er 

optaget af en fælles ydre fjende, at der udbryder mindre konflikter 

mellem bystaterne. De bliver imidlertid bilagt lige så hurtigt, som 

de er opstået - ofte ved at man finder sammen om at plyndre en 

tredje bystat. Hver af bystaterne er som regel selvforsynende, og de 

udruster hver for sig af egen lomme en mindre hærstyrke til at 

forsvare sig mod ydre fjender. 

Hver bystat byder på en helt unik kultur, og man møder store 

variationer fra by til by i Kamirr. Overordnet betragtet er den kul-

turelle udvikling i Kamirr dog særdeles fremskreden, og man har 

gennem sine handels- og plyndringstogter fået indsigt i alle større 

fremskridt hos de omkringliggende riger. De fleste af landets bor-

gere er desuden overordentlig rige, da man altid har formået at 

tjent store summer på både handel og plyndring af det øvrige Nira-

ham, og i de omkringliggende lande ser man da også på Kamirrs 

rigdomme med stor jalousi. 

Kamirr har igennem mange år haft et særligt forhold til sin nabo 

mod nord, Emyr. De to riger deler en fælles fortid, og de først 

adskilt for godt og vel et årtusinde siden. Om end der aldrig er 

indgået et decideret forbund imellem rigerne, så er det nu vanske-

ligt at betragte det ene, uden også at måtte beskrive det andet.  

For sit vedkommende, bidrager Kamirr til forbundet ved hvert år 

at betale en anseelig tribut til Emyr. I krigstider har man desuden 

stiller sin flåde til rådighed, og dermed gjort det muligt for Emyr at 

nå hurtigt og sikkert over havet. Til gengæld er Kamirr underlagt 

beskyttelse fra Emyr og rigets enorme hær. Om end denne forde-

ling må synes ulige, så er det frygten for Emyrs hær, der har af-

holdt de omkringliggende riger fra at skride til handling mod Ka-

mirrs evige pirateri. Prisen for denne tryghed kan således synes 

stor, men den sikkerhed og frihed, der følger heraf, har til alle 

tider været pengene værd.  
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Styre  

Kamirr er, som tidligere anført, opdelt i et antal separate bystater, 

der hver for sig er selvstyrende. De skriver selv deres egne love, og 

håndhæver dem også ved egen kraft. Traditionen for denne lokale 

livsstil er så fast forankret i folket, at man ihærdigt har modsat sig 

ethvert forsøg på at samle riget under en fælles, central leder. Der 

har været gjort adskillige forsøg på at forene riget gennem både 

politiske og militære midler, men bystaterne har hver gang gjort så 

ihærdig modstand, at forekommer utænkeligt, at bystaterne no-

gensinde skulle indvilge i at give afkald på deres autonomi.  

Størstedelen af magten i Kamirr ligger derfor hos lederne af de 

enkelte bystater. Disse ledere er som oftest valgt til positionen af 

de rigeste og mest indflydelsesrige af bystatens familier, og de 

vælges for en periode på mellem 2 og 7 år. Bystaternes ledere be-

tegnes som patricierne, og deres embede er omgærdet af en dyb 

respekt men også en velbegrundet frygt. Patricierne har ikke befø-

jelser til at udstede love, men de kan frit fortolke de eksisterende 

love, og har desuden beføjelsen til at dømme i stridigheder mellem 

bystatens borgere. De udruster også af egen lomme en mindre 

hærstyrke, der sørger for at opretholde ro og orden, og regelmæs-

sigt også anvendes til at kue genstridige parter. Patricierne er der-

med magtfulde mennesker, men de skaber sig mange fjender, og 

det er ikke sjældent forekommende, at en patricier ikke overlever 

sin valgperiode ud.  

I hver af bystaterne findes desuden et byråd, hvor repræsentanter 

for de større familier og handelshuse mødes regelmæssigt. Her 

afklarer de interne stridigheder og udstikker fælles retningslinjer, 

så handlen kan flyde frit og til alles fordel. Byrådet har den lovgi-

vende magt i bystaten, men herudover ingen videre beføjelser. I 

alle andre henseende må de nøjes med at udarbejde forordninger, 

der kan forelægges patricieren, der herefter bestemmer om forsla-

get skal godkendes. Reelt bliver mange af de mest betydningsfulde 

beslutninger i Kamirr dog truffet under byrådets tage - ikke gen-

nem lovgivning, men ved at overhovederne for de større familier 

kommer frem til aftaler, der får en sådan gennemslagskraft, at 

ingen af parterne efterfølgende har modet til at bryde dem. 

Byrådene bliver hver for sig ledet af en central person, der er udpe-

get af de forsamlede, og som har til ansvar at forvalte bystatens 

affærer udadtil. Disse ledere betegnes ofte med den noget misvi-

sende titel ’konger’. Reelt har disse ledere dog kun indflydelse og 

handlekraft, så længe de har et flertal bag sig i bystatens råd. Ofte 

er kongerne da også kun marionetter, der er indsat fordi alle parter 

mener at kunne bruge dem, til at trumfe sin egen vilje igennem 

ved rådsmøderne. De enkelte konger mødes lejlighedsvist med 

deres modstykker fra de øvrige bystater for at lave handelsaftaler 

og afklare konflikter. Der er ingen større ceremonier forbundet 

med dette, og i de fleste tilfælde foregår møderne da også i dybeste 

hemmelighed, da ingen ønsker at uvedkommende skal få kend-

skab til de aftaler, som bliver forhandlet på plads. 

Religion  

De fleste indbyggere i Kamirr er tilbedere af De Sande Guder. Reli-

gionen spiller dog kun en begrænset rolle for livet i Kamirr, og den 

næsten ingen - hvis nogen - indflydelse på den jævne borgers hver-

dag. Som oftest har man blot en noget overbærende holdning til 

de som dyrker guderne, og man anerkender præsteskabet på lige 

fod med enhver anden i samfundet. Ingen i riget ringeagtes for at 

dedikere sit liv til guderne, og man har da også en sådan respekt 

for De Sande Guder, at man gerne skænker dem en ofring, såfremt 

man har haft succes med et særligt indbringende foretagende. 

Kamirrs folk går sjældent til templerne uden at have en særlig 

anledning hertil, og det er heller ikke almindeligt for dem at dyrke 

guderne i hjemmet. Man anerkender ganske vist, at guderne kan 

have en indflydelse på, hvad der finder sted på Niraham, men man 

ringeagter deres betydning, og sætter i stedet hellere blot lid til 

eget arbejde. 

Præsteskabet er derfor heller ikke videre udbredt i Kamirr, og 

deres primære funktion består i at være rådgivere for de handlen-

de. Præsterne har igennem deres hverv et utal af kontakter uden-

for riget, og som oftest formå de via deres netværk at opsamle 

store mængder viden, som de handlende drager nytte af. Ofte 

kommer præsterne desuden til at fremstå som diplomater og 

mæglere i konflikter mellem de enkelte huse, hvor man ikke har 

tiltro til patricieren vil være upartisk og dømme retfærdigt.  

Relationer  

Kamirr har traditionelt altid haft et overordentlig dårligt forhold 

til størstedelen af sine naboer. Udover det åbenlyst problematiske 

i, at de igennem flere århundreder har sponsoreret pirater og nydt 

godt af deres bytte, så har kamirrerne imidlertid også vist sig som 

kyndige handlende, som har udkonkurreret mangen en rival 

blandt Nirahams øvrige folkefærd. Grundet deres nære forbund 

med Emyr, og den beskyttelse der følger heraf, har ingen imidler-

tid turde sætte sig op mod riget. Kamirr er således blevet anset 

som en urørlig fjende af lige dele rigmænd og pirater, og forholdet 

til de nærtliggende kulturer er præget af dette. 

Mod nord findes Emyr, med hvem man igennem århundreder har 

levet i et næsten symbiotisk forhold. Om end den årlige tribut, 

man må betale for dette, er uhyrlig, og den kamirrske flåde adskil-

lige gange har lidt under Emyrs krige, så har beskyttelsen imidler-

tid også sikret de handlende særdeles favorable vilkår, og gjort 

dem i stand til uhindret at bedrive deres erhverv. 

Mod øst har Kamirr Det Chatonske Imperium. Det er en gammel 

fjende, der har udmærket sig indenfor krigsførelse på havet, og 

som følgelig betragtes som en stor trussel. Man har kun en ringe 

kontakt til Chato, og i Kamirr er frygten for en invasion fra havet 

evigt nærværende. 

Vest for Kamirr findes Narabond, der er rigets næststørste han-

delspartner, efter Emyr. På trods af Emyrs foragt for narabonerne, 

har man i Kamirr for længe siden overkommet denne, og i stedet 

indset hvor tillokkende et marked, der findes i riget.  

Mod sydøst ligger ørkenriget Zara’bash, hvis folkefærd er fjendsk 

men også overordentlig rigt. Zaraberne har imidlertid altid været 

afvisende og næret en dyb foragt for Kamirrs folk. De mulige ind-

komster ved handel med Zara’bash er dog for store til at man uden 

videre giver afkald på dem. 

Mod vest ligger det tharkiske imperium. Det er det rigeste af alle 

Niraham lande, og man har lagt megen tid og energi i at få indyn-

det sig på deres marked. Tharkerne betragter imidlertid kamirrer-

ne som pirater og afskum, og har afskåret al officiel kontakt. 
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Pa r av i e n  
Sydvest for Narabond, på den fjerne side af Gothia, er det gamle 

riddersamfund Paravien at finde.  

Igennem århundrederne har Paravien været et forbillede for de 

vestlige riger, og nordens regenter har altid forsøgt at skele til den 

paraviske levevis, når de har truffet beslutninger af afgørende be-

tydning for deres undersåtter. 

Det var i det paraviske rige, at Nirahams første ridderkultur op-

stod, for efterfølgende at brede sig til riger som Narabond og 

Emyr. Det er ligeledes arnestedet for nogle af de største kulturelle 

og videnskabelige udviklinger, Niraham endnu har kendt til. Rid-

derkulturen er fortsat vidt udbredt i Paravien. Den er det store 

ideal, der binder hele riget sammen, og de gamle begreber er såle-

des ikke kun af betydning for rigets forsvar, men udgør også hele 

nøglestenen i samfundets sociale orden.  

Paravien er etableret som et gennemført feudalt rige. Alt land i 

riget ejes af godt og vel 40 adelsmænd. Deres jorde betragtes som 

selvstændige lener, og indenfor hvert len er adelens herredømme 

uindskrænket. Deres ord er lov, og de råder enevældigt over deres 

undersåtters liv og død. Landet lader de forpagte af et større antal 

vasaller, der får ret til at dyrke jorden mod at betale herremænde-

ne en årlig afgift i guld, samt stille mænd til rådighed i krigstid. 

Paravien er således præget af et udtalt social skel. Øverst i samfun-

det sidder den adelige elite, og har rådigheden over både land, 

rigdomme og militær i riget. Under dem findes den jævne pøbel, 

der i altovervejende grad består af simple bønner, der lever under 

herremændenes bud, og er tvunget til at efterleve deres ønsker i et 

og alt. Det sociale skel er noget nært ubrydeligt, og det er sjælden 

set, at nogen simpel paraver formår at overvinde det. 

Denne samfundsopbygning giver imidlertid en ellers uset stabilitet 

i riget, og det gør det muligt for adelstanden at lægge deres kræf-

ter andetsteds. Det forventes således, at enhver paraver, der er af 

adelig byrd, fra barnsben sendes til et af rigets mange akademier, 

hvor de bliver oplært i krigsførelsens ædle kunst. Træningen er 

hård og krævende, men når de er udlærte og slås til riddere, er de 

paraviske adelssønner imidlertid også nogle af de mest kompeten-

te krigere, man kender på Niraham. Da adelen desuden besidder 

uhørte rigdomme, vil de også være yderst veludrustede. Uddannel-

sen på akademierne forbereder imidlertid også ungersvendene til 

livet i de højere kredse. De introduceres således til klassiske intel-

lektuelle færdigheder som filosofi, retorik og etikette, og udover at 

være frygtindgydende krigere, vil enhver paravisk adelssøn således 

også udgøre en veluddannet og attråværdig gemal. 

Den mest kendte af de paraviske ridderslægter, er ordenen kendt 

som Nimranns riddere. Igennem århundreder har de været en stor 

magtfaktor både i og udenfor Paravien, og man mener at vide, at 

deres orden er den ældste ridderorden i Niraham. Deres særlige 

status stammer helt tilbage fra Jarcos tid, og det berettes, at orde-

nens stifter blev velsignet med Nimars kraft af Jarco selv. Siden da 

har Nimranns riddere ihærdigt plejet deres tilknytning til Nimar, 

og det er alment kendt, at Jarcos ligklæde – det stykke silke, man 

svøbte Jarco i efter hans død – befinder sig et sted i krypten under 

ordenens slot. 

Paravien har - sin store styrke til trods - altid forsøgt at holde sig 

ude af verdens større konflikter. Ridderne har formået at forsvare 

deres rige mod alle fjender, som har truet dem igennem tiden, 

men de har kun sjældent selv indledt deres krige. Den fred og 

fordragelighed, der hersker i riget, skyldes således i høj grad adels-

slægternes tilbøjelighed til blot at afskære sig fra omverdenen og 

lade Nirahams øvrige riger om at udkæmpe deres konflikter. 

Selv nu, hvor Det Chatonske Imperium i øst har påbegyndt en 

nådesløs erobringskrig, har paraverne undladt at komme de øvrige 

riger til undsætning. I stedet ser de blot til, og lever ud fra en op-

fattelse af, at de med deres militære færdigheder, vil kunne stå 

imod, hvis chatonerne nogensinde skulle nå Paraviens grænse. 

Denne holdning har medført stor forundring blandt resten af de 

nordlige riger, og man er begyndt at betragte paraverne som et 

arrogant og selvforherligende folk. Det til trods, så nærer man dog 

fortsat stor respekt for deres kultur, og det er en enestående ære 

for en narabonsk adelssøn at blive optaget på et paravisk akademi. 

De, der vender tilbage med titlen ’ridder af Paravien’, kan være 

sikre på at nyde stor anerkendelse blandt sine slægtsfæller. 

Styre  

Al magt i det paraviske rige ligger som anført hos adelen. Den 

simple bonde har ingen indflydelse på sit eget liv, og der venter 

ham en hård straf, hvis han forsøger at sætte sig op mod sin herre. 

Herremændene kan dog umuligt varetage alle de administrative 

opgaver, som deres lener byder på, og som oftest bliver magten 

dermed fordelt til et antal betroede rådgivere. Disse vil ofte selv 

være af adelige stand - enten fordi de er i familie med herreman-

den, eller også fordi de er fra en nærtstående familie, og er bragt 

ind i herremandens hushold grundet deres store vid eller intellek-

tuelle færdigheder. 

Visse dele af lenets mindre betydningsfulde opgaver overlades dog 

til en kreds af ikke-adelige, som på grund af deres kendskab til 

eksempelvis handel eller landbrug har en større indsigt i det givne 

emne end de adelige selv. At være optaget hos lensherren på den-

ne vis, giver dem en særlig status, der hæver dem over resten af 

pøblen. Yderligere vil deres årlige indtægt fra dette arbejde ofte 

overgå en simpel bondes hundredfold. En del af magten i riget er 

således overdraget til denne klasse af lavadelige, og i krigstider - 

hvor store dele af adelen er optaget andetsteds - vil de kunne opnå 

en betydelig magt. Særligt har opkrævningen af skatter traditionelt 

været en af de mest prestigefyldte poster, der er blevet overdraget 

til lavadelen.  

Blandt de førende adelsmænd i Paravien udpeges en konge, der 

indsættes som rigets regent, og som bestrider denne titel indtil sin 

død. Han har ikke mange beføjelser, og overlader i det store hele 

blot rigets vel og vel til de enkelte herremænd. Hans beføjelser 

udtrækker sig principielt set kun til disse herremænd, og kongen 

har ingen autoritet over land og befolkning i de enkelte lener. 

Kongens første og fremmest opgaver er dermed blot at afklare 

stridigheder mellem de adelige, og se til at rigets affærer udadtil 

bliver afviklet på en hensigtsmæssige måde. Det er først i krigstid, 

at kongen for alvor træder i karakter. Da indtræder han som kom-

mandør over rigets forenede styrker, og hver en ridder i Paravien 

er underlagt hans bud.  

Den nuværende konge er Kong Arkiel af Nimranns orden. 
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Religion  

Paraverne er alle tilhængere af troen på De Sande Guder. Religio-

nen er dybt integreret i den feudale ridderkultur, der kendetegner 

riget, og troen er dermed også blevet til en essentiel del af kultu-

ren. Som med meget andet i Paravien er religionen og udøvelsen af 

denne imidlertid primært forbeholdt adelen.  

Man betragter guderne som værende mægtige og indflydelsesrige 

væsener, hvis kræfter er uden begrænsninger, og som er i stand til 

at diktere skæbnen for ethvert levende væsen. Dog finder man det 

utænkeligt, at guderne skulle bekymre sig om trivielle og ligegyldi-

ge detaljer i simple menneskers liv, og den gennemgående opfat-

telse er således, at guderne ganske vist findes, men at de har det 

bedst med blot at lade de dødelige selv om at leve deres liv. Det er 

derfor op til individerne selv at handle, hvis de ønsker at nå deres 

mål. Guderne kan og vil ikke hjælpe dem, der heller ikke hjælper 

sig selv, og de bliver dermed i højere grad til idealer, man bør ef-

terleve, end reelle genstande for tilbedelse. 

Uanset at paraverne anerkender og værdsætter samtlige af De 

Sande Guder, så har tilbedelsen af Nimar dog altid været meget 

udbredt i riget. Det skyldes ikke mindst, at Nimranns riddere - der 

lagde selve grundstenen til rigets kultur - menes at være velsignet 

af Nimar selv, men paraverne synes i det hele taget at føle en nær 

tilknytning til de idealer, som Nimar står som indbegrebet for. 

Siden himmelkrigene er også Jorins lære dog begyndt at vinde 

indpas i riget.  

Det er den gængse opfattelse i riget, at kun de, der er vise og ind-

sigtsfulde, bør forstyrre guderne og påkalde sig deres opmærksom-

hed. Den uindviede, der afkræver guderne tjenester, vil blot vække 

deres vrede, og blive straffet herefter. Præsteskabet er derfor sær-

deles velsete i Paravien, og kun de mest kyndige adelssønner får 

muligheden for at påbegynde oplæring i templerne. Først når de er 

færdiguddannede og har bevist, at de har gudernes gunst, aner-

kendes de nye præster. Herefter vil de imidlertid blive budt vel-

kommen hos enhver adelsslægt, og deres velsignelser og helbredel-

ser er gaver, som bliver skattet højt.  

Udenfor adelens kredse er det tilladt for de simple bønder at dyrke 

guderne, så længe det blot sker i et afpasset forhold, der ikke på-

virker deres arbejde. Her anerkender man ganske vist guderne og 

mange blandt folket tilbeder dem regelmæssigt. Som oftest betrag-

tes religionen dog som et privilegium, der er forbeholdt adelen, og 

den gængse opfattelse blandt pøblen er at gudernes affære overgår 

den jævne mands forstand, og at man derfor bør blande sig uden-

om. 

Relationer  

Mod syd ligger det enorme tharkiske handelsimperium, som para-

verne gennem tiden har haft et overordentligt nært og venskabe-

ligt forhold til. Der florerer en omfattende handel mellem de to 

riger, og om der aldrig er indgået formelle aftaler herom, så synes 

der at herske en udtalt forståelse for, at tharkerne giver fordelagti-

ge priser til de paraviske handlende, mod at de paraviske ridder til 

gengæld yder dem beskyttelse mod eventuelle fjender. 

Mod nord findes Gothia, der er et rige ikke ulig Paravien. Den 

gothiske kultur er kraftigt inspireret af den paraviske, og store dele 

af den gothiske adel er da også uddannet ved de paraviske akade-

mier. Den norrlandske kultur har imidlertid også haft en stor ind-

flydelse på Gothia, og om end man værdsætter venskabet med 

riget, så betragtes indbyggerne som noget primitive, og ikke værdi-

ge til helt den samme anerkendelse som ægte paravere. 

Nordøst for Paravien findes Narabond. Det er et rige, som har 

taget meget inspiration til sig fra det paraviske, og som man har et 

ganske nært forhold til. Særligt har de narabonske konger sat en 

stor ære i at sende deres sønner til Paraviens akademier. Nara-

bonds nuværende konge - Valdemar Narabond - er den seneste af 

mange narabonske konger, der har fået sin uddannelse i Paravien, 

og riget har i de seneste år nydt godt af hans færdigheder. 

Øst for Paravien ligger det elviske rige Buranus. Uanset de store 

forskelle på menneskenes og elvernes livssyn, så har de to riger 

alligevel flere lighedspunkter, end adskillige af de omkringliggende 

menneskelige riger. Også Buranus’ folk lever deres liv efter strenge 

militære regler, og uanset at der kun er en ringe kontakt mellem 

de to riger, så nærer de alligevel en udtalt respekt for hinanden. 
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Z a r a ’ b a s h  
Langt mod syd - i de omfattende ørkenområder, der præger det 

sydlige kontinent - finder vi det storslåede zarabiske rige. Det er et 

land befolket af mørkladne og stolte menneskestammer, som igen-

nem årtusinder har trodset de barske vilkår og formået at skabe en 

af de mest glorværdige kulturer, som verden endnu har set.  

Riget har sit ophav i de frie ørkenstammer, der i tidernes morgen 

vandrede over stepperne og i ørkenen. Med tiden slog de sig ned 

og etablerede store byer, hvor der blev gjort op med fortidens 

primitive levevis, til fordel for et liv med højkultur og en værdsæt-

telse af kunsten og de videnskabelige færdigheder. Folket værdsat-

te det skønne og ophøjede, og med tiden udviklede den zarabiske 

kultur sig til et enestående samfund, hvor kloge hoveder brugte 

deres dage på at være innovative og nyskabende.  

Det er hér, at størstedelen af den videnskab, som vi i dag tager for 

givet, har fundet sit udspring. Udover naturvidenskaben kan også 

matematikken, filosofien og de første menneskelige skriftsprog 

føres tilbage til Zara’bash. Alt imens højkulturen blomstrede i 

Zara’bash var resten af Nirahams menneskelige samfund stadig 

ikke meget mere end barbariske klaner, og alle har de det zarabi-

ske rige at takke for de kulturelle fremskridt, som de siden har 

nydt glæde af. 

Særligt har den zarabiske hovedstad Cartheero udmærket sig som 

Nirahams kulturelle samlingspunkt. Det er en position, som byen 

dog må dele med Etos, men når Nirahams vismænd omtaler 

Cartheero, er det stadig med en særlig blanding af stolthed og 

respekt. Også de øvrige tre storbyer i Zara’bash; Juncater, Badra og 

Khajdba nyder stor anerkendelse både i og udenfor riget. 

Ikke hele Zara’bash er dog præget af denne højkultur. Den største 

kulturelle udvikling har fundet sted i rigets større byer, der alle er 

beliggende i de nordlige egne ud til enten Kamirrhavet eller Dhall-

havet. I syden har tilværelsen typisk været væsentlig anderledes. 

Her lever de gamle nomadestammer stadigvæk som de har gjort 

det igennem tusinder af år, og de nægter at tage de nyere tiders 

tiltag til sig. De vandrer omkring på stepperne med deres flokke af 

dyr, og opsøger kun byerne, når de har behov at handle. De er 

imidlertid et sjældent syn, og der kan gå flere år, før de viser sig, 

for da snart efter at forsvinde ud på stepperne igen.  

Uanset zarabernes storhed, så er det dog værd at bemærke, at 

langt fra alle får glæde af de kulturelle goder i riget. Zara’bash er 

præget af enorme forskelle på høj og lav, og det betragtes som en 

selvfølge, at velhavende personer har ret til at holde slaver. Rige 

købmænd kan eje og beskæftige op mod tusind slaver, og selv de 

simple borgere i byerne ejer ofte en slave til at tage sig af hushold-

ningen. Slaverne fødes ind i deres stand, og har kun ringe mulig-

hed for at blive givet fri. Det antages at nær ved halvdelen af den 

zarabiske befolkning er slaver, og tilværelsen for disse er ofte præ-

get af et hårdt og kort liv. 

Denne del af samfundet er imidlertid kun sjældent synlig for ude-

frakommende. I stedet bliver øjet fanget af den overvældende 

pragt, der kendetegner de zarabiske byer. Hvert eneste hus er 

næsten et lille palads i sig selv, og alle bygninger er overdådigt 

udsmykket. Det er et almindeligt træk hos zaraberne, at de ynder 

at udstråle rigdom og velstand. Den zarabiske livsstil dikterer, at 

rigmænd bør skilte med deres formuer, for kun ved at vise deres 

værd, vil de kunne få den anerkendelse, som de fortjener. Perso-

ner, der i stedet skjuler deres velfærd og gemmer deres rigdomme 

af vejen, anses for skamfulde, og vil blive mistænkt for at have 

kommet til sin velstand på uhæderlig vis. 

Det er i det hele taget et gennemgående træk, at alle zarabere 

værdsætter rigdom og materielle goder højt. Også visdom og intel-

lektuelle værdier betragtes som noget enestående. Filosoffer og 

store videnskabelige begavelser indenfor eksempeltvist medicin, 

retorik og astronomi har særdeles høj status, og det forventes af 

alle velhavende borgere i riget, at de tillige forstår sig på disse 

klassiske discipliner.  

Denne forherligelse af tankevirksomhed har da også affødt nogle af 

de viseste mennesker, som Niraham endnu har set, og særligt 

sætter zaraberne en stor ære i at Cartheero var fødested for selve-

ste profeten Jarco. 

Styre  

Al magt i Zara’bash ligger hos sultanen. Han er rigets øverste leder, 

og fra sit palads i Cartheero råder han over liv og død for hver 

eneste sjæl i riget.  

Uanset at sultanens magt er uindskrænket, og hver eneste zaraber 

principielt er bundet til at efterleve og om nødvendigt gå i døden 

ved hans bud, så udøver han dog sin autoritet med en udtalt var-

somhed. Sultanen har ingen nævneværdige hærstyrke til sin dispo-

sition, og han betragtes heller ikke som værende indsat af guderne, 

som man ellers ser adskillige andre steder på Niraham. 

Sultanen må således råde og regere ud fra folkets velvilje, og han 

har ikke andre styrker at trække på, end sine egne personlige egen-

skaber. Det har gennem tiden ført til utallige oprør, hvor magtsyge 

rigmænd har forsøgt at lægge sig ud med sultanerne. Visse af dem 

har haft held med deres foretagende, og da har man blot på diplo-

matisk vis afsat den tidligere sultan og erstattet ham med en ny, 

der blev betragtet som mere værdig. Væbnede oprør er til gengæld 

sjældne i riget, da det at skride til våben bliver betragtet som en 

overilet og uværdig handling, der først og fremmest udtrykker 

manglende intellektuel formåen. 

Den nuværende sultan er Ahriman Ibn Hajdi Ibn Uhra. 

Omkring sig har sultanen et antal storvizirer, der tager sig af de 

mest almindelige handlinger, som sultanen ikke selv har tiden til 

at beskæftige sig med. De udpeges ofte blandt rigets største vis-

mænd, og har ofte næsten lige så meget magt som sultanen selv. 

Det meste af tiden råder de på eget initiativ og uafhængigt af sulta-

nen, og det at modsætte sig en storvizir betragtes som en lige så 

stor forbrydelse, som at modsætte sig sultanen. 

Når sultanen dør, overgår magten i riget som oftest til en af hans 

vizirer. Det sker dog ofte, at sultanen har sørget for at mindst en af 

hans sønner har en sådan position, og der er med tiden opstået en 

tradition for, at magten går i arv fra far til søn. 

I hver af rigets fire store byer er indsat en lokal magistrat, som 

sørger for at sultanens love bliver efterlevet. Magistraten sørger 

desuden for at afklare stridigheder mellem de handlende og blandt 

de almene indbyggere i byen, i tilfælde af at der skulle opstå kon-

flikter, som kræver mægling. 
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Religion  

Den officielle statsreligion i Zara’bash er troen på De Sande Guder. 

Denne lære praktiseres imidlertid først og fremmest i de store 

byer, og det er særligt de mere velhavende borgere, der bekender 

sig til De Sande Guder. Zaraberne har dog traditionelt haft en 

noget afvigende tolkning af læren. Man har ganske vist ikke mod-

sat sig den officielle doktrin fra Etos, som forpligter tilhængere til 

at anerkende alle De Sande Guder, men der er en udbredt tilbøje-

lighed til, at zaraberne udpeger sig en enkelt af De Sande, som de 

tilbeder helhjertet, og at de herudover ikke skænker resten af gu-

derne en nævneværdig anerkendelse. Mere end nogen anden, har 

Gasnian altid haft en særlig plads i zarabernes hjerter, men også 

Nimar og Tara har fundet vid udbredelse. 

Religionen er dog ikke videre synlig i zarabernes liv. Man har gan-

ske vist for vane at besøge templerne regelmæssigt, og gavmildt at 

skænke gaver til sin udvalgte gud, men donationerne går primært 

til selve templet, og de bliver betragtet som en betaling til præster-

ne, for at de kan dedikere deres liv til at tilfredsstille guderne, så 

resten af folket kan koncentrere sig om deres respektive hverv 

uden at skulle frygte for gudernes modvilje.  

Den fremherskende opfattelse blandt zaraberne er tillige, at det 

kun er ved sine gerninger, at man til fulde kan tilfredsstille guder-

ne. Man søger så vidt muligt at leve sit liv i overensstemmelse med 

de retningslinjer, som ens udvalgte guddom har meddelt, og så-

fremt man opnår sine mål i livet, så tages det som det bedste tegn 

af alle, på at guderne er tilfredse. 

Handlende kan dermed fryde sig dobbelt over at en indbringende 

handel er kommet i hus, for de ved da, at guderne vil finde glæde 

ved dem, og de kan leve i visheden om, at de har opfyldt deres 

ønsker. 

Blandt de sydlige stammer har man imidlertid ikke endeligt kon-

verteret til De Sande Guder. Om end denne lære har været rigets 

officielle religion gennem nærved 1000 år, har folket i disse egne 

holdt fast ved deres gamle levevis, og herunder også de tidligere 

tiders religioner. De nomadiske folk i ørkenen og på de åbne slet-

ter bekender sig således stadig til den gamle Kasmanitro, der tager 

afstand fra eksistensen af egentlige guder, og i stedet anser menne-

skene som noget guddommeligt i sig selv.  

For hver generation der passerer, mener man imidlertid, at de 

ophøjede og guddommelige træk bliver udvandede, og efterhån-

den som søn efterfølger fader, bevæger folket sig længere og læn-

gere væk fra dengang, hvor de selv var guder. Eftersom de yngre 

generationer dermed aldrig vil kunne opnå samme værdighed som 

de ældre, værdsætte de Kasmanitro derfor de aldrende og vise. Der 

er intet højere ideal blandt de Kasmanitro end indsigt og jagten på 

viden. Kun gennem en forståelse af verden vil man kunne genvin-

de tidligere tiders storhed og holde kontakten til den tabte gud-

dommelighed i live.  

Det er ikke kun de sydlige stammer, der sværger til denne religion. 

Den praktiseres også hyppigt blandt slaverne og de fattige, da 

økonomi og velstand ikke spiller nogen rolle indenfor Kasmanis 

lære. Religionen tillader selv de nederste i samfundet at føle, at de 

er ligeværdige med enhver anden i riget - selv sultanen. Det har 

imidlertid også gjort religionen upopulær blandt de velhavende, 

som derfor ofte forbyder deres slaver at udøve den. 

Relationer  

Mod nordvest grænser Zara’bash op til Etos. Gennem årene har 

Etos opnået en særlig status i Niraham som værende udgangs-

punktet for næsten al kultur og videnskab, og bystaten har dermed 

overtaget den anerkendelse, som i tidligere tider tilkom Zara’bash. 

Det har ført til gnidninger imellem de to riger, og da der kom op-

lysninger frem om, at etoisk guld havde købt loyaliteten hos store 

dele af den tharkiske flåde, som nu var ved at blive udrustet til en 

invasion, blev man nødt til at handle. Siden har de to riger set 

hinanden an og man frygter at en invasion fra Etos måtte være 

nært forestående. 

Mod nordøst blev grænsestaten Aihlann Bachir oprettet for blot få 

år siden. Den havde til formål at adskillige Zara’bash fra de eislon-

ske skove, og skulle også sørger for, at Emyr ikke igen ville anlæg-

ge bosættelser på det sydlige kontinent. Dermed blev krigen mel-

lem de tre riger, der havde raset i flere årtier, bilagt. Aihlann Ba-

chir mangler endnu at stå sin prøve, og man ser på denne freds-

ordning med en vis skepsis. Der er dog også en vis følelse af opti-

misme, og der er mange som håber, at man hermed én gang for 

alle kan bilægge de gamle stridigheder. 

Mod nord, på den anden side af Kamirrhavet, findes Det Chaton-

ske Imperium. I de seneste år har chatonerne ved hjælp af deres 

flåde, haft held til at erobre et antal kolonier i Zara’bash. Det har 

vakt harme blandt zaraberne, men lige for nu har man valgt at 

holde sig afvende og afstå fra at erklære imperiet krig. Mange fryg-

ter imidlertid, at det kun er et spørgsmål om tid, før der bryder 

åben krig ud mellem de to lande, og man nærer ikke just varme 

følelser for fjenden i nord. 
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E t o s  
Sydøst for Narabond finder vi den lille, men overordentlig indfly-

delsesrige, bystat Etos. Siden tiden for Jarcos åbenbaring har Etos 

udgjort Nirahams religiøse centrum, og det er fortsat fra det store 

tempel i Etos, at næsten alle religiøse doktriner om De Sande Gu-

der bliver udstedt. 

Jarco selv opholdt sig i byen igennem adskillige år af sit liv, hvor 

han prædikede for den evigt voksende menighed, og hvor de vis-

mænd fra hele verden udarbejdede omfattende værker om den 

store profets liv og læren.  

Umiddelbart efter den store åbenbaring opførte man et monumen-

talt tempel i Etos, der skulle være et samlingspunkt for ikke blot 

de troende, men tillige skulle huse de mest anerkendte præster, og 

være en skole udi forståelsen af gudernes væsener og kraft. Tem-

plet opnåede snart en status uden lige, og man har formået at 

fastholde denne enestående position op til nutiden.  

Uanset afstandene, så er troende i alle verdens riger forpligtet til at 

efterleve doktrinerne fra stortemplet, og de gør det med stor glæ-

de. Templets ord er indbegrebet af visdom, og ingen sande tilhæn-

gere af De Sande Guder vil vove at sætte sig op mod dets ord. Det 

betragtes tværtimod som et ophøjet ideal at efterleve De Sandes 

bud i alle aspekter i livet, og de troende, som igennem deres liv har 

draget til Etos for selv at opleve gudernes undere og lære de vises 

ord, har et helt enestående status. Det betragtes således også som 

stor ære for en præst, hvis han har været optaget i templets præ-

steskab og dedikeret nogle år af sit liv til at studere her.  

Alt i Etos synes at have templet som sit afgørende samlingspunkt. 

Der er vokset en storslået by op omkring det, der også blot er ble-

vet givet navnet Etos. Byen er hjemsted for lærde fra hele Niraham, 

og de har taget videnskaber og kulturelle udviklinger med sig fra 

hele verden. Man har altid taget imod disse nye borgere og deres 

kundskaber med stor glæde, og i templet har man gjort meget for 

at fremme udviklingen af nye teknologier. Det har resulteret i, at 

Etos nu ikke kun betragtes som Nirahams religiøse samlingspunkt, 

men også som et af de mest veludviklede samfund i verden. De 

fleste magthavere på Niraham har derfor også altid søgt at holde 

sig på god fod med bystaten, og de har nyt stor glæde af dens ny-

skabelser og indsigt. 

Rigets store fremskridt og udtalte popularitet har ført en udmær-

ket økonomi med sig, og de fleste etoere nyder godt af de mangfol-

dige handelsvarer der strømmer til i en lind strøm. Det er således 

ikke kun de gavmilde donationer til templet og dets folk, der giver 

levebrød til bystatens befolkning, men også de utallige handelsva-

rer, der fragtes hertil dagligt og bliver solgt videre med store fortje-

nester.  

Der er dog ingen tvivl om, at det er stortemplet, der er rigets 

egentlige samlingspunkt og kilden til dets høje status. Til templet 

er også knyttet et akademi for moderne og klassiske videnskaber, 

hvor verdens store tænkere mødes og udveksler tanker. Akademiet 

bygger på et ideal om, at viden bør strømme frit, og et utal af oply-

ste tilbedere og intellektuelle begavelser rejser til templet hvert år 

for at få råd og vejledning. Selv konger og kejsere er et hyppigt syn 

her, efterhånden som også de føler et behov for få rådgivning fra 

Niraham største tænkere.  

Udover templet og byen er et andet vartegn ved Etos, at bystaten 

rummer hjemsædet for magiens cirkel. Cirklen er den mest ud-

bredte sammenslutning af magikere på Niraham, og i de fleste af 

verdens riger er det en forudsætning for, at kunne udøve magi, at 

det sker efter accept fra magiens cirkel. Cirklen har dermed en 

overvældende stor magt, men bliver af samme grund også frygtet 

og lagt for had af mange. De fleste riger har deres egen gren af 

magiens cirkel, men de er alle underlagt hovedsædet i Etos, og den 

øverste af magikerne her er Gagail ’Lysbringeren’. Han regnes for 

det viseste menneske på Niraham, og han har været overhoved for 

magiens cirkel igennem mere end 300 år.  

Den eneste reelle kampstyrke Etos besidder, er et fåtal af veltræne-

de krigerpræster, der har til opgave at beskytte templet og dets 

præster. Disse krigerpræster er kendt som tempelvogterne, og 

deres kræfter er anerkendte selv udenfor rigets grænser. Udvælgel-

sen er overordentlig streng, og der optages kun en lille håndfuld 

kandidater hvert år. Præster og krigere fra hele verden søger at 

blive optaget som tempelvogtere, og ordenen består efterhånden 

af personer fra næsten alle kulturer og racer. 

Udenfor byen Etos finder man et antal spredte landsbyer, der sør-

ger for at bystatens indbyggere er velforsynede med mad. Det land 

i riget, der ikke består af enten byen eller ufremkommelige terræn, 

er kendetegnet ved, at der ligger marker så langt øjet rækker. Jor-

den i riget har vist sig yderst frugtbar, og under præsteskabets 

kyndige vejledning har bønderne formået at få et fremragende 

udbytte ud af det ellers ringe areal.  

Der er dog også tradition for, at præster, der kommer til Etos fra 

resten af verden, bringer store gaver med sig, som udtryk for deres 

taknemmelighed over at have fået mulighed for at studere i det 

store tempel. Også verdens konger betaler anseelige summer for 

den vejledning, de modtager fra de etoiske vismænd. Derigennem 

formår man at sikre bystatens borgere et ganske velhavende liv, og 

når man selv dyrker de fleste af sine fødevarer, er i højere grad af 

vane end på grund af et egentligt behov. For det meste sælges de 

da også blot videre til de omkringliggende riger og bidrager der-

med til blot at gøre Etos endnu rigere 

Al magt i Etos ligger hos præsteskabet. Bystaten har ingen formelle 

magthavere, og man lever sit liv ud fra en overbevisning om, at 

landet er styret af guderne selv. Det forekommer derfor også ab-

surd, at etoerne skulle lade sig underkaste en dødelig konge eller 

kejser. Det er dog i samme grad anerkendt, at de største og mest 

betydningsfulde beslutninger i bystaten bliver truffet af præsteska-

bet, og man anerkender, at de i kraft af deres ophøjede visdom har 

en større magt end den jævne borger. 

Denne tradition opstod allerede i Jarcos levetid, hvor spurgte pro-

feten til råds, hvis man ønskede vejledning, og folket gjorde en 

kunst ud af at efterleve hans bud. Efter Jarcos begyndte præsteska-

bet at samle hans ord, og de sammenfattede dem i både religiøse 

og politiske doktriner, der havde en sådan karakter, at de mindede 

om deciderede love. Om end det aldrig er blevet offentligt kund-

gjort, at magten i riget ligger hos præsteskabet, så er traditionen 

dog efterhånden så indgroet i befolkningen, at ingen bestrider 

deres ord.  

Befalinger fra templet adlydes således uden tøven, og skulle det 

ske, at de modsættes, vil præsteskabet iværksætte repressalier for 

at bringe folket tilbage på den rette vej. I alt andet end navn, er 

præsteskabet således reelt den herskende magt i Etos. 
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G o t h i a  
Vest for Narabond finder vi det gothiske rige. Det er et relativt 

ungt rige, og før det blev etableret, var egnen her blot et ufrugtbart 

og sparsomt befolket stykke land. Grundet dets overordentlig 

strategiske betydning var egnen dog alligevel meget omstridt, og 

både Norrland, Paravien og Narabond havde gjort krav på ejerska-

bet over egnen. 

Befolkningen var - og er fortsat - i overvejende grad norrlændinge, 

som er immigreret sydpå i håbet om at kunne finde et mere attrak-

tivt hjem end det kolde nord. De havde anlagt utallige bosættelser 

og opdyrket store dele af jorden. De havde tillige anlagt fiskerbyer 

hele vejen ned langs kysten, og udbyttet herfra var så righoldigt, at 

det kunne brødføde store dele af Norrland i årets koldeste måne-

der. Om end herredømmet over egnen således var en omtvistet 

affære, så var befolkningen i overvejende grad af den opfattelse, at 

landet måtte betragtes som en del af Norrland. 

Denne opfattelse nød dog ingen videre anerkendelse i de omkring-

liggende riger. Den vig, som landet var centreret omkring, udgjor-

de et oplagt udgangspunkt for adgang til både Norrland og Darko-

nien i nord, Narabond i øst, Paravien i syd og Plen mod vest. Eg-

nen var således af en overvældende stor militærstrategisk betyd-

ning. Derudover var det også den mest oplagte handelsrute mel-

lem rigerne, og der ville være store formuer at vinde på at kunne 

erklære sit herredømme over de velbenyttede karavaneruter.  

Tilværelsen som omstridt grænseregion varede ved igennem ad-

skillige århundreder, og til sidste havde stridighederne nået et 

sådant omfang, at de truede med at ødelægge forholdet mellem 

rigerne og trække dem ind i en krig, som ingen af dem ville kunne 

vinde på. I år 1198 EJ blev der indledt en overvældende strid, der én 

gang for alle skulle afklare rigets skæbne. Gotherne gjorde imidler-

tid indædt modstand, og ved stor snilde og gennem gudernes magt 

formåede de at presse deres fjender tilbage og tvinge dem til at 

anerkende deres autoritet. Denne strid er for eftertiden blevet 

kendt som ’menneskekrigen’, og er en skelsættende begivenhed i 

Gothias historie. 

Dermed var kimen lagt for, at egnen skulle etableres som et selv-

stændigt rige, og værre undsagt kontrollen fra samtlige af de ær-

gerrig parter. Uanset at ingen af de øvrige riger fandt glæde ved 

permanent at skulle afgive sit krav på denne vis, så var det for sent 

at omgøre det hændte, og man måtte erkende, at det eneste alter-

nativ var en altomsluttende krig, mod et standhaftigt folkefærd, 

der trodsigt nægtede at opgive deres frihed. Man anerkendte der-

for det nye rige i år 1204 EJ og gav det navnet Gothia. 

Riget har nu været en selvstændig enhed i godt og vel tre århund-

reder. I disse år har gotherne levet en afsondret og anonym tilvæ-

relsen uden at blande sig meget i verdens gang. Folket har heller 

ikke været tilbøjelige til at tage nye tiltag til sig fra omverdenen, og 

tilværelsen har derfor ikke ændret sig mærkbart igennem årene.  

Befolkningen er stadig præget af den gamle norrlandske livsstil, 

hvor styrke, ære og anseelse er de fundamentale grundbegreber. 

Adskillige århundreder med barske livsvilkår, har desuden gjort 

folket meget fåmælte og direkte i deres adfærd. De er ikke et ud-

talt brutalt eller voldeligt folkefærd, men deres adfærd er meget 

fysisk, og de foretrækker eksempelvis at afklare stridigheder hur-

tigt, kynisk og effektivt ved at lade sværdene tale frem for at give 

sig hen med endeløse diskussioner.  

Det har givet gotherne ry for at være simple og primitive, men 

sandheden er dog nærmere den, at de lever et ligefremt og konse-

kvent liv. Gotherne er da også ansvarsbevidste og stolte af natur. 

De betragter det som en dødssynd, såfremt en person skulle bryde 

en ed eller blive fanget i at lyve, og den blotte beskyldning om 

uhæderlighed er tilstrækkeligt til at få dem til at trække våben. 

Riget er dog også i en vis grad præget af deres forhold til Paravien. 

Paraverne nyder en helt særlig anseelse for deres hjælpende hånd, 

der førte til rigets etablering. Man har siden hen forsøgt at tage 

store dele af den paraviske kultur til sig, og de gamle norrlandske 

traditioner er gennem årene blevet suppleret med et utal af ridder-

lige idealer og æreskodekser. Der er også opståen en reel adelstand 

i Gothia, som nyder særlige privilegier, og som har en nær kontakt 

til den paraviske elite.  

Herudover har man også taget Narabonds traditioner for handel til 

sig, og med rigets centrale beliggenhed mellem Paravien, Nara-

bond og Norrland, er der mange rige handelsruter som passerer 

lige lukt igennem. Igennem de seneste år har man formået at lu-

krere på dette, og det har ført til opblomstringen af en regulær 

borgerlig handelsstand, som nyder stor velstand. 

Gothia er dermed et splittet rige, hvor den jævne befolkning tro-

fast holder de gamle traditioner i hævd og dermed også båndet til 

Norrland, alt imens borgerne skeler til Narabond for inspiration, 

og overklassen ihærdigt plejer deres bånd til Paravien.  

Den nuværende konge, er kong Arhild Sarassin III. Han kom til 

magten for godt og vel 10 år siden, og har efterfølgende vist sig at 

være en yderst kompetent konge, der har haft held med at holde 

fjenderne borte fra rigets grænser. I de seneste år er han dog også 

kommet under anklage for at være for optaget af at have taget sig 

for lidt af rigets interne affærer. Store dele af riget er faldet hen i 

lovløshed under hans regeringstid, og det er ikke meget, kongen 

har gjort for at bringe ro og orden tilbage i riget.  

Efter gammel norrlandsk tradition ligger størstedelen af den dagli-

ge magtudøvelse dog hos de lokale høvdinge, og selvom kongen 

regelmæssigt forsøger at hævde sig, så har de gamle traditioner 

stadig stor magt hos folket. Riget består i overvejende grad af små 

landsbysamfund, og hver af dem ledes af en stærk og enerådig 

høvding. Folket er da også i høj grad tilbøjelige til hellere at skue 

mod høvdingens bud end kongens love i deres hverdag, og det er 

således først og fremmest hos adelen, at kongen har en reel indfly-

delse. 

Igennem årene har kirken også etableret sig som en magtfaktor i 

Gothia. Siden riget blev etableret, har De Sande Guder været aner-

kendt som den eneste anerkendte tro, og særligt tilbedelsen af 

Nimar, Gasnian og Arl har efterhånden fundet en stor udbredelse 

blandt folket. Rigets ypperstepræst, Hector de la Vero af Nimars 

kirke, har da også etableret som en central magtfaktor i riget, og i 

kongens fravær er hans rigets reelle regent.  

Udover tilhængerne af De Sande Guder er der også stadig adskilli-

ge mennesker i landet, som stadig sværger til den gamle norrland-

ske druidetro. De er ikke velsete blandt kirkens folk, men de jævne 

bønder skænker dem stadig stor anerkendelse, og det hører til 

traditionerne at invitere druiderne til alle større helligdage. 
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P l e n  
Langt mod vest, i havet på den anden side af Gothia, er den lille og 

uanseelige ø Plen at finde.  

I de tidlige tider blev øen opdaget af norrlandske søfarere, som 

fandt den for gold og fjern, til at de ønskede at bosætte sig på den. 

Klimaet var koldt, vinden blæste konstant ind fra havet og det var 

næsten umuligt at finde føde. Herefter lå øen ubeboet hen i flere 

hundrede år, indtil Emyr i år 1054 EJ erkendte, at de havde behov 

for at etablere en koloni, hvorfra de kunne overvåge deres svorne 

fjende Paravien. Emyr koloniserede øen, men blev snart efter tvun-

get til at overlade den til sin egen skæbne, for endeligt at opgive 

enhver kontakt i år 1224 EJ. 

Herefter har Plen næsten været fuldstændig adskilt fra resten af 

Niraham. Folket har ganske vist regelmæssigt sendt ekspeditioner 

til fastlandet for at handle og lejlighedsvist også for at plyndre, 

men det har kun sjældent resulteret i en længerevarende kontakt. 

Tilværelsen på Plen har derfor været statisk og uforanderligt igen-

nem de seneste 200 år. De religiøse og kulturelle udviklinger, der 

har fundet sted på resten af Niraham igennem de seneste par år, 

har aldrig formået at vinde indpas på øen, og i resten af verden ser 

man Plen som et noget særprægede og tilbagestående samfund. 

At man fortsat holder fast i tidligere tiders levevis kommer særligt 

til udtryk ved Plen-boernes religiøse tilhørsforhold. Igennem årene 

har man stædigt holdt fast i at tilbede de gamle guder, og man 

nægter den dag i dag at anerkende himmelkrigene og de nye gu-

ders komme. Visse beboere på øen er endda så stålsatte i deres tro, 

at de end ikke anerkender alle de gamle guder, men udelukkende 

tilbeder Djorka, Ragil og Rasnasolin. 

Den overvejende del af befolkningen er beskæftiget med landbrug, 

fiskeri og minedrift, og man lever næsten udelukkende i små loka-

le landsbysamfund. Tilværelsen på en øen er hård og livet ofte kun 

kort, men det er et hårdført folk, og de har med tiden lært at leve 

med de barske vilkår.  

Indtil for blot halvtreds år havde et antal stammer af bjergtrolde, 

orker og et dæmonisk dværgeyngel kendt som maudrichterne 

desuden deres hjem på øen. De hærgede blandt menneskene, og 

var med til at gøre den i forvejen magre tilværelse overordentlig 

barsk. Kun de stærkeste og mest hårdføre af Plens folk overlevede 

længe nok til at kunne videreføre slægten. Det var en kynisk tilvæ-

relse, der dog resulterede i, at øens beboere udviklede sig til et 

krigsvant og kyndigt folkefærd, der fostrede et antal navnkundige 

helte og mægtige krigerklaner.  

I år 1464 EH lykkedes det endelig for Plens beboere at få bugt med 

deres fjender, og i tiden efter drog mange af de nu rastløse krigere 

ud omkring i verden og ernærede sig som lejesoldater. Blandt de, 

som nåede til Narabond og skabte sig et navn her, kan nævnes 

Løvenborg, Hjorteklanen og De sorte løver, der alle fik ry for at 

være glimrende krigere. 

Øen regeres i dag af en konge, der bærer navnet Lothar VI af Lø-

venborg. Han har sit slot i øens eneste større by, Løvenstad. Ud-

over at være samlingspunkt for befolkningen i krigstid huser byen 

også øens eneste reelle marked, og er dermed et centrum for stør-

stedelen af al handel på øen. 
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Siden tidernes morgen har mennesker fra Zara’bash og elvere fra 

Eislonien ligget i konstante stridigheder. De to folkefærd har syn-

tes ude af stand til at komme overens, og mere end noget andet 

sted på Niraham har det ført til krigshandlinger i egnen omkring 

Ianno Passagen, der er bindeleddet mellem Nirahams nordlige og 

sydlige kontinent. Uanset at stridighederne lejlighedsvist er blevet 

bilagt, så er de imidlertid snart blusset op igen, og der har aldrig 

tidligere været etableret en endelig fred. 

Sådan har det stået på i årtusinder, og der er opvokset et inderligt 

had mellem det zarabiske folk og elverne. Magtbalancen er blevet 

forrykket adskillige gange igennem årene, men den reelle grænse 

mellem rigerne er aldrig blevet forskubbet nævneværdigt, og ingen 

af folkeslagene har formået endegyldigt at vinde overhånd. 

Også Emyr blev med tiden involveret i striden. Da de tharkiske 

bystater i år 1224 EJ forenede sig i et nyt stærkt rige, og Emyr her-

efter måtte se sig om efter et nyt offer for sit omfattende pirateri, 

endte det med at gå ud over de zarabiske handelsfartøjer. I tiden 

der fulgte, anlagde man svært bevogtede kolonier i Zara’bash, 

hvorfra flåden kunne hente forsyninger og lagre deres plyndringer. 

Da de elviske skove kunne levere en endeløs strøm af tømmer til 

nye skibe, blev der også etableret bosættelser i udkanten af Eislo-

nien. Disse handlinger vækkede imidlertid harme i såvel Zara’bash 

som blandt Eisloniens elvere, og Emyr blev dermed inddraget i 

deres vedvarende stridigheder. 

Igennem mere end 200 år herskede således reel krig mellem de tre 

riger. Denne foregik ganske vist sted i det skjulte, og en åben krig 

blev aldrig erklæret, men der syntes ikke at være nogen tvivl om 

det overvældende fjendskab, som rigerne nærede til hinanden, og 

de gerninger der blev resultatet af det.  

De konstante stridigheder i Kamirrhavet og langs dets kyster brag-

te imidlertid regelmæssigt ofre med sig fra andre nationer, der 

gentagne gange modtog forlydende om, at deres skibe var blevet 

angrebet i den fejlagtige antagelse, at de tilhørte en af de stridende 

parter. Disse hændelser var ikke acceptable, og igennem årene 

voksede presset på de tre riger, for at de skulle finde frem til en 

varig fred. Det var imidlertid først, da Det Chatonske Imperium 

indledte en erobringskrig mod Emyrs østlige grænse, at der blevet 

taget skridt til at bilægge den gamle strid. 

De stridende parter samledes i år 1465 EJ i Etos, og efter lange og 

hårde forhandlinger, kom man langt om længe frem til et accepta-

belt kompromis. For at skille parterne ad, skulle der på grænsen 

mellem Eislonien og Zara’bash oprettes en neutral grænseregion, 

og Emyr blev tvunget til at opgive sine bosættelser langs kysten af 

Kamirrhavet. Fredsaftalen blev underskrevet under stor jubel, og 

den nye stat blev givet navnet Aihlann Bachir. 

Der er blot tale om en ganske lille stat med en ringe befolkning og 

uden nævneværdige ressourcer. De få indbyggere, der bor her, er 

primært efterkommere af de tidligere emyrske bosættere, som har 

valgt at blive på egnen, hvor de har skabt sig et hjem, frem for at 

måtte rejse tilbage til Emyr.  

Aihlann Bachir er desuden kraftigt præget af sin tilværelse som 

grænseland mellem Eislonien og Zara’bash. Begge riger har fri 

adgang til at sende borgere ind og ud af landet, om end større 

bevægelser af mænd eller materiel dog skal meldes i forvejen, da 

det ellers vil blive afvist ved grænsen. Det fører regelmæssigt til 

uro - særligt, da der aldrig er blevet fastlagt, hvor store antal der 

skal til, før rigets grænse kan lukkes - men da ingen af de tre parter 

nærer ønske om at indlede endnu en opslidende krig, bliver de 

løbende problemer som oftest løst relativt hurtigt og gnidningsfrit. 

Aihlann Bachir bliver af mange betragtet som en fristad, hvor 

statsførelsen er overordentlig tilbagelænet, og lovgivningen er 

præget af en tilsvarende overbærenhed. Dette omdømme er ikke 

helt ufortjent, da alle betydningsfulde beslutninger i riget skal 

træffes i enighed mellem de tre tidligere stridsparter. Det er en 

næsten umulig opgave, og når det endelig lykkes for dem at finde 

sammen, er resultatet som oftest præget af en sådan flertydighed 

og udtryk for kompromiset, at det er nær det ubrugelige. 

Af åbenlyse årsager har adskillige mere lyssky personer derfor valgt 

at gøre Aihlann Bachir til deres hjem, og man kan allerede nu - 

blot 20 år efter rigets etablering - finde en stor mangfoldighed af 

racer og kulturer. Nye skibe lægger til kaj i bystaten hver dag, og 

med sig har de eksotiske varer fra hele Niraham, hvoraf mange kan 

være umulige at opdrive noget andet sted i verden. Staten har 

således tiltrukket sig megen opmærksomhed i sit korte liv, og den 

har et navnkundigt ry i det meste af Niraham - både for det bedre 

og det værre. 

Magten over Aihlann Bachir ligger i fyrstens hænder. Den nuvæ-

rende fyrste er Hermuntz Mürenheim von Bachir, der førhen ud-

gjorde en central personlighed i den emyrske adel. Spørgsmålet 

om, hvordan fyrsten skulle udnævnes, var længe genstand for 

debat mellem parterne ved det store møde i Etos, og den endelige 

løsning er siden hen blevet holdt hemmelig. Kun nogle få kongeli-

ge og deres mest betroede rådgivere kender til proceduren, og den 

har sidenhen været omgivet af megen spekulation. 

Fyrstens eneste reelle forpligtelse er som sådan at sikre, at staten 

vedbliver med at bestå. Indenfor statens love har han uindskræn-

ket magt, og han kan iværksætte en hvilken som helst handling 

overfor rigets borgere, skulle han finde det nødvendigt. Til gen-

gæld er han også pålagt at afstå fra gerninger, der ikke er af byden-

de nødvendighed for statens fremtid. Fyrstens første og fremmest 

opgave er således at vogte over rigets grænser, og sikre at der ikke 

er tegn på nye stridigheder mellem de tre riger. 

I de seneste år har aftalen mellem rigerne været overholdt, og 

tilværelsen i Aihlann Bachir har været yderst fredelig. Det har givet 

fyrst von Bachir mere tid til overs end godt er, og det rygtes nu 

vidt og bredt, at han ikke kun lægger en stor energi i at fremme 

sine egne forretninger, men at han også har taget imod store sum-

mer i bestikkelser og beskyttelsespenge, som han bruger på at 

udruste en privat flåde af pirater. 

Udover at indkræve skat fra de handlende, tilføres Aihlann Bachir 

også store summer fra hver af de tre riger, som sikrer at admini-

strationen altid har til sine fornødenheder. Igennem de seneste år 

har Emyrs bidrag dog været uregelmæssige, og om end de har 

undskyldt sig med, at deres transportskibe er blevet overfaldet, så 

svirrer rygterne livligt.  

A i h l a n n  B a c h i r  
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B a n g  Te i  
Bang Tei folket var i de tidligste tider blot et simpelt fiskerfolk, der 

levede på og omkring Drageøerne i det fjerne, sydøstlige Niraham. 

Her opstod imidlertid med tiden en enestående civilisation, der 

formåede at tage alverdens kulturelle og videnskabelige fremskridt 

til sig, og bringe dem sammen i et storslået imperium, der under-

lagde sig store dele af Niraham. 

Bang Tei havde sin storhedstid i årene efter 1543 FJ, hvor de med 

sine overlegne militære færdigheder formåede at besejre det andet 

af datidens store menneskelige riger, Shantil. I den efterfølgende 

periode underlagde bangteserne sig mange andre af Nirahams 

menneskelige kulturer. Da riget var på sit højdepunkt, rakte det fra 

Nirahams østkyst til det nuværende Tharkien. 

Kulturen bestod dog kun frem til 1098 FJ, hvor menneskelige og 

elviske styrker forenede sig og formåede at tvinge riget i knæ. 

Herefter svandt det en gang så storslåede rige, og var snart efter 

ikke meget andet, end blot et fjern og isoleret rige, som efterhån-

den afskar al kontakt til omverden. 

Selv i dag er kontakten til Bang Tei begrænset, og hvad man ved 

om riget, baserer sig i overvejende grad på rygter. Kun de zarabi-

ske nomadefolk, der lever hele deres liv i ørkenen, har kontakt 

med bangteserne, men de er sky af natur og deler kun sjældent 

deres viden om det fjerne rige med resten af verdens folk.  

Den overvejende del af kendskabet til Bang Tei er nu opsamlet i 

Cartheeros store biblioteker, og det har gennem tiderne været den 

eneste mulighed for jævne folk til at få indsigt i den sagnomspund-

ne kultur. 

Det fortælles, at bangteserne i dag lever i små landsbysamfund 

langs havet, og at de kun sjældent begiver sig længere ind i landet. 

Ikke langt fra kysten begynder den bangteske jungle, der er et 

farefuldt sted, hvor man kun sjældent vender levende tilbage fra. 

Junglen har i sig selv gjort det næsten umuligt at oprette en regel-

mæssig kontakt til Bang Tei.  

Bangteserne kan kendes fra samtlige andre folkefærd i Niraham på 

deres meget karakteristiske udseende. De har alle en særpræget 

gullig hud og sort hår, som de ynder at vokse langt. De er meget 

rolige af natur, og nærer stor respekt for alder og visdom. Tilværel-

sen i Bang Tei er mest af alt præget af praktisk arbejde, og de har 

kun behov for få timers hvile hver nat, før de atter kan arbejde en 

fuld dag. 

Alle som én tilbeder bangteserne Den store drage, der kendes 

under navnet Ki Mana. De betragter dragen som værende skabe-

ren af alt, og mener at den hviler i havet ud for Bang Tei. Havet 

kendes nu som Dragehavet. For at tilfredsstille Ki Mana og sikre 

sig dens fortsatte velvilje, bruger bangteserne meget tid på at bede 

og ofre.  

Der er desuden en unik munkeorden i landet, hvis tilværelse er 

dedikeret til glæde dragen. Disse munke lever et fredsommeligt og 

tænksomt liv, men de bruger også meget tid på at studere krigs-

kunst. Deres kunnen er navnkundig, og mange af Nirahams folk 

har intet andet kendskab til Bang Tei, end myterne om deres fa-

møse krigermunke. 

Fyrst Modeus 

En af de få ting, man med sikkerhed ved om Bang Tei, er at der 

indtraf en stor sorg i landet i år 4 EH. En fremmed kom til riget 

gennem junglen, og lidet anende om hvem han var, tog folket 

ham ind.  

Det var mange år siden, en ensom vandringsmand havde haft 

held til at komme levende igennem junglen, og denne mystiske 

fremmede lod end ikke til at være mærket af den lange og fareful-

de rejse. 

Forlydenderne om hans ankomst bredte sig derfor hurtigt i riget, 

og snart efter kom det også kejseren for øre. Han fattede interes-

se for historierne, og insisterede på at blive præsenteret for denne 

fremmede.  

Imod råd fra sine nærmeste rådgivere, foranledigede kejseren en 

privat middag med den fremmede vandringsmand. Hvad der blev 

sagt og gjort under deres samtale, henstår i det uvisse, men efter-

følgende lod kejseren bud gå ud om, at han havde optaget den 

fremmede som sin øverste rådgiver, og han lod alle, der betvivlede 

visdommen heraf, halshugge. 

Der gik ikke længe herefter, før den fremmede åbenbarede sin 

sande natur. Blot et år efter hans ankomst til Bang Tei, trak kej-

seren sig tilbage fra offentligheden og erklærede, at hans rådgiver 

kunne herske i hans fravær. Det var da, at den fremmede trådte 

frem for folket og åbenbarede sit navn: Fyrst Modeus. 

Navnet var ikke kendt blandt folket i Bang Tei. Havde de imidler-

tid haft indsigt i dets natur, ville de have kastet sig til jorden i 

frygt. Modeus havde i århundreder været en plage for verdens 

folk, og med sine dæmoniske kræfter havde han skabt skræk og 

rædsel blandt alle, der stod i hans vej.  

Bang Tei skulle blive det næste offer for Modeus’ ærgerrighed. 

Det blev kendt, at han i de fire år, der var passeret siden himmel-

krigene, havde levet ved det gamle dragetempel på bjerget Marak 

Tei i den bangteske jungle, og at han her havde skabt sig et dæ-

monisk yngel - kaldet ’Uru kaikiler’ - af de folk, som igennem 

årene havde begivet sig ind i junglen.  

Han kaldte nu sit dæmonyngel til sig, og satte dem til at vogte 

over Bang Teis folk. Det blev begyndelsen på en tid med frygt og 

undertrykkelse. Modeus tillod ingen kritik af sit herredømme, og 

Uru kaikilerne så til, at alle potentielle fjender i riget forsvandt 

for aldrig siden at blive set igen. 

Modeus samlede herefter de mest kyndige af bangtesernes magi-

kere og bandt dem til en hellig mission. De skulle drage ud i ver-

den og skaffe magiske genstande til ham. Særligt begærede han 

neldorernes gamle skrifter, men også elvernes viden havde hans 

interesse. Med sig fik de skarer af Uru kaikiler, og de var et frygt-

indgydende syn, overalt hvor de drog frem. 

Hans udsendinge havde stor succes med deres foretagende. De 

overfaldt adskillige af Al-Hazif ordenens tårne, og havde også 

held til at trænge ind i Eislonien. Det vides således, at Modeus nu 

råder over adskillige neldor-skatte, 2 Stella Magicus og adskillige 

andre magiske artefakter. 
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E s o s  
Så langt mod syd, som det er muligt for de dødelige at rejse på 

Niraham, findes det sagnomspundne rige Esos.  

Riget blev grundlagt af profeten Eso, der var én af Jarcos fem ud-

valgte forkyndere. Efter den store profets død, drog Eso gennem 

den zarabiske ørken med en trofast skare af tilhængere. De var 

opsatte på at finde et nyt hjem i det fjerne syd, hvor verden var 

jomfruelig og uberørt, og hvor de kunne dyrke deres tro i fred fra 

verdens krige. 

Eso håbede at kunne skabe en ny begyndelse, hvor de sorger, som 

havde præget profetens liv, blot var et svagt minde. Det skulle 

være et land, hvor der ikke fandtes nød, hvor alle kærede sig om 

deres nærmeste, og hvor sygdom og død blev fortrængt ved De 

Sande Guders magt. 

Det var en ambitiøs drøm, der i manges øjne syntes absurd. Uan-

set, at man kendte gudernes kræfter, så syntes Esos visioner allige-

vel som et opgør med naturens orden, og man frygtede at det gyld-

ne håb blot ville føre gudernes uvilje med sig over de formastelige. 

Der var dog også de, der så håbet i Esos ord, og da han drog ud, var 

det med en skare på næsten 100.000 mand med sig. Hver og en 

havde de dedikeret deres liv til guderne, og de var overviste om, at 

der ventede dem en lys fremtid, da de begyndte deres lange van-

dring gennem ørkenen. 

Drømmen braste imidlertid snart. Esos folk havde knap vandret i 

en måned, før tørsten og Zikkhaørkenens evige sandstorme havde 

decimeret deres antal. Folket, der havde følt sig som gudernes 

udvalgte, efterlod et spor af døde bag sig, men det var for sent at 

vende om. Også forkynderen Eso døde under rejsen, og udmattede 

som de var, måtte folket nøjes med at give ham en kummerlig 

begravelse i ørkenens sand. 

Mindre end 1000 nåede deres mål, og det land der mødte dem, 

havde ingen ligheder med det paradis, som Eso havde stillet dem i 

sigte. Jorden var hård og knoldet. Kun nogle flå floder krydsede 

landskabet, og vandet i dem var mudret og havde en bitter smag. 

Der var ingen træer at finde skygge under, og solen bagte nådes-

løst ned over dem. De var imidlertid opsatte på at opfylde den 

store profet, og uanset de bristede drømme, slog de sig ned i dette 

land, og besluttede sig for selv at realisere den store vision. De 

anlagde en by, som de gav navnet Esos, og langsomt fik de etable-

ret et kummerligt samfund, hvor dagene gik med hårdt arbejde og 

en vedvarende tilbedelse af guderne. 

Igennem årene der fulgte, gjorde Esos folk en stor indsats for at få 

de lokale ørkenstammer til at konvertere til De Sande Guder. De 

havde imidlertid kun ringe held med deres foretagende, og da der 

med tiden heller ikke kom flere karavaner til landet, måtte beboer-

ne efterhånden erkende at de var efterladte og isolerede. 

Mere end et årtusinde er passeret, og Esos er nu efterhånden kun 

en historie. Det vides ikke om riget stadig findes, eller om fortæl-

lingen i det hele taget er andet og mere end en myte. Mange drøm-

mer imidlertid fortsat om det skjulte land, hinsides den store ør-

ken, hvor folket har dedikeret deres liv til guderne, og hvor guder-

ne i glæde herover, dagligt vandrer blandt de dødelige. 
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D e  e lv i s k e  r i g e r  

I de tidligste tider strakte skovene sig ud over hele det nordlige 

kontinent, og elvernes rige omfattede halvdelen af alt land på 

Niraham. Ved sortelvernes komme blev skovene brændt, og elver-

nes folk blev delt i de to kulturer, vi nu kender som Eislonien og 

Santillia.  

Udover disse, blev mange små elversamfund også isoleret fra deres 

racefæller tid, og den dag i dag findes der stadig nogle enkelte små 

elviske riger rundt omkring i Nirahams fjernere egne. Det største 

og mest kendte af disse småriger er Buranus, som igennem de 

seneste år har spillet en væsentlig rolle for Vinterskovens folk.  

Den følgende beretning vil primært omhandle Eislonien og Santil-

lia, og de to riger vil blive indgående beskrevet. Også Buranus vil 

blive omfattet, men kun i et mere begrænset omfang. Af indholds-

mæssige årsager er de øvrige elviske småriger udeladt, og det må 

være op til andre forfattere at redegøre for disse.  

E i s l o n i e n  
Langt mod øst finder vi den prægtige skov, som huser elvernes 

rige, Eislonien. På elvernes sprog betegnes skoven og riget som 

Eislonia, men de to navne bruges ligeligt og uden en følelse af, at 

det ene er mere rigtigt end det andet.  

Rigets grænser følger skovens, og overalt hvor træerne vokser, ser 

elverne sig selv som herrer. Igennem skoven løber et antal nøjsomt 

anlagte stier, der kan være umulige at finde for almindelige dødeli-

ge, men som sikrer elverne hurtig og let adgang til alle dele af 

riget.  

Visse steder er skoven afløst af store åbne enge og dybe søer. Den 

altovervejende del af Eislonien er dog præget af en tæt, uigennem-

trængelig skov, der nogle gange synes at være næsten levende. 

Fremmede, der har forvildet sig ind i skoven, har svoret på, at 

træerne har bevæget sig, og næsten som af egen vilje, ledt den 

formastelige ud af skoven igen.  

Skoven er da også omgivet af en helt særlig aura af mystik, og dens 

blotte nærhed har fyldt mennesker med forundring igennem årtu-

sinder. Der finder uforklarlige hændelser sted i udkanten af sko-

ven, og selv på måneløse nætter skinner der altid et svagt lys der-

fra. Den stemning, skoven spreder i sit nærvær, har altid afholdt 

menneskene fra at komme den for nær, og kun meget få har trod-

set dens grænse. De uvelkomne gæster, som skoven ikke selv har 

skræmt væk, har de elviske vagter i stedet taget hånd om, og kun 

få mennesker har nogensinde været så heldige at slippe levende ud 

af Eislonien. 

Blandt elverne selv, betragtes Eisloniens skove som det eneste 

sande hjem. Kun her, vil elveren nogensinde føle sig rigtig hjem-

me, og i samme øjeblik de træder ind i skovens dyb, kan de mærke 

hvorledes deres sorger letter og sindet lysnes. Eislonien er ikke 

kun præget af gammel og magtfuld magi. Skoven er også en del af 

elvernes ganske væsen. Udenfor skoven føler de sig rodløse og 

halve, og kun i ly af de gamle kroner, kan de for alvor føle sig 

hjemme. Elvere, der aldrig tidligere har besøgt skoven, oplever her, 

hvordan et tomrum i deres sjæl, de ikke tidligere havde været 

bevidste om, fyldes ud, og gennemstrømmer dem med livskraft og 

energi.  

Eislonien er i overvejende grad beboet af højelvere, som ynder at 

tage deres hjem i stilfulde byer af marmor og sølv. Der er etableret 

adskillige pragtfulde elverbyer rundt om i skovene, og de er så 

overvældende i deres pragt, at de næppe har deres lige noget andet 

sted på Niraham. Nogle højelvere har imidlertid forsagt de store 

byer, og i stedet skabt sig hjem i skovene, hvor de har omformet 

træerne af magiens veje, og taget bolig i deres stammer og kroner.  

I Eislonien bor også ganske mange skovelvere. De udgør godt og 

vel en fjerdedel af rigets befolkning, men de holder sig for det 

meste udenfor byerne og blander sig ikke meget i højelvernes 

tilværelse. I stedet lever de en fri og ubekymret tilværelse, hvor de 

drager omkring i Eislonien som nomader, og lever af hvad skoven 

har at tilbyde dem.  
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Fælles for Eisloniens elvere er, at de lever en tilbagetrukken tilvæ-

relse i skoven, og kun sjældent involverer sig i deres omverden. I 

årtusinder har elveren været et mål for de øvrige racers fjendskab, 

og de har derfor nu afskåret næsten al kontakt til de omkringlig-

gende riger. Intet menneske er velkomment i riget, og selv konger 

og kejsere må gøre sig fortjente til at blive budt indenfor. Kun 

andre elvere kan frit passere grænsen til Eislonien, og selv disse vil 

der blive våget over, indtil de igen har forladt riget.  

Den største og mest fremtrædende by i Eislonien er kongsbyen 

Eislon, og den regnes ikke uden grund for at være den smukkeste 

by på Niraham. Den er formet af rosenkvarts og marmor, og er 

dekoreret med guld og ædle stene i en sådan grad at den skinner 

langt væk i sollyset. Over alle andre bygninger i Eislon troner dog 

det ubeskriveligt skønne palads, der huser kongeslægten Keladon.  

Udover Eislon er der, blandt rigets utallige byer, yderligere tre, der 

altid har haft en særlig betydning i elvernes øjne. 

Anué ligger langt mod øst og er berømt for sine kompagnier af 

pegasus-ryttere, der er blandt de fineste krigere i Niraham. Byen er 

tillige samlingspunkt for Eisloniens største kunstnere, og et utal af 

akademier er at finde her. 

Vetas er den vestligste af rigets byer. Den er bygget op omkring 

det første af livets træer, og om end træet er visnet og dødt for 

mange år siden, har byen fortsat en plads i de fleste elveres hjerter. 

Byen huser nu de største og mest fremtrædende af elvernes tem-

pler. 

Eitoskia er beliggende i rigets sydvestlige hjørne, ikke langt fra 

Kamirrhavet og grænsen til Aihlann Bachir. Det er et af de få ste-

der i Eislonien, som mennesker har adgang til, og hvorfra man 

handler med de øvrige riger i Niraham. Af samme årsag har 

Eitoskia også den største garnison af soldater i Eislonien, og er 

blevet til et naturligt samlingspunktet for de hære, der bevogter 

skovens grænser. 

Styre  

Det eislonske rige er regeret med mild hånd af kongeslægten Ke-

ladon. Familien har været rigets herskere siden omkring år 7500 

FJ, hvor krigen med sortelverne for først gang i historien gjorde det 

nødvendigt at forene folket under en fælles leder. Fra Keladon-

familien udpeges en højkonge, der er Eisloniens øverste regent. 

Titlen af højkonge går i arv til højkongens førstefødte ved hans 

død. Både mænd og kvinder kan besidde titlen, og der skelnes ikke 

mellem de to køn. 

Den nuværende højkonge er Damian Keladon, der har været ved 

magten siden år 5 EH. Selvom han kun har haft få år til at bevise 

sit værd, så har Damian formået at markere sig som en overor-

dentlig kyndig leder, og han har vundet meget hæder blandt sine 

racefælle. Særligt har Eisloniens folket hyldet ham for sin totale 

afstandtagen til menneskernes verden.  

Blandt Santillias elverfolk nyder han ikke helt samme agtelse, og 

visse steder nærer man tilmed en spirende foragt for den nyslåede 

højkonge, da det er på hans bud, at de højelviske hære blot forhol-

der sig afventende i Eitoskia, frem for at komme deres lidende 

racefæller i Santillia til hjælp. 

Højkongens magt er i teorien uindskrænket i Eislonien. Hans ord 
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er lov, og det er utænkeligt for en elver at forbryde sig mod sin 

højkonges bud. Som oftest vil højkongen dog kun for alvor træde i 

karakter, når riget er præget af særligt presserende anliggender. I 

det daglige overlader han størstedelen af sine ansvarsområder til 

det eislonske senat, der dermed også bliver en dominerende magt i 

riget. 

Senatet består af repræsentanter for hver af de fem gamle slægter i 

Eislonien; Linwélin, Harwié, Menelúr, Thélonis og Niano. Oprin-

delig tiltænkte man blot senatet en rådgivende funktion for høj-

kongen, og tillagde det dermed ikke magt til at træffe beslutninger 

med autoritet over riget. Officielt opretholder man stadig denne 

orden, men realiteten ligger meget lagt herfra.  

Størstedelen af de politiske beslutninger, som træffes i Eislonien, 

er resultatet af senatets arbejde. De udarbejder hyppige dekreter, 

som blot hastigt forelægges for højkongen, der herefter formelt 

effektuerer dem. Der er derfor både stor prestige og megen indfly-

delse forbundet med en plads i det eislonske senat. 

Til at beskytte både højkongen og senatets medlemmer er oprettet 

en særlig orden af højelviske krigertroldmænd, der bærer titlen 

Ordenen af den sorte sol. De er både fremragende krigere og magi-

kere, og ordenens navn er omgærdet af en enestående respekt. 

Religion  

Eisloniens elverfolk har til alle tider været trofaste tilbedere af De 

Sande Guder. Før himmelkrigene vendte folket i overvejende grad 

deres loyalitet mod Sissianna, om end tilbedelsen af Nimar– og 

Gasnian dog også var ganske udbredt, og et fåtal af Rina-tro også 

markerede sig i riget. Af alle guderne blev Sissiannas lære dog 

betragtet som den sande og mest ophøjede. Hun var deres moder 

og skaber, og tilbedelsen af hende var en integreret del af selve 

elvernes identitet. Visse af Eisloniens elvere var endda så optaget 

af den store moder, at de betragtede det som et udtryk for forræ-

deri at ære andre af guderne højere end hende. For det meste var 

man dog tilbøjelig til at acceptere en sådan afvigende tilbedelse, så 

længe den blot ikke gik for vidt. 

Efter himmelkrigene blev der vendt op og ned på denne betragt-

ning. Sissianna gik bort og efterlod pludseligt elverne uden den 

kærlige moder, der havde vogtet over dem i alle disse år. Fortviv-

lelsen bredte sig, og visse højelvere gik endda så vidt som til at 

styrte sig i døden i sorg. Snart efter hørte man imidlertid kaldet fra 

en ny gudinde, og i årene der fulgte, åbenbarede Lyane sig for 

folket.  

Man sørgede stadig over tabet af Sissianna, men glæden ved hen-

des datters åbenbaring vendte snart mangen en elver over til hen-

des tro. Flere fulgte i de kommende år, og da Damian Keladon 

tillige konverterede til Lyane ved sin indsættelse som højkonge i år 

6 EH, omvendte størstedelen af Eisloniens befolkning sig. I dag har 

Lyane-troen taget over som den mest udbredt blandt Eisloniens 

elvere, og det gamle Sissiannatempel i Vetas er nu indviet i Lyanes 

ære.  

Der er imidlertid visse elvere, der har valgt ikke at følge Lyanes 

kald. Visse blandt folket føler, at elverne har vendt deres moder 

ryggen, ved så hurtigt at bekende sig til Lyane. De søger at holde 

Sissiannas navn i live ved fortsat at tilbede hende, og de gør det 

mere ihærdigt end man har set på noget tidligere tidspunkt i histo-

Den eislonske kongerække: 

 7500 FJ – 6200 FJ:  Aencar Keladon 
 6200 FJ – 5696 FJ:  Aestivalis Keladon 
 5696 FJ – 4865 FJ:  Tenagei Keladon 
 4865 FJ – 4122 FJ:  Ilia Keladon 
 4122 FJ – 3543 FJ:  Iritanis Keladon 
 3543 FJ – 2879 FJ:  Aestivalis Keladon II 
 2879 FJ – 2112 FJ:  Alienna Keladon 
 2112 FJ – 778 FJ:  Teriel Keladon 
 778 FJ – 6 EJ:   Aencar Keladon II 
 6 EJ – 702 EJ:   Sylvia Keladon 
 702 EJ – 1202 EJ:  Methil Keladon 
 1202 EJ – 6 EH :  Aencar Keladon III 
 6 EH – nu:   Damian Keladon 

rien. Visse Sissiannatro elvere har endda været så fanatiske i deres 

tro, at de har gjort skade på både dem selv og de elvere, som om-

gik dem.  

Nimar og Gasnian har stadig mange tilhængere, og siden himmel-

krigene er deres antal vokser år for år. Blandt de mere traditionelle 

elvere begræder man fortsat Sissiannas bortgang, og man har ikke 

været villige til endegyldigt at acceptere de nye tider. Ved at ære 

Nimar eller Gasnian holder man fast ved de gamle guder, og visse 

af disse elvere går endda så vidt, som til at nægte at anerkende de 

nye guder - herunder Lyane - og ærer udelukkende de af guderne, 

der fandtes før himmelkrigene. En sjælden gang imellem ser man 

endda elvere, der nægter at acceptere himmelkrigene, og alt hvad 

de førte med sig, og derfor fortsat tilbeder De Ti Sande som om 

intet var hændt. 

Styrken i Jorins bud har også draget mange elvere til hans lære. 

Ikke mindst de yngre blandt folket har valgt den vej, for ved Jorins 

styrke at gå krigens vej og genoprette balancen på Niraham. I de 

tidligste tider efter himmelkrigene blev disse elver ringeagtet, men 

man lærte snart hvilken kraft, der lå i Jorins bud, og med tiden er 

både udbredelsen og anerkendelsen af deres evner vokset drastisk. 

Relationer  

Siden tidernes morgen har elverne i de eislonske skove søgt at 

holde afstand til de omkringboende mennesker, og ofte har man 

tyet til våbenmagt, hvis uvedkommende har trådt ind over rigets 

grænser. I disse tider, hvor riget er mere udsat end i umindelige 

tider, har folket derfor blot trukket sig endnu længere tilbage, og 

optrappet konsekvenserne overfor alle, der vover sig ind i skoven. 

Denne adfærd overfor omverdenen har gentagne gange været en 

kilde til konflikter med de omkringliggende riger, og Eisloniens 

elvere har ikke kæret sig meget om, hvem der har måttet lide un-

der deres forsøg på at vogte grænserne. 

Mod vest har elverne Det Chatonske Imperium, som de har ligget i 

næsten permanent krig med siden Jarcos tid. I disse år er konflik-

ten taget til, og der er regelmæssige træfninger mellem elviske og 

imperiale soldater. Elverne har længe været trængt i konflikten 

med Chato, men endnu er det ikke lykkedes dem at krydse græn-

sen til Eislonien. Mange frygter imidlertid, at det kun er et spørgs-

mål om tid, før de chatonske legionærer står foran Eislons porte. 

Uanset den store trussel, har højkongen stædigt fastholdt, at elver-

ne blot forsvarer deres land, og han har sat sit lid til at folket har 

styrken til holde chatonerne ude af skoven.  
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Livstræerne 

Fortællingen om livstræerne starter helt tilbage ved Nirahams 

skabelse. Det først livstræ, der blev plantet, var en stikling af det 

guddommelige træ Basel.  

Denne stikling blev skænket til elverne af Rina. Træet skulle op-

muntre dem til at gøre verden smukkere og beskytte dem mod 

ondskab. Dette livstræ står i Vetas i Eislonien, hvorfra det har 

født et ukendt antal stiklinger, og det betragtes som den største 

helligdom af alle blandt elverne. 

Santillia har været hjemsted for 4 livstræer, der var stiklinge af 

Eisloniens. Kun to af disse står stadig - det ene i udkanten af 

Ravnsborg, og det andet ved bakkekammen, der er kendt som 

Fyrstegravene, ikke langt fra Darkonien.  

I det narabonske midterrige, ikke langt fra Kungstadt, stod et af 

disse træer. Tiden var imidlertid præget af stor uro, og der brød et 

oprør frem under ledelse af Lady Aratholl. Hun samlede en stor 

styrke af mennesker, sortelvere og orkere og indledte en belejring 

af Kungstadt. Det stod imidlertid snart klart, at hendes mål ikke 

var selve kongsbyen men det livstræ, der voksede i dens udkant. 

Elverne sendte en stor delegation af riddere til Kungstadt for at 

støtte op om kongen og beskytte livstræet, men lige lidt hjalp det. 

I ly af mørket trængte ladyen frem, og hun hidkaldte sig neldorer-

nes gamle kræfter. Ingen fjende kunne stå imod hende, og mens 

elvere og mennesker faldt i hobetal, kunne hun trænge frem til 

træet og dræne dets kraft. Da morgenen gryede, var der intet 

andet tilbage af det engang så enestående træ, end en rygende 

askehob. 

I Vinterskoven har der længe fandtes et livstræ af tredje generati-

on. Det blev bragt dertil i de mørke tider under sortelvernes andet 

fremstød på Niraham, og siden da har det været en kilde til håb 

for skovens elverne. 8 år efter himmelkrigene havde en fraktion af 

sortelvere imidlertid held til at svække træet og plante en spire af 

ondskab i dets midte. Dette har længe svækket den aura af fred, 

der omgav livstræet, og det har gjort elverne sårbare og udsatte.  

Det rygtes, at skovelverne i desperation herover skabte en stikling 

fra træet og plantede den i en glemt lund, der tidligere havde 

været dedikeret til Rinas lære. Skovens vogtere - en hellig orden af 

skovelvere - skulle herefter vogte over træet indtil det havde vok-

set sig så stort, at det kunne være en kilde til kræft og beskyttelse 

for folket.  

Disse rygter er dog omgærdet af en omfattende skepsis, da ingen 

almindelige dødelige, formodes at have kræfterne til at kunne 

skabe stiklinge af verdens livstræer.  

Til historien hører, at denne stikling skulle være skabt under de 

år, hvor dødemaneren Marcus - håndlanger for dæmonen Mo-

deus - hærgede i skoven. Mange frygter derfor, at stiklingen - hvis 

den i det hele taget findes - ikke er en kilde til det gode, men i 

stedet et udspring af ondskab og mørke, der trækker kræfter fra 

dens modertræ.  

Mange søger derfor stiklingen, og alle med hver deres motiver. 

Selv blandt elverne er det imidlertid småt med sikker viden om 

det livstræ af fjerde generation, der - hvis fortællingen er sand - 

snart burde spire for første gang. 

Syd for Eislonien findes Ianno passagen, der er den snævre stribe 

land, som adskiller Nirahams nordlige kontinent fra det sydlige. 

Her ligger også den unge stat Aihlann Bachir. Staten blev etableret 

for at skabe en fredelig zone mellem Eislonien og Zara’bash, efter 

århundrede lange krige mellem de to riger. Staten er endnu for 

ung, til at elverne har kunnet danne sig et indtryk af den, men 

mange frygter at der blot er tale om en midlertidig fred, før krigen 

blusser op igen og Aihlann Bachir går i forfald.  

Længere mod syd findes ørkenriget Zara’bash, som har haft gen-

tagne konflikter med igennem årene. Meget skov er gået tabt i 

disse krige, og begge parter har lidt store tab. Sorgen har været så 

stor, at elverne har fundet det umuligt at tilgive deres gamle fjen-

de, og de nærer ingen varme følelser for zaraberne. Man har dog 

accepteret en fredsaftale, men kun få forventer at Zara’bash vil ære 

og overholde den.  

Nordvest for Eislonien findes den frygtede dal, der blandt elverne 

er kendt som Morkuveria. Ved sortelvernes andet erobringstogt på 

overfladen i år 280 FJ vandt man en dyrekøbt sejr, men de overle-

vende sortelvere trak sig tilbage til denne egn. Elverne havde ikke 

styrken til at forfølge dem, og siden hen har Morkuveria været et 

lukket land for elverne. Det vides ikke, om egnen stadig er befolket 

med sortelvere, men rygterne vil, at de findes her i stort antal, og 

at de også har tiltrukket et utal af andre mørke og dæmoniske 

væsener. 
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S a n t i l l i a  
I det nordvestlige Niraham finder man det andet af elvernes store 

riger. Adskillelsen fra Eislonien fandt sted under sortelvernes før-

ste krig på overfladen, og efter godt hundrede år måtte man erken-

de, at adskillelsen ville blive permanent. Elverne besluttede derfor, 

at lade de vestlige skove blive et selvstændigt rige, og de skænkede 

det navnet Santillia. 

Siden da er der passeret mange tusinde år, og gentagne stridighe-

der med sortelvere, mennesker og orker har sat sit præg på skoven. 

Dens areal er skrumpet mere og mere ind, og i disse tider er Santil-

lia reduceret til en ringe og ydmyg rest af fordums storhed. 

I elvernes øjne omfatter Santilliariget al den resterende skov. Med 

tiden har de imidlertid været tvunget til at trække sig bort fra 

skovens yderkanter, og i deres fravær har menneskene bosat sig. 

Andre steder er skoven så tynd, at det synes vanskeligt i det hele 

taget at betragte den som en skov. Den præcise afgræsning af riget 

er dermed yderst vanskelig, og har gentagne gange ført til konflik-

ter.  

Den overvejende del af elverne i Santillia er skovelvere. Der findes 

ganske vist enkelte højelvere, men de udgør kun omkring en tien-

dedel af skovens befolkning, og i de fleste tilfælde vil de kun være 

midlertidigt bosat. Størstedelen af højelverne i Santillia er således 

udsendinge fra Eislonien, som er blevet betroet en opgave i sko-

ven, og som vil forlade Santillia igen, når den er udført.  

I hjertet af Santillia findes det nærmeste man kommer på en reel 

hovedstad. Her har fyrstefamilien Akanthus sit palads. Det er et 

enestående bygningsværk skabt at det pureste krystal, og ældgam-

mel magi får det til at skinne med et klart, gyldent lys. Det siges 

også, at ingen af uelvisk blod er i stand til at nærme sig paladset, 

og at selv halvelvere føler sig nedtrykte og sorgfulde i dets nærvær. 

I skoven omkring paladset har tusinder af skovelvere skabt sig 

yndefulde hjem, og der er vokset et unikt samfund op, som huser 

store dele af Santillias adel. Elverne betegner dette samfund som 

Midterriget. 

I den vestlige del af Midterriget ligger Marmortårnet, der er et 

akademi for skovelvernes magikere. Størstedelen af Santillias 

troldmænd og –kvinder har fået deres uddannelse her, og de ven-

der hyppigt tilbage for at dele deres erfaringer og viden. Tårnet 

ledes af Sal’linja Svalevinge af Shartiare-familien. Hun er dog et 

sjældent syn, og som oftest overlader hun den daglige ledelse til 

sine mest betroede lærlinge. Det fortælles, at der findes en klippe-

hule under marmortårnet, hvor den største af Lyanes tårer er 

skjult. Rygterne vil, at det er her, Sal’linja bruger sin tid, og at hun 

kan se både fortid og fremtid i vandets spejl. 

Udover Midterriget findes der også en del mindre samfund rundt 

omkring i Santillia. Disse samfund er for det meste centreret om-

kring en adelsfamilie og dennes palads, og selvom de på ingen 

måde kan stå mål med Akanthusfamiliens storhed, så er de allige-

vel prægtige at beskue. Udover de faste beboere, finder man også 

tit vandringsmænd og handlende, som har valgt at blive et par 

dage for at samle kræfter eller afsætte deres varer. 

Størstedelen af skovelverne lever dog en fri tilværelse udenfor de 

etablerede samfund, og de bevæger sig som oftest rundt på må og 
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få i skoven. De føler sig sjældent bundet til særlige domæner, og er 

ikke videre territorielle. Det mest almindelige er at de bevæger sig 

rundt i stammer på op til 50 personer, som består af en jævn blan-

ding af familie og bekendte, såvel som elvere fra andre stammer, 

der søger nye oplevelser eller står i lære under et medlem af stam-

men. De enkelte stammer mødes regelmæssigt på deres vej, og 

hvis en af disse sender bud ud om, at de er i nød, vil alle i deres 

nærvær komme dem til hjælp. 

De tre gamle livstræer i Santillia er naturlige samlingspunkter for 

folket, og de fleste stammer har for vane regelmæssigt at passere 

forbi. Der er også stammer, der har slået sig permanent ned om-

kring dem for at nyde deres pragt og beskytte dem mod fjender. 

Udover livstræerne er der også en række andre faste mødesteder i 

skoven, der som oftest er af historisk eller kulturel betydning, eller 

som ligger nær grænsen, og derfor altid er bevogtet af mindst én 

stamme. 

Vinterskoven 

Den del af Santillia, der ligger mod nordøst på det anden side af 

Akos-floden, er kendt som Vinterskoven. I århundreder har skoven 

været omstridt mellem elvere og mennesker. Den eneste rute til 

dværgenes righoldige sølvminer i nord passerer lige lukt igennem 

den, og det samme er tilfældet for karavaneruterne til både Roul-

Assin og Norrland. Menneskene har derfor altid haft et stort øko-

nomisk incitament til at underlægge Vinterskoven sin kontrol.  

Elverne har så vidt muligt modsat sig menneskenes bevægelser i 

skoven, men de har med tiden måttet erkende, at de var oppe 

imod en for stærk kraft, til at turde risikere en åben konfrontation. 

Efterhånden er menneskerne derfor blevet givet friere og friere 

tøjler, og har nu anlagt utallige byer og handelscentre i skoven, og 

det største af disse var grevskabet Barazel. Her blev mennesker 

rige af at handle med sølv fra dværgenes miner, pelse fra Norrland 

og våben fra Roul-Assin. Handlende strømmede til dagligt, og 

elverne kunne kun se til, mens menneskerne øgede både deres 

indflydelse og antal i Vinterskoven. 

Et årtusinde er passeret siden, og Barazels grevskab er gået i for-

fald. Menneskene trives imidlertid i større antal end nogensinde 

før i skoven, og elvernes race synes endegyldigt at have opgivet 

håbet om at bibeholde skoven som deres egen. I stedet er stridig-

hederne trappet op, og begge racer lider dagligt under den vedva-

rende krig om herredømmet. 

Ved kong Valdemar Narabonds kroning i år 12 EH lod han imidler-

tid udstede et dekret kaldet kongefreden, hvori han kundgjorde, at 

der skulle være fred mellem de to riger, og at Narabond ville re-

spektere elvernes herredømme over Santillia. Elverne håbede, at 

dette én gang for alle ville afklare striden, men forgæves. Menne-

skene havde længe betragtet Vinterskoven som en menneskelig 

provins og ikke som en del af Santillia, og begge parter påberåber 

sig nu kongefreden som argument for deres ret over skoven.  

Onde tunger visker om, at dette hele tiden havde været kong 

Narabonds hensigt, og at formålet med kongefreden udelukkende 

var at passivere elverne, indtil hans egne folk kunne mønstres og 

én gang for alle underlægge Vinterskoven hans kontrol. For det 

meste slås disse rygter blot hen som sladder og spekulation, men 

efterhånden som Narabonds folk har øget deres tilstedeværelse i 

skoven, er de dystre forestillinger blevet mere og mere udbredte. 

Kongefreden 

Fyrsternes, folkenes og rigernes venskabspagt, 

således udstedt ved Kong Valdemar Narabonds 

kroning i år 12 EH 

 

Under det velsignede opsyn af Nimar, den store skaber, skal det 

nu være alle bekendt, at selvom der i fortiden har været stridighe-

der mellem Santillias elverfolk og de gode mænd fra Narabonds 

rige, så hører disse begivenheder fortiden til. 

Lad det være kendt, at fyrsterne, folkene og rigerne nu indgår en 

pagt af venskab, der forpligter dem alle til at respektere deres 

modparters love indenfor de respektive rigers grænser, og at 

stridigheder over blod, ejendom eller land skal løses af overhøjhe-

der fra begge riger, såfremt striden er mellem disses folk. 

Mellem adelige og embedsfolk af begge riger skal der ikke skelnes 

anderledes, end at den ene skal opføre sig som gæst og den anden 

som vært, når de befinder sig i deres respektive riger. Ingen har 

ret til at kræve af eller beskatte hinanden, udover af hvad der 

handles og bringes over grænsen. 

Lad det være kendt, at der i de skove, som udgør Santilliaskoven, 

ikke skal røres noget træ, der er ældre end 100 år uden elverfol-

kets samtykke, og at menneskenes jægere og skovhuggere ikke 

skal blive mødt af pile, men vil blive advaret eller taget fange 

indtil akonske overherrer kan straffe dem behørigt. 

Det bekendtgøres, at fyrster fra begge riger skal yde fuld sikker-

hed og beskyttelse, og at de skal pålægge alle der tjener dem, at 

opretholde og håndhæve freden. 

Rigerne skal yde hinanden beskyttelse, og lade venskabet række 

hen over grænsen, således at fjender vil være fælles, og forstå at 

vare sig for rigernes venskab og forenede styrke. 

Al uretfærdighed skal falde, og der skal ikke herske tvivl om, at 

Narabond hersker over Nordlenet, Sydlenet, Østlenet, Vestlenet, 

Roul-Assin, 6 distrikter i Kamirr og hele Akos-floden fra Rust-

bjergene til Kamirrhavet. 

Santillias skove er fredede og ligeså dets folk. Skoven skal angive 

rigets grænser og alle steder, hvor de hellige træer vokser, skal 

der være fred at finde for Santillias folk. 

Overholdelse af disse bestemmelser pålægges alle kongelige dom-

mere, der vil se til, at der straffes for forræderi dersom pagten 

misligholdes, og at ingen ringeagter rigernes forbund uden samti-

dig at forbryde sig imod sit liv, sin ejendom og sin slægt. 

Dette tilsluttes af os 

Valdemar Narabond 
Fyrst Wisenstein 
Alrimac på vegne af Basilikaen 
Fyrst Schwerin 
Fyrst De Jivo 
Richard af Granenburg 
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Styre  

Santillias elvere er formelt underlagt fyrstefamilien Akanthus’ bud. 

Deres reelle indflydelse er imidlertid kraftigt begrænset, og de 

fleste elvere kan leve flere hundrede år uden at blive påvirket af 

Akanthus-slægtens magt. Fra fyrstefamilien vælges en fyrste, der 

er den øverste hersker i Santillia. Den nuværende fyrste er Tanaya 

Akanthus, der har siddet på posten siden år 3 EH. 

Principielt er Santillias fyrste underlagt højkongen i Eislonien, da 

riget i gammel tid blev oprettet som et underordnet rige til Eislo-

nien, men tusinder af år er passeret siden da, og Keladonslægten er 

efterhånden ophørt med at udøve deres indflydelse over Santillia. 

Fyrstens position er traditionelt gået i arv til det ældste barn, ved 

hans død - der er ikke blevet skelnet mellem kønnene. Det er dog 

også set, at titlen er blevet videregivet til den afdøde fyrstes ægte-

fælle eller broder.  

Udover fyrsten, har der siden år 52 EJ været opretholdt et råd, 

bestående af repræsentanter fra Akanthus-familien samt fire af de 

ældste og mest prestigefyldte slægter udover denne: Rimfrost, 

Egeblad, Sølverrosen og Istezari. Pladserne i senatet er gennem 

tiden skiftet mellem forskellige familier; enten fordi en siddende 

familie har mistet sin anerkendelse, eller også som et udslag af 

politiske aftaler og forsoningsgaver. 

Rådet fungerer som fyrstens rådgivere og forlængede arm. De har 

ingen selvstændige beføjelser over riget, men medlemmerne tilde-

les ofte betydningsfulde opgaver, og der er stor prestige forbundet 

med at kunne bære rådsmedlemmernes traditionelle blå og hvide 

kåber. Rådet har til huse i en spektakulær bygning ikke langt fra 

Akanthusfamiliens palads i Midterriget. 

Grundet skovelvernes frie og ubundne natur er både fyrstens og 

senatets reelle magt over dem dog begrænset. Fyrsten foretager sig 

kun de meste nødvendige handlinger, og lader ellers gerne sit folk 

leve frit. I stedet har de lokale stammeledere en fremtrædende 

position, og det er ofte dem folket skeler til, når der skal træffes 

afgørende beslutninger. Hver stammeleder er enerådig over sin 

flok, og hos de fastboende stammer, anerkender man også stam-

melederes ret til at råde over territoriet. 

Santillias fyrsterække: 

7400 FJ – 6750 FJ:  Achillea Akanthus 
6750 FJ – 5811 FJ:  Meltinir Akanthus 
5811 FJ – 5273 FJ:  Meliane Akanthus 
5273 FJ – 4256 FJ:  Niesa Akanthus 
4256 FJ – 3634 FJ:  Pil Akanthus 
3634 FJ – 2415 FJ:  Natteskær Akanthus 
2415 FJ – 1525 FJ:  Orchis Akanthus 
1525 FJ – 593 FJ:  Rimfrost Akanthus 
593 FJ – 22 FJ:   Sølvskær Akanthus 
22 FJ – 52 EJ:   Tusindfryd Akanthus 
52 EJ – 993 EJ:   Løvfod Akanthus  
993 EJ – 1239 EJ:  Sølvskær Akanthus II 
1239 EJ – 1469 EJ:  Måne Akanthus 
1469 EJ – 3 EH:  Ingen fyrste. Santillia   
   ledes af rådet. 
3 EH – nu:   Tanaya Akanthus 

Religion  

I tiden før himmelkrigene var Santillias elverfolk i altovervejende 

grad tilbedere af Sissianna. Det syntes absurd, at man kunne elske 

nogen gud højere end den moder, der altid havde støttet sine børn 

og stået ved deres side. I Santillia så man derfor forundrede på, 

hvordan nogle af Eisloniens elvere betragtede andre af guderne 

som mere ærværdige end hende.  

Santillias folk anerkendte ganske vist, at elverne var et resultat af 

Nimar og Rinas kærlighed til deres datter, og huskede altid at ære 

dem derfor. Folket havde dog kun én moder, og ingen gud kunne 

overgå Sissianna. Man anerkendte ganske vist de enkelte elveres 

ret, til at vise de øvrige guder respekt, og ingen blev lagt for had, 

hvis de åbenlyst erkendte deres tilhørsforhold til andre guder end 

Sissianna. I stedet blev de mødt med en dybfølte og ægte forun-

dring, og man tog i høj grad deres bekendelse som et udtryk for 

afvigelse. 

Da indtraf himmelkrigene imidlertid, og i de fatale dage faldt sko-

velvernes tilværelse fra hinanden. Sorgen over Sissiannas fald var 

større blandt Santillias elvere end hos noget andet folk på Nira-

ham. Både unge og gamle så det som enden på alt godt, og adskil-

lige elvere drog blot ud i skoven for aldrig siden at vendte tilbage. 

Blandt de resterende fik sorgen frit løb, og hver og en faldt de hen 

i fortvivlelse. 

Da Lyane snart efter åbenbarede sig for dem, blev deres store sorg 

erstattet af en glæde uden lige. Om end de ikke havde fået deres 

elskede moder tilbage, havde de i hendes datter atter genvundet 

den kærlighed, der havde været dem forundt, og de fleste elvere i 

Santillia vendte sig mod hendes lære uden så meget som et øje-

bliks tvivl.  

Ligesom blandt højelverne, var der dog også skovelvere, der i sor-

gen over Sissiannas fald ikke så glæden ved Lyane. I stedet betrag-

tede de deres racefæller, der så hastigt var konverteret, som forræ-

dere mod Sissiannas minde. Skovelverne har imidlertid ikke for 

vane at pleje sorgen længe, og der var kun få, der stadig begræd 

Sissianna efter de første år. Disse elvere var imidlertid håbløst 

fortvivlede, og adskillige gav afkald på livets gaver i sorgen over 

deres moder. Andre vedblev med at påkalde sig Sissianna, og som 

tiden gik, blev de mere og mere fanatiske i deres tro. Der går end-

da fortællinger om skovelvere, som har begået de mest frygtelige 

gerninger, i håbet om atter at kunne genvinde Sissiannas gunst. 

Visse af Santillias elvere har i stedet for Lyane vendt sig mod andre 

af guderne. Tilbedelse af Nimar er vidt udbredt, og det accepteres 

glædeligt, da man føler at hans veje, er med til at holde kontakten 

til de gamle tider ved lige. Andre tilbeder Gasnian for hans visdom, 

Tara for hendes livgivende elementer, og en sjælden gang imellem 

ses der også tilhængere af Jorin.  

Skovelverne har desuden en langvarig tradition for at tillægge 

druidetroen stor værdi. I modsætning til menneskenes druider, 

anerkender de elviske fortsat De Sande Guders lære men betragter 

druidelæren som et nyttigt supplement hertil. Siden himmelkrige-

ne er druidernes anseelse blandt elverne øget, og deres betydning i 

samfundet er tilsvarende blevet større. Druiderne betragtes som et 

bindeled til naturen, og det påligger dem at varetage mange af 

stammernes faste ritualer. Herudover holder druiderne også gam-

mel viden og visdom i hævd. 
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Relationer 

Santillias elvere har gennem tiderne atter og atter igen været lagt 

for had af de omkringliggende menneskelige kulturer. I visse til-

fælde har det været berettiget, men langt oftere har Santillia blot 

været et mål for menneskenes evige grådighed.  

Ofte har elverne måttet trække sig ud af konflikterne som den 

tabende part, og hver gang har de måttet give afkald på dele af 

deres elskede skov. Disse erfaringer har gjort skovelverne sky og 

tilbageholdende, og denne mentalitet har tillige præget deres for-

hold til de omkringliggende riger. 

Sydøst for skoven er det gamle narabonske rige at finde. Gennem 

årene har der hersket en vis fred og forståelse kulturerne imellem, 

og i krigen mod Emyr for hen ved 500 år siden, stod elvere og 

narabonere side om side. Igennem årene er narabonerne dog 

trængt længere og længere ind i Santillia, og de betragtes nu med 

samme mistro som øvrige mennesker. 

Mod nord ligger det rouliske rige. Elverne har vendt dette folk 

ryggen, da de bekender sig til falske druider, hvis blotte eksistens 

er en hån mod guderne selv. Roulerne har for deres vedkommende 

også plejet et gammelt had til elverne i snart et årtusinde, og uan-

set at der formelt er fred mellem de to riger, ligger der en evig 

konflikt og ulmer. 

Vest for Santillia ligger dværgenes land Darkonien. De to racer har 

altid haft en indbyrdes forståelse, der afholdt dem fra at bryde ind 

i modpartens liv, og i stedet har fremelsket en gensidig respekt. 

Om end de to folkeslag er vidt forskellige af natur, har de dog altid 

kunnet sameksistere. I de seneste år, hvor mørket har trukket sig 

sammen, har de dog begge givet afkald på tidligere tiders naive 

tiltro, og vogter nu også hinanden med en vis varsomhed.  

Skovens vogtere 

En af de meste omtalte men også mest hemmelighedsfulde orde-

ner i Santillia er den forsamling af skovelvere, der er kendt som 

Skovens vogtere. 

Ordenen har som sit erklærede mål at beskytte de resterende 

livstræer mod enhver fjende, og er kendt for at tage ethvert mid-

del i deres hånd, for at nå deres mål. Det har givet dem mange af 

skovelvernes ubetingede hengivenhed, men også gjort dem til 

genstand for en vis skepsis.  

Vogterne har haft stort held med deres hellige mission - kun én 

gang har de svigtet, og det var i år 1 EH, hvor selv de måtte give 

fortabt overfor lady Aratholls mægtige kræfter, der kostede livs-

træet nær Kungstadt livet.  

Vogterne har imidlertid ikke holdt sig tilbage for også at beskytte 

livets træer mod deres racefæller, og nogle elvere frygter for hvor 

langt skovens vogtere er villige til at gå, og for hvilke sorger de 

måtte være villige til at nedkalde over deres folk, for at beskytte 

træerne. 

Skovens vogtere er bandlyst i Eislonien, da de har nægtet at lade 

sig underkaste nogen anden herre end deres egne stormestre, og 

ethvert af deres medlemmer som fanges af højelvere, kan forvente 

en hård straf. Det er til gengæld alment kendt, at Santillias fyrst-

inde Tanaya med Akanthusfamilien i ryggen værdsætter dem og 

skatter dem højt. 

Ordenen vælger selv sine medlemmer, og kun de få skovelvere, 

der har udmærket sig på helt exceptionel vis, kan gøre sig forhåb-

ninger om en dag at blive budt indenfor i det lukkede men presti-

gefyldte selskab. 
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B u r a n u s  
I bjergene mellem Paravien og Kamirrhavet finder man det elviske 

rige Buranus. Riget er etableret højt oppe i bjergene af en orden af 

højelvere, der her fandt et fristed, hvor deres kultur kunne få fred 

og udvikle sig uafhængigt af menneskenes indflydelse.  

Buranus’ elvere valgte i de tidlige tider et frivilligt eksil fra de øvri-

ge elverriger, og siden da har Eisloniens adel holdt dem i vanære. 

Næsten al kontakt til Buranus er blevet afskåret, og riget har levet 

en mere eller mindre isoleret tilværelse igennem årtusinder. Om 

end der har været en vis kontakt til Santillias folk, har også den 

dog kun være sporadisk og af ringe omfang. Buranus har således 

været afskåret fra næsten al kontakt med de øvrige riger, og kultu-

ren her har udviklet sig uafhængigt af de strømninger, som har 

kendetegnet Eislonien og Santillia. 

Den altovervejende del af Buranus’ befolkning er højelvere, og de 

fleste af disse tilhører to adelsslægter, Stringarth og Allundria, der 

i sin tid drog ud fra Eislonien og etablerede riget. Der lever også 

enkelte skovelverfamilier i Buranus, men de to kulturer er efter-

hånden blevet flettet så meget sammen, at de kan være vanskelige 

at skelne fra hinanden. Der gøres ikke forskel på højelvere og sko-

velvere i riget, og man erkender, at begge kulturer har vigtige 

egenskaber at bidrage, men der synes dog at herske en vis opfattel-

se af, at højelverne er rigets oprindelige og sande befolkning, og at 

skovelverne derfor lever i Buranus på deres nåde. 

Alt i Buranus er opbygget omkring dets storslåede og veltrænede 

hær. Allerede fra en tidlig alder bliver børnene optaget på rigets 

akademier, hvor deres kundskaber indenfor krigskunsten bliver 

udviklet, indtil de som voksne kan optages som fuldbyrdede med-

lemmer i rigets styrker. Ikke alle indlemmes dog direkte i hæren. 

De elvere, der udviser mere intellektuelle færdigheder, trænes i 

stedet som præster, filosoffer eller rådgivere for de adelige.  

Religio er akademiet, der specialiserer sig indenfor klassiske fær-

digheder som religion, filosofi og politik. Her uddannes præster 

magikere og vismænd, og de mest kyndige af eleverne får titlen af 

triarle, som er forbeholdt fyrstens rådgivere og rigets mest frem-

stående diplomater. Religio-akademiet varetager også rigets store 

lovbog ’Komania Lex’. 

Magus-akademiet begår sig i videnskab og teknik i enhver for-

stand. Her indsamles viden fra hele verden, og akademiets lærlinge 

står for nytænkning og diverse udviklinger, som ikke kun kommer 

hæren til gode, men også resten af Buranus’ samfund. 

Robour er det traditionelle krigsakademi, hvor rigets soldater og 

befalingsmænd får deres uddannelse. Træningen er langvarig og 

hård, men de elever som fuldfører, er blandt de mest kyndige kri-

gere på Niraham. 

Akkodia er det fjerde og sidste akademi, og det står for uddannel-

sen af håndværkere, landmænd, kunstnere og alle de andre prakti-

ske kundskaber, som forsyner og opretholder rigets kultur.  

Styre  

Riget regeres enerådig af en fyrste, hvis magt udstrækker sig til 

ikke kun rigets beboere men også enhver elver, der igennem sit liv 

måtte have modtaget undervisning i et af rigets akademier. Den 

nuværende fyrste er Alidon Stella III, der har været ved magten 

siden år 842 EJ. Han er kendt som en mild og retfærdig hersker, 

der har brudt med adskillige af de gamle skikke. Han opretholder 

ganske vist stadig en vis afstand til både menneskene og de øvrige 

elviske riger, men under hans regeringstid er skellet blevet blødt 

op. Udover at have åbnet en smule op for handel med menneske-

ne, har han også sendt sine styrker ud i verden, for at komme de 

øvrige elviske samfund til undsætning.  

Omkring sig har fyrsten et stort antal rådgivere, der er udvalgt 

blandt de mest talentfulde af Religio-akademiets studenter. De har 

ingen selvstændige beføjelser, men ofte får de tildelt selvstændige 

opgaver, som de udfører på fyrstens vegne. Herudover opretholder 

fyrsten et råd bestående af overhovederne for de fire akademier. 

Rådet udstikker rigets overordnede love, og har også meget at 

skulle have sagt i almene forhold. Formelt set har rådet kun en 

begrænset autoritet, men reelt bliver en stor del af rigets affære 

afklaret ved dets møder. 

Fyrstetitlen bliver som regel overdraget til overhovedet for Robour

-akademiet, når den siddende fyrste mærker alderen presse, og 

føler at han ikke længere kan varetage sit hverv på behørig vis. Det 

er dog set enkelte gange, at en lavere rangerende indenfor akade-

miet har udvist en sådan kompetence, at vedkommende er blevet 

udpeget uanset sin ringere status. 
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Religion  

Buranuselverne har til alle tider været tilhængere af De Sande 

Guder. Forud for himmelkrigene havde folket et særligt forhold til 

Nimar og hans bud, og de var ham loyale til døden. Visse betroede 

sig ganske vist til Gasnian eller Sissianna, herunder særligt de, der 

var af Magus– eller Akkodia-akademiet, men der kunne aldrig 

herske tvivl om, hvilken gud som var den foretrukne i riget. Samt-

lige fyrster i Buranus havde da også bekendt sig til Nimars lære, og 

det blev anset for en god skik at følge sin fyrste i denne henseende. 

Kort før himmelkrigene skete det imidlertid, at nye profeter be-

gyndte at forkynde deres lære, og da ordet om Jorins komme nåe-

de til Buranus, skulle det vende op og ned på deres verden.  

Det var en elver ved navn Wilwarian, der i år 1432 EJ - 37 år før 

himmelkrigene - for første gang prædikede Jorins bud for Buranus’ 

folk. Nimar havde optaget Jorin - sin øverste forkæmper - blandt 

Aferheims guder, og han var nu begyndt at samle sig sine egne 

tilhængere. Buranus modtog denne nyhed med stor velvilje, og 

fyrsten tillod snart efter sit folk at konvertere til Jorin, såfremt de 

skulle ønske. Fyrsten selv forblev dog tro mod Nimar indtil him-

melkrigene, hvor også han så styrken i Jorins bud og lod sig om-

vende. 

Siden da har Jorin været den mest udbredte lære i Buranus. Jorins 

ideologier er indbegrebet af Buranus’ mentalitet og livsstil, og man 

kan vanskeligt tænke sig, at nogen anden gud skulle kunne tiltale 

folket så meget som ham. Der er dog stadig en del tilhængere af 

Nimar i riget, og også visse Sissianna– og Gasnian-tro holder ihær-

digt fast ved deres gamle lære.  

Vinterskoven 

I år 8 EH spredte sig en stor sorg blandt Nirahams elverfolk. En 

delegation af sortelvere havde formået at bryde gennem forsvaret 

hos Vinterskovens elvere og havde med gammel magi formået at 

plante en spire af ondskab i det livstræ, der voksede her. Skovens 

beskyttere var rådvilde, og stod nu uden det beskyttelse, som livs-

træet tidligere havde skænket dem.  

Blottede og hjælpeløse sendte de bud ud til hvert et hjørne i Nira-

ham med en bøn om hjælp. Træet var svækket og fjenderne man-

ge, og folket var for få til at kunne beskytte det. Deres bønner var 

imidlertid forgæves. End ikke Eisloniens elverfyrster ville sende 

støtte til deres racefæller i vest. 

Da trådte Buranus’ folk i karakter. Fyrst Alidon Stella III befalede, 

at en styrke skulle mønstres og sendes til Vinterskoven. Hæren 

stod snart efter klar, og Attica Stringarth, en hærfører med en 

langvarig og succesfuld karriere bag sig, blev givet til opgave at 

lede den på den lange og farefulde færd mod nord.  

Hærstyrken ankom til Vinterskoven i det følgende år, og påbe-

gyndte da arbejdet med at opføre en prægtig fæstning nær livets 

træ, som skulle være elvernes bastion mod mørket. Da fæstningen 

stod færdig, skænkede folket den navnet Stella Luminos. Siden da 

har Buranus regelmæssigt sendt forstærkninger til Vinterskoven, 

og de har formået gradvist at tvinge sortelverne bort. Nye fjender 

er imidlertid kommet til, og hver dag byder på nye farer. Stadig 

står Stella Luminos imidlertid stolt, og elverne forsvarer ihærdigt 

skoven og livstræet mod enhver fjende. 
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I årene omkring 5500 FJ var det langt om længe lykkedes elverne at 

bryde sortelvernes tag på verden og trænge dem tilbage til deres 

underjordiske hjem. Da nyheden blev spredt, brød folket ud i jubel 

og de ellers så reserverede elvere gav for en gangs skyld deres følel-

ser frit løb, og lod tårer flyde i glæde.  

De måtte imidlertid snart lægge beslag på deres følelser igen, og 

forholde sig til Niraham og de skader, som sortelverne havde for-

voldt. Næsten halvdelen af elvernes skove var gået tabt, og flere 

hundrede elverslægter var blevet udryddet. 

Eisloniens senat med højkongen Tenagei Keladon lagde sjæl og 

energi i at beskytte racen mod fremtidige angreb fra sortelvernes 

hånd, og midlet skulle være at åbne for optagelsen til Cristaliatår-

nets akademi, hvor uddannelsen af rigets magikere fandt sted. 

Såfremt sortelverne igen skulle nærme sig rigets grænser, ville de 

blive mødt af en uovervindelig hær af kyndige elviske magibrugere, 

hvis lige Niraham aldrig tidligere havde set. 

Ikke alle var imidlertid fortalere for denne løsning. Mange af de, der 

havde bekæmpet sortelverne, havde på egen hånd måttet erkende, 

at også de besad mægtig magi, og at elverne kundskaber kun sjæl-

dent havde en nævneværdig effekt.  

Der etablerede sig derfor en fraktion i senatet, med højkongens 

yngre broder, Ayrimir Keladon, i spidsen, der så det som den eneste 

sikre løsning, at man øjeblikkeligt påbegyndte opførelsen af enor-

me fæstningsværker langs grænsen til Eislonien og for altid frem-

over afskar enhver kontakt til omverdenen - mennesker som elvere. 

Det førte en lang og bitter strid med sig, og Keladon-slægten selv 

ende med at blive splittet. Tenagei nægtede imidlertid at bøje sig, 

og i 5396 FJ traf Ayrimir den skelsættende beslutning at forlade 

Eislonien.  

Det var en sorgens dag, da han og hans familie forlod riget. Med sig 

havde de husene Stringarth og Allundria, der til alle tider havde 

været Ayrimirs tro støtter i senatet, og som delte hans vision om at 

etablere et nyt rige, hvor elvere kunne leve i tryghed og fred.  

Der var ligeledes et antal familier af skovelvisk herkomst, som var 

blevet hjemløse under krigen, da deres skov blev brændt, og som nu 

valgte at følge Ayrimir i håbet om at finde nye og uberørte skove i 

det fjerne. 

For at undgå de sydlige riger, hvis menneskelige befolkning elverne 

havde haft stridigheder med igennem årtusinder, drog Ayrimir og 

hans følge i stedet nord om Rustbjergene og fulgte Iskysten.  

Det var en lang og hård rejse, og selv på de varmeste dage bed kul-

den stadig hårdt. Mad var også en mangelvare, og mere end én 

gang måtte de trække våben mod de orkstammer, der havde terri-

torier langs ruten.  

Efter næsten halvandet års rejse nåede elverne til den egn, hvor 

Gothia nu er beliggende, og stiftede bekendtskab med de menneske-

stammer, der havde deres hjem her. Menneskene havde ligesom 

elverne lidt meget under sortelvernes fremstød, og på trods af deres 

indbyrdes forskelle, fandt de to racer alligevel sammen i en indbyr-

des forståelse. 

Det store brud  

Det følgende år drog elverne videre sydpå og ankom til de lande, 

hvor Paravien nu er at finde. Landet var dengang sparsomt befol-

ket, og i de sydøstlige egne fandt elverne et område, hvor de valgte 

at etablere deres nye samfund. 

I år 5375 FJ stod den første prægtige by færdig, og de gav den nav-

net ’Stella Paria’. Ayrimirs folk havde imidlertid ikke lang tid til at 

nyde dens skønhed. Rygter om elvernes komme havde spredt sig 

blandt menneskene, og de drog nu mod byen i store antal.  

For at beskytte deres folk, opførte elverne en stor ringmur udenom 

Stella Paria, og optegnede grænser i afstanden af en dagsmarch 

rundt om byen, indenfor hvilke de udråbte sig som enerådige her-

skere. De gav dette land navnet ’Triarlien’.  

Ayrimir Keladon lod sig herefter krone til fyrste i år 5365 FJ, og som 

sin første gerning nedsatte han et senat, som det man havde kendt 

i Eislonien. Kloge af skade tillagde man dog fyrsten den endegyldige 

beslutningsret i senatet.  

Det var også i disse år, at man nedfældede den store lovbog, Koma-

nia Lex, som indeholdt alle befalinger og love over folket. Endelig så 

disse tider også begyndelsen på de fire akademier, som lige siden 

har præget livet for Buranus’ folk. 

Herefter passerede godt og vel 500 år hvor riget og dets folk trive-

des. Kulturen udviklede sig og elverne opretholdt en høflig men 

bestemt distance til de menneskelige kulturer. Efterhånden som 

menneskenes kendskab til elverne voksede, gjorde deres misundelse 

og begær imidlertid det samme, og med tiden begyndte elverne at 

opleve hyppigere og hyppigere overfald på deres spejdere. 

Til sidst blev det elverne for meget. De erkendte, at de aldrig ville 

kunne vide sig sikre, så længe de blev ved med at leve på de åbne 

stepper, og i år 4874 FJ begyndte senatet derfor at sende spejdere 

ud i verden, for at finde en ny egn, der kunne huse deres folk.  

Efter to års søgen kunne de melde tilbage, at man i bjergkæden 

mod sydøst havde fundet et isoleret højland skjult bag de snedæk-

kede tinder. Landet var frit for menneskelige beboelser og lå umid-

delbart ud til det hav, der sidenhen ville blive kendt som Kamirrha-

vet. Det var et idealt sted at bosætte sig - jorden var frugtbar, og 

folket ville være beskyttet af de høje bjerge.  

Langsomt men støt begyndte man derfor at eskortere folket til 

denne nye egn, og man opførte byen Katena, der sidenhen skulle 

blive hovedstad i det nye rige - Buranus.  

Bevægelsen blev en længerevarende proces end man havde håbet. 

Alle familier skulle beskyttes på den lange rejse mod de insisteren-

de angreb fra mennesker alt imens man var tvunget til på samme 

tid at værne om både Stella Paria og grænsen til Buranus. I år 4735 

FJ forlod de sidste elvere dog Triarlien, og for at mærke deres af-

sked, var deres sidste gerning i riget at stikke den prægtige by Stel-

la Paria i brand. 

Siden hen har Buranus været deres hjem, og kulturen er her blom-

stret op uden synderlige indblanding fra Nirahams øvrige folkeslag. 

Mennesker er bandlyst i riget og selv Eisloniens og Santillias folk 

rejser kun sjældent hertil. 
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Som den første race af alle, blev dværgene sat på Niraham. De 

bosatte sig i bjergene langt mod vest, og holdt sig skjult for ver-

dens folk igennem årtusinder. Kun elverne kendte til deres eksi-

stens, og der herskede en sådan fred mellem de to racer, at dvær-

gene havde al den tid i verden, der skulle til for at brede sig ud 

over hele den bjergkæde, der nu kendes som Darkonien.  

Dværgene bevægede sig også østover og ind under nutidens Rust-

bjerge, men da Fanabina skabte sortblodsracerne og satte dem på 

Niraham i bjergene over dværgenes hjem, kom det snart til kon-

flikter mellem de to racer, og dværgene måtte atter fortrække mod 

vest og slikke deres sår. Nogle få dværgestammer forblev i Rust-

bjergene og skjulte sig i ufremkommelige egne langt mod øst, men 

de var få og splittede, og størstedelen af dem faldt som ofre for 

sortblodsracernes had. 

I disse tider er den altovervejende del af Nirahams dværge således 

bosat i riget under Darkoniens bjerge. Kun nogle få af de øvrige 

riger har overlevet tidens gang, og af disse er det kun Dom Gorr 

der har en sådan størrelse og betydning for verdens gang, at det vil 

blive gennemgået her. 

Det er værd at bemærke sig, at rigernes navne - Darkonien og 

Dom Gorr - både anvendes om dværgenes riger under jorden og 

om selve bjergkæderne. Uanset at dværgene kun sjældent ophol-

der sig på overfladen, så kræver de ikke desto mindre herredømme 

over alt det land, som de er bosat under, og de betragter det som 

en provokation, hvis fremmede bevæger sig ind over bjergene 

uden tilladelse. I det følgende vil betegnelserne således blive både 

kunne henvise til geografiske lokationer og til selve rigerne. 

D væ rg e n e s  r i g e r  

Orker og dværge bygger i bjerge, 

men vi skal jage dem alle sammen væk. 

Thi mens vi synger muntre i klynger 

rejser vi borge, og så skal de ha´ smæk. 

 

Ja, lad os bore dybe og store 

huller i blåsten og gråsten og flint. 

Thi mens vi synger muntre i klynger, 

knuser vi klippen til grus og til splint. 

 

Hør hvor det knager, skifer i flager. 

Kom alle dværge, vi vinder til sidst. 

Thi mens vi synger muntre i klynger, 

sprænger vi bjerget med magt og med list. 

 

Klippen skal bæve under vor næve. 

Huler skal åbnes med slag og med bræk. 

Orker og dværge bygger i bjerge, 

men vi skal jage dem alle sammen væk.  

 

Orker og dværge 

Tekst: Henrik Wergeland 

Dansk oversættelse: Ole Peinow 

Musik: B. E. Phillip 

D a r ko n i e n  
I Nirahams nordvestlige hjørne finder vi dværgenes legendariske 

rige Darkonien. Riget er beliggende dybt i jorden, og består af en 

myriade af gange og prægtige haller. Riget er hjemsted for største-

delen af alle Nirahams dværge, og ingen andre end dem, der er af 

dværgenes blod, bliver givet adgang hertil. 

Riget omfatter samtlige af bjergene vest for Narabond og Roul-

Assin, og i egnene nord for det rouliske rige findes tillige enkelte 

og spredte kolonier hvor de darkonske bjerge går over i Rustbjer-

gene, der er orkernes land. Dværgene selv opholder sig næsten 

udelukkende under jorden. Her har de deres hjem, og om end 

bjergkæden, der huser dem, tillige bærer navnet Darkonien, så er 

det først og fremmest deres prægtige underjordiske rige, de henty-

der til, når navnet benyttes. Dværgene har enkelte udposter på 

overfladen, der anvendes som vagtstationer og til at handle med 

de øvrige racer, men de er få og ligger meget spredt. På trods af, at 

dværgene ikke begiver sig meget omkring på overfalden, så beskyt-

ter de dog stadig ihærdigt landet her, og ingen uvedkommende 

bliver tilladt adgang uden at være blevet skænket tilladelse hertil 

af folket. De dværge, der er fast bosiddende over jorden, betegnes 

som højlandsdværge eller bakkedværge, og det er primært dem, 

der handler med de øvrige racer og forestår dværgenes diplomati-

ske ærinder.  

Riget under jorden består af et omfattende system af grotter og 

gange, der for den udefrakommende må synes ustrukturerede og 

forvirrende, men hvor det at finde rundt for dværgene er simpel 

børnelærdom. De store udhuggede grotter huser et utal af byer, 

hvor dværge er bosat i tusindvis og hvor de kan nyde det fornem-

me arbejde, der er lagt i at forme byen. Husene er høje, og deres 

granitmure glatte og lige. Vand og frisk luft strømmer ind i huler-

ne gennem skjulte kanaler, og overalt er gaderne oplyst med fakler 

og magiske runesten, der bader det store rige i et behageligt lys. 

Særligt dværgenes store haller vækker en konstant følelse af 

stolthed i de, der har deres daglige gang her. Dværgene har altid 

udmærket sig indenfor minekunsten, og de har anvendt deres 

færdigheder til at bygge så enorme haller, at flere tusinder af dvær-

ge ville kunne forsamles her. Det er i hallerne, at man fejrer de 

største højtider, og tillige hvor de enkelte klaner mødes, når de har 

behov for at afklare et problem i fællesskab. Hallerne er rigt ud-

smykket med guld og ædelstene, og i væggene er indgraveret sind-

rige mønstre i den hårde granit.  

Også smedekunsten har været et af dværgenes vartegn, og deres 

smedjer er endnu et monument over dværgenes færdigheder. Kon-

stant hører man den gennemtrængende lyd af hammer mod am-

bolt i riget, og det fortælles, at man selv over jorden kan man mær-

ke træerne ryste til de taktfaste slag. Der er stor stolthed forbundet 

med smedningen af redskaber og våben, men kunsten er også 

omgærdet af megen hemmelighed og mystik. Hver smed har sine 

fremgangsmåder, der overleveres fra far til søn igennem generatio-

nerne, og som man vogter med sit liv. Det har gjort det umuligt for 

de øvrige racer at tillære sig det fulde omfang af dværgenes kun-
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nen, og de er da også fortsat uden sammenligning de bedste smede 

i Niraham. 

Darkoniens dværge er tilknyttet en af rigets utallige klaner. Disse 

kan variere i størrelse fra blot en lille håndfuld medlemmer til at 

rumme flere hundrede. Som oftest er de enkelte medlemmer enten 

i familie med hinanden eller på anden måde nært beslægtede. Det 

sker dog også, at en dværg anmoder om at blive optaget i en anden 

klan for at kunne komme i lære under en særlig kyndig mester, 

eller fordi vedkommende har indgået ægteskab med et medlem af 

klanen. Klanbåndet er en af de stærkeste former for tilknytning, en 

dværg kan have, og kun hans forpligtelser overfor kongen og sin 

nærmeste familie er hævet over klanen.  

De fire største og mest indflydelsesrige klaner er  

 Paneam-Dea, som er højkongens klan, og som primært 

uddanner sine medlemmer indenfor akademiske færdighe-

der. 

 Kaere-Klægel består i overvejende grad af præster og skri-

ver, og de vogter over mange af rigets gamle hemmelighe-

der. 

 Aurumcana er kendt for traditionelt at uddanne de bedste 

af dværgenes smede og købmænd. 

 Pyros-Dracos er en af rigets få deciderede krigerklaner, og 

de har størstedelen af ansvaret for Darkoniens beskyttelse. 

Klanerne konkurrerer konstant med hinanden om eksempelvis at 

frembringe de fornemmeste smedeværker eller at skabe sig de 

smukkest udsmykkede hjem. På trods af at denne indbyrdes kon-

kurrence altid finder sted i en venskabelig stemning, tager man 

alligevel den prestige og anerkendelse, der er forbundet med at 

være den bedste indenfor sit fag, særdeles nært, og alle klanerne 

lægger stor energi i præstere deres ypperste og hævde sig over 

deres racefæller.  

Styre  

Dværgeracen regeres af højkongen, der er en overordentlig magt-

fuld hersker, som traditionel altid er blevet valgt fra Paneam-Dea 

klanen.  

Den nuværende højkonge er kong Ulathan Paneam-Dea, der har 

været ved magten siden år 1432 EJ. Højkongen er agtet i hele riget, 

og han omgives altid med en særlig respekt. Da dværgene fra natu-

rens hånd er særdeles autoritetstro og ynder at opretholde fred og 

fordragelighed blandt deres racemedlemmer, er der yderst sjæl-

dent, at hans ord bliver modsagt, og i realiteten er højkongen ube-

tinget og enerådig hersker over hele racen. Der er aldrig set oprør 

mod højkongen, og den blotte tanke synes utopisk for dværgene, 

da selv en konge, der ikke lever op til de forventningerne, nødven-

digvis må være bedre end det kaos og virvar, der ville følge af at 

sætte sig op mod hans bud.  

Der vælges en ny højkonge ved den gamles død, eller når højkon-

gen når en sådan alder, at han eller hun ikke længere føler sig i 

stand til at varetage sit hverv. Som oftest bliver den nye konge 

valgt blandt de mest anerkendte medlemmer af Paneam-Dea, og i 

overvejende grad på baggrund af sine færdigheder indenfor hånd-

værk og diplomati. Der skelnes ikke mellem mænd og kvinder ved 

udvælgelsen, men traditionelt har der dog været en overvægt af 

mandlige højkonger. 

Når kongen har behov for rådgivning, indkalder han overhovedet 

for en eller flere klaner, og hører dem om deres syn på et aktuelt 

problem. Det er ofte forekommende, og højkongen regerer da også 

i overvejende grad ud fra sine undersåtters vejledninger.  

En gang hvert 30. år indkaldes til klanråd i Darkonien. Her forsam-

les repræsentanter for samtlige af racens klaner, og deres forenede 

magt står over kongens på dette møde. Her vedtager man nye love, 

afklarer interne stridigheder og udveksler nyheder fra nært og 

fjernt. Skulle højkongen være afgået ved døden eller have frasagt 

sig sin position, så er det ligeledes på klanrådet, at man vælger den 

fremtidige hersker. Alle klaner er forpligtiget til at sende en repræ-

sentant, og skulle det utænkelige ske, at en klanrepræsentant ude-

bliver, må han lide den største ydmygelse af alle – at få raget sit 

skæg af. Det er dog kun hændt en enkelt gang før, og det var i år 

382 FJ hvor det overgik Barok Saka. Der tales stadig om denne 

fatale hændelser, og Saka-klanen er lige siden blevet set ned på og 

ringeagtet af deres racefæller. 

For de jævne dværge har højkongen og klanrådet dog kun en be-

grænset betydning i hverdagen. For dem, er det i stedet de enkelte 

klanledere, som man skeler til for lederskab. Alle dværge er under-

lagt deres klanoverhoved og følger deres bud uden at stille spørgs-

mål eller gøre indvendinger. Hvor højkongen er en fjern og ukendt 

magthaver for de fleste, så er klanens overhoved til gengæld meget 

nærværende og overordentlig aktiv blandt medlemmerne af sin 

klan. Han er ikke kun en lederskikkelse, men også en af de mest 

kyndige indenfor sit erhverv. Klanens leder fungere også som deres 

øverste læremester i det daglige.  

Endelig er den nære familie også af stor betydning for dværgene, 

og gennem livet opretholder de et nært bånd til deres slægtninge. 

De ældre og mere erfarne dværge nyder stor respekt blandt i fami-

lien, og udover klanens overhoved, så er det ofte de ældste dværge, 

som man skeler til for vejledning og lederskab i hverdagen. 
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Religion  

Siden tidernes begyndelse har dværgene været tilbedere af De 

Sande Guder. Af disse, har der imidlertid kun været én gud, som 

har tiltalt dem - Djorka. Han er deres fader og skaber, og de har 

dedikeret deres ganske tilværelse til hans veje. At tilbede nogen 

anden gud end ham synes utænkeligt, og afvigelser fra Djorkas 

veje forekommer næsten aldrig.  

Der er skabt enorme statuer i Darkonien, som afbilleder Djorka, og 

de enorme haller er præget af gengivelser af hans bud til sine ud-

valgte. Også Djorkas værker er i sig selv genstande for tilbedelse. 

De er perfekte i enhver henseende, og dværge har dedikeret hele 

deres liv til at eftergøre dem.  

På trods af religionens fremtrædende position i Darkonien, så er 

der alligevel bemærkelsesværdig få templer i riget. Forklaringen 

skal findes i, at dværgene ikke ser Djorka som en streng og befa-

lende gud, men i stedet blot indbegrebet af alt hvad de værdsætter 

i tilværelsen. De betragter ham som et ideal til efterlevelse, og i 

stedet for at sidde stille og tilbede ham, foretrækker dværgene at 

lade deres agtelse komme til udtryk gennem deres handlinger. Selv 

præsterne er som oftest blot kyndige håndværkere, der udover 

deres daglige hverv, også har en særlig forståelse for Djorkas vilje.  

Da himmelkrigene indtraf, førte dette stor sorg med sig for Nira-

hams folk, og særligt dværgene led meget. Pludseligt var deres 

fader og forbillede taget fra dem, og de stod nu uden et fælles 

samlingspunkt. Frem for at erkende Djorkas bortgang, så de imid-

lertid tavsheden som en prøvelse, og i årene der fulgte, fortsatte de 

med at leve deres liv, som de altid havde gjort. De arbejdede hårdt, 

og tjente deres gud trofast til alle tider.  

Deres ihærdighed blev da også belønnet. Fem år efter himmelkri-

gene åbenbarede Djorka sig atter for sine udvalgte, og hans tilba-

gevenden blev mødt med stor glæde. For en gang skyld gav de 

ellers fåmælte og reserverede dværge afløb for deres følelser. Snart 

efter vendte de dog - på behørig vis - tilbage til deres arbejde, og 

koncentrerede sig om ved deres hænders værk atter at kunne be-

hage den hjemvendte gud. 

I disse tider er Djorka fortsat den eneste anerkendte gud blandt 

dværgene, og hans bortgang har om muligt gjort dværgene endnu 

mere ihærdige i deres tilbedelse. Man er varsom overfor enhver 

handling, der på ny ville kunne få ham til at vende sig fra folket, og 

præsteskabet ser, til at der ikke forekommer svækkelser eller afvi-

gelse i troen. Tilbedelsen af andre guder end Djorka er dermed 

næsten forsvundet i de seneste år, og det er ikke langt fra, at det 

betragtes som forræderi mod selve racen, at bekende sig til andre 

guder end ham. 

Relationer  

Igennem tiderne har Darkoniens dværge levet en fjern og isoleret 

tilværelse langt under jorden, men efter at menneskene fik øjnene 

op for deres rigdomme og smedekunst, har dværgene igen og igen 

måttet kæmpe indtrængende bort, som har haft søgt op i Darkoni-

ens bjerge på jagt efter kostbare metaller.  

Selv i disse tider bliver dværgenes handelsmænd stadig hyppigt 

overfaldet og berøvet deres værdigenstande. Dværgene har derfor 

søgt at begrænse deres kontakt til oververdenen, og de drager kun 

ud fra Darkoniens tryghed, hvis det er bydende nødvendigt. Denne 

frivillige isolation har da også præget deres forhold til de omkring-

liggende riger. 

Øst for Darkonien ligger riget Roul-Assin. Det er befolket af en 

gammel slægtsgren af norrlændinge, og som deres forfædre værd-

sætter de æren og det uskrevne ord. Roulerne er overordentlig 

stolte af natur, og de er ofte villige til at dø for deres principper. 

Det er egenskaber, som dværgene værdsætter højt, og af alle ver-

dens riger, er Roul-Assin da også det eneste, som de stadig har en 

regelmæssig kontakt til. 

Nord og vest for Darkonien er norrlændingene bosat. De er barske 

og primitive, men også særdeles interesseret i dværgenes kultur. 

Gennem tiderne har de to folkeslag formået at leve i fred, og de 

udveksler da også regelmæssigt både handelsvarer og nyheder fra 

verden omkring dem.  

Santillia er beliggende umiddelbart mod sydøst, og der synes at 

herske en gensidig fredsommelig forståelse mellem dværge og 

elvere. Om end de to racer kun sjældent er enige i deres syn på 

verden, så har de alligevel altid kommet overens og formået at stå 

sammen mod fælles fjender. Som oftest er de begge dog godt til-

freds med at leve hver deres liv, og kontakten mellem rigerne er 

yderst sparsom.  

Længere mod sydvest findes kongeriget Narabond. Forholdet til 

Narabond har typisk været en anelse anstrengt, da ikke alle dets 

folk altid har haft lige reelle hensigter. De betaler imidlertid gode 

penge for dværgenes varer, og forsyner dem med adskillige af li-

vets små nødvendigheder varer, hvilket har nødvendiggjort en vis 

kontakt.  

Øst for Darkonien finder man også Rustbjergene. Bjergene er be-

folket af orker og trolde, som i al evighed har været dværgenes 

svorne fjender. De to racer hader hinanden af et godt hjerte, og der 

kan aldrig herske fred imellem dem. Det gensidige had er blevet så 

indarbejdet i kulturerne, at ingen længere husker hvornår det 

opstod eller hvorfor. 
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D o m  G o r r  
I det østlige Niraham findes et andet af dværgenes underjordiske 

riger. Dværgene her har været afskåret fra Darkoniens folk igen-

nem årtusinder, og omringet af fjender på alle sider, havde de 

skjult sig kyndigt under jorden og ikke åbenbaret deres tilstedevæ-

relse for noget andet folkefærd. End ikke Darkoniens dværge hørte 

bud fra dem, og i århundreder antog man, at kulturen var faldet 

for sortblodsfolkets hånd. 

Da himmelkrigene indtraf og Djorka hørte op med at tale til sine 

børn, drog dværgene fra Dom Gorr imidlertid til overfladen i søgen 

efter råd. De genoptog kontakten til Darkonien, og snart efter blev 

menneskene i Det Chatonske Imperium også opmærksomme på 

dette folkefærd, der pludseligt var brudt op fra undergrunden i en 

fjerne og ubeboet egn. 

Det stod imidlertid snart klart for Dom Gorrs dværge hvilken dyre-

købt konsekvens deres lange isolation havde haft. Deres kultur var 

blevet fastlåst i fortidens mønstre, og den verden som mødte dem 

udenfor havde forandret sig siden deres sidste besøg til overfladen.  

Tidens tand havde imidlertid også sat sit spor på dværgene selv. 

Ved mødet med deres racefæller fra Darkonien stod det hurtigt 

klart, at der var opstået store og centrale forskelle i deres respekti-

ve kulturer. Dom Gorr dværgenes træk var blevet mere udtalte - de 

var mindre, mere stædige og kortere for hovedet end deres fæller i 

Darkonien. Hvor Nirahams øvrige dværge ofte er tænksomme og 

besindige, er Dom Gorrs i stedet blevet impulsive og mere frem-

brusende i deres adfærd. Det ses eksempelvis hyppigt, at stridighe-

der afklares ved en brutal kamp til døden - en tilbøjelighed, der er 

utænkelig i Darkonien. Interne stridigheder er også mere fremher-

skende i Dom Gorr end Darkonien. 

Dværgenes traditionelle samfundsopbygning er heller ikke videre 

udtalt i Dom Gorr. Folket nyder ganske vist fortsat en tilværelse 

bygget op omkring klaner og familier, men de enkelte dværge lever 

i højere grad som individualister, end hvad man kender i Darkoni-

en. Den indbyrdes loyalitet er i højere grad præget af praktiske 

hensyn end af sociale motiver, og der er ikke en videre æres– eller 

loyalitetsforpligtelse. 

Riget har ingen erklæret hersker. I stedet er det overhovederne for 

de enkelte klaner og familier som er magthavere over deres flok og 

dens territorium. Af og til sker det, at visse af klanlederne finder 

sammen i et forbund, og klanerne bliver forenet om et fælles mål, 

men det er spinkle alliancer, der sjældent holder meget længere 

end til kun lige at opfylde deres konkrete formål. 

Det eneste reelle samlingspunkt i riget er tilknytningen til deres 

gud - Djorka. Dom Gorr dværgene er næsten fanatiske i deres 

tilbedelse af Djorka, og om end de anerkende eksistensen af de 

øvrige sande guder, så betragtes de som noget ringere og uværdigt 

sammenlignet med deres store fader. Der tillades ingen afvigelse 

fra Djorkas lære, og straffen for at være svag i troen er hård og 

nådesløs. Præsteskabet er meget fremtrædende i riget, og de tager 

det på sig, at prædike Djorkas bud for folket fra morgen til aften. 

Siden himmelkrigene og Djorkas tilbagekomst er disse tilbøjelig-

heder kun blevet forstærket yderligere, og det er blevet god kuty-

me at bringe hans præster offergaver og andre beviser på sin hen-

givenhed til guden. 

Dom Gorr har endnu kun haft få års kontakt til omverdenen, og 

for nu har både de og de omkringliggende riger forholdt sig afven-

tende. Chatonerne synes dog at have rakt hånden ud mod disse 

dværge, hvilket har resulteret i et spinkelt forbund. Darkoniens 

dværge har omvendt taget afstand fra folket i Dom Gorr og er 

næsten gået så vidt som til at erklære, at de ikke anser dem som 

ægte dværge, og derfor ikke ønsker deres nærvær. 
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I tidernes morgen skabte Fanabina sit udvalgte folk og skjulte dem 

langt under jorden, så ingen andre af Nirahams folkefærd ville få 

kendskab til deres eksistens. De levede en isoleret tilværelse i mør-

ket, og skabte sig et enormt underjordisk rige, der favnede næsten 

halvdelen af Niraham. De gav dette rige navnet Tzest-Starnia, og 

det har siden været betragtet som sortelvernes eneste sande hjem.  

Godt og vel 8000 år før Jarco sendte Fanabina langt om længe sit 

folk til overfladen på en nådesløs erobringskrig blandt verdens 

øvrige folk. Ingen havde nogensinde drømt om hvilken ondskab, 

der hvilede i undergrunden, og sortelverne formåede at lægge 

store dele af verden øde. Da nedkaldte gudinden Rina imidlertid 

sin forbandelse over folket, hvilket vendte krigslykken og i den 

sidste ende tvang sortelverne tilbage til underverdenen.  

De ville imidlertid snart vende tilbage, og ved deres næste frem-

stød på Niraham, havde sortelverne held til at fortrænge verdens 

folk fra store områder, og Morkuveria - det første sortelviske rige 

på overfladen - blev etableret. I underverdenen forherligede man 

næsten dette symbol på sortelvernes overlegenhed, og om end 

Morkuveria kun var af ringe praktisk betydning, stod det alligevel 

som et lysende eksempel på racens overlegenhed. 

Snart efter drog flere og flere sortelvere mod overfladen. Man hav-

de fået bevist, at det var muligt for racen at etablere sig her og 

opnå stor magt, og efterhånden som tilværelsen i underverdenen 

blev for usikker for mange, valfartede de til overfladen og skabte 

sig nye hjem, hvor de kunne søge tilflugt, indtil de atter ville kun-

ne vende tilbage til underverdenen. 

T z e s t - S ta r n i a  
Langt under Nirahams jord findes dette enorme sortelviske rige. 

Selv dværgenes dybeste grotter når end ikke i nærheden af sortel-

vernes verden, og igennem årtusinder har de derfor kunnet leve i 

sikker vished om, at ingen fjende i verden ville kunne true rigets 

sikkerhed.  

Riget betegnes i sin helhed som Tzest-Starnia - blandt visse dog 

blot som underverdenen. Det er imidlertid opdelt i et utal af min-

dre riger, som på trods af at de alle er befolket af sortelvere, kan 

variere meget i både størrelse og kultur.  

I omfang spreder Tzest-Starnia sig under størstedelen af Nirahams 

nordlige kontinent. Kun Eisloniens folk i øst er fri for at have sor-

telverne under deres fødder. Størstedelen af de sortelviske bebyg-

gelser er dog beliggende i områderne omkring Emyr og Kuldens 

mur.  

Ikke alle dele af underverdenen er befolkede. Visse af de mere 

yderlige egne er næsten fri for sortelvernes indflydelse. Der er kun 

af og til mindre styrker, som patruljerer disse områder, og sikrer at 

vejene er farbare og at ingen fjende udefra er trængt ind i riget. 

Disse egne er i stedet hjemsted for alle tænkelige former for udyr 

og frygtindgydende væsener, som selv sortelverne respekterer, og 

det er med god grund, at kun få sortelviske huse vover at bosætte 

sig i disse ugæstfrie regioner. I daglige tale betragtes disse egne da 

heller ikke som en del af selve riget. 

S o rt e lv e r n e s  r i g e  
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Om end riget befinder sig dybt under jorden, så har sortelverne 

ikke desto mindre en levevis her, der overgår de fleste af overver-

dens kulturer. Der er etableret enorme byer, hvor husene er formet 

i marmor, og imellem dem er gaderne både brede og rigt befolke-

de. Overalt er riget badet i en blødt lys fra magiske runer, som er 

skåret ind i væggene. Mellem de enkelte byer breder dig sig et 

komplekst gangsystem, som gør det muligt for folket at hurtigt nå 

ethvert hjørne af underverdenen, og som tillige sikrer, at der fin-

der en konstant udvekslings af nyheder og varer sted mellem byer-

ne.  

Den største og mest indflydelsesrige by i underverdenen er Etika. 

Byen har traditionelt altid været hjemsted for rigets herskere, og i 

disse tider er magten i riget mere end nogensinde før centreret 

omkring byen. Det er fra rådssalen i Etika, at rigets større politiske 

beslutninger bliver truffet, og det er også i Etika, at de vigtigste 

religiøse affærer bliver afklaret.  

Zurat er magikernes by, og den er hjemstedet for ikke kun de mest 

kyndige indenfor magiens kunst, men også for et utal af vismænd 

og politiske rådgivere. Det er desuden den by, hvori de fleste præ-

ster uddannes, og alle sortelvernes huse vender deres opmærksom-

hed mod Zurat, når de ønsker råd og vejledning. 

Kaukarzil er krigernes by. Den er bygget over et gammelt fæst-

ningsværk, men efterhånden som Tzest-Starnias grænser udvidede 

sig, blev det opslugt, og byen huser nu størstedelen af sortelvernes 

krigerakademier. Også smede og håndværkere har deres hjem her, 

og byen er kendt for aldrig at ligge stille hen. 

Nemis anses for de lærdes by. Byen blev i sin tid grundlagt med 

det formål at huse den komplette beskrivelse af sortelvernes histo-

rie, som på dette tidspunkt fyldte adskillige biblioteker. Det er 

først for nyligt, at også jævne folk er begyndt at bosætte sig i byen, 

og det har først og fremmest været fordi byen er blevet et fredeligt 

tilflugtssted for folket i de turbulente år efter himmelkrigene.  

Hver by er bygget op omkring et antal huse. Disse består i overve-

jende grad af sortelvere, som har svoret troskab til en fælles leder, i 

håbet om at denne kan føre huset og dets medlemmer til anerken-

delse og magt. Det er sjældent familiære bånd, der knytter en 

sortelver til sit hus. I stedet ligger der oftest andre og mere prag-

matiske tanker bag, og loyaliteten til huset står og falder som of-

test med dets succes. Husenes ledere møder da også hyppigt en 

tidlig død, hvis de viser sig ikke at leve op til forventningerne. 

Husene er sjældent specialiserede indenfor givne færdigheder. I 

stedet spreder de deres kompetencer over næsten alle professioner 

i samfundet, og de gør en stor kunst ud af at være selvstændige og 

uafhængige af viden og indflydelse udefra. Sammenslutningen er 

således i altovervejende grad af politisk karakter.  

Det er kun yderst sjældent, at sortelvere vælger at stå udenfor 

husene, og når det sker, opdager de snart, at de nu blot er nemme 

ofre, som står uden beskyttelse at trække på. Hvis ikke de frivilligt 

lader sig indlemme under et af de eksisterende huse, vil sådanne 

afstikkere i stedet blot blive udryddet med tiden. 

Der er en konstant rivalisering mellem husene, og man skyer intet 

middel for at hævde sig over sine modparter. Stridighederne bliver 

dog altid udført med den særlige æstetik og finesse, som kendeteg-

ner racen. At måtte ty til åbenlys vold for at nå sine mål betragtes 

som pinligt, og det går imod enhver social norm. 

Styre  

Den øverste magt i underverdenen ligger hos kejserinden. Hun er 

sortelvernes enerådige hersker, uanset hvor de måtte være bosat, 

og hun er tillige regent over Etika. Omkring sig har hun sit hus, 

der er omgærdet af en helt enestående prestige, og selv dets lave-

ste medlemmer har særstatus blandt racens folk. 

Kejserindens magt er uindskrænket. Hun hersker over liv og død, 

og at modsætte sig hendes bud straffes brutalt men effektivt. Hen-

des position er imidlertid præget af mange farer, og det er aner-

kendt, at en kejserinde kun bliver siddende, så længe at de huse, 

som har hjulpet hende til magten, fortsat finder hende nyttig. 

Kejserindens position er utrolig krævende, og den forudsætter et 

overvældende vid. Enhver tøven vil blive opfattet som et tegn på 

svaghed, og der er konstant en håndfuld lavere rangerende husfru-

er, som står på spring til at vælte hende af tronen. Man har dog 

traditionelt tilladt kejserinden en vis frihed, da hendes død efterla-

der et stort tomrum i samfundet, og splitter racen i interne stridig-

heder, når der skal vælges en ny kejserinde. 

Der er for tiden ingen kejserinde. Efter at have siddet på magten i 

nær ved 200 år, blev den tidligere kejserinde Izmya dræbt af sine 

egne livvagter i år 8 EH som kulminationen på en årelang krig 

mellem Fanabina- og Dilarnakirken i Tzest-Starnia. Izmya efterlod 

sig et antal lærlinge, som var udset til at overtage tronen, men 

flere af disse er blevet snigmyrdet og de resterende lever nu i skjul 

uden at gøre krav på magten. Overhovederne for de mest magtful-

de huse har i stedet kastet sig ud i en omfattende konflikt, alle 

med det formål at få deres egen kandidat på tronen. Blodet har 

flydt i gaderne og mange indflydelsesrige sortelvere er blevet 

dræbt. Det er imidlertid endnu ikke lykkedes at opnå den fornød-

ne enighed, og magten har svinget fra hus til hus i flere år nu. 

Sortelverne har for vane aldrig at trække striden om magten ud i 

det åbne. I stedet finder der et omfattende rænkespil sted i skyg-

gerne, og alle de mindre indflydelsesrige huse bliver skånselsløst 

brugt som marionetdukker. Det er et farligt spil, og det har fået 

adskillige af husene til at trække sig ud af de større byer, og visse 

har endda taget den lange og farefulde færd til overfladen, i håbet 

om her at kunne leve en fredelig tilværelse, indtil tilstanden i Tzest

-Starnia atter har stabiliseret sig. 

Som det er nu, ligger den reelle magt således hos husfruerne for de 

større og mere magtfulde huse. Deres magt hænger dog kun sjæl-

dent sammen med husets økonomi eller militære styrke. I stedet 

er det husets placering i det sociale hierarki, som er afgørende dets 

position i samfundet. Mere end noget andet, er det husets politiske 

sans, og dets evner til at manipulere og udnytte de rivaliserende 

huse, der betragtes som anerkendelsesværdige færdigheder. Mag-

ten følger færdighederne, og mange huse med kun få medlemmer 

har igennem tiden besiddet fornemme positioner udelukkende på 

grund af deres husfruers snilde og intellekt.  

Igennem tiden har sortelverne haft en ubrydelig tradition for, at 

alt magt i riget lå hos kvinderne. Samfundet har været overordent-

lig matriarkalsk og det er blevet straffet med døden, hvis en mand 

satte sig op mod en kvinde. Efter himmelkrigene og kejserindens 

død er disse traditioner dog blevet blødt op. Kvinderne er fortsat 

de mest magtfulde, men man er begyndt at anerkende mændenes 

færdigheder. Der er dog store forskelle fra hus til hus til hus, og 

blandt mange holder fortsat ubøjeligt fast ved de traditionelle veje. 
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Religion  

Sortelverne har til alle tider været tilhængere af De Sande Guder. 

Ved deres skabelse vist Fanabina sig for dem, og i hende så de 

sandheden. Før himmelkrigene blev tilbedelsen af Fanabina derfor 

betragtet som det eneste sande for underverdens sortelvere. Hun 

havde en særlig plads i deres hjerter, og hun skænkede sit præste-

skab store kræfter, således at de kunne fordrive tvivlerne og de der 

var svage i troen.  

Man anerkendte ganske vist resten af De Sande Guder, men de 

blev blot beskuet som et nødvendigt onde, og man så dem som 

svage og uværdige til sortelvernes tilbedelse. For de fleste sortelve-

re var alene tanken om at bekende sig til andre guder end Fanabi-

na dog utænkelig. Hun var en så central del af deres liv, at det blev 

opfattet som en fornægtelse af selve den sortelviske identitet at 

vende hende ryggen. 

Da himmelkrigene indtraf, var Fanabina én af de guder, der for-

svandt fra verden, og sortelverracen faldt hen i desperation over 

pludselig at være blevet forladt af deres skaber. Sortelverne havde 

ganske vist altid været en selvstændig og handlekraftig race, men 

deres styrke kom fra en overbevisning om, at Fanabina havde 

skænket dem en nøje planlagt rolle i det store spil om Niraham. 

Når nu de mistede deres gudinde, måtte sortelverne også se hele 

formålet med deres eksistens forsvinde, og det var dette, som drev 

dem ud i fortvivlelse og melankoli. 

Snart efter begyndte profeter at varsle de nye guders komme, og 

Dilarna åbenbarede sig for sortelvernes folk. Man fandt glæde ved 

at se, hvordan Fanabinas blod endnu bestod, og i moderens fravær 

vendte folket sig i stedet mod datteren. Fanabinas minde lå dog 

stadig tungt over sortelvernes sind, og der var mange, som fornæg-

tede den nye gudinde. De betragtede Dilarnas tilhængere som 

svage sjæle, der vendte deres skaber ryggen, for i stedet at skænke 

deres loyalitet til det mest belejlige alternativ.  

Fanabinas tilhængere var således stadig rigt repræsenteret i under-

verdenen, og det kom snart efter til stridigheder mellem Fanabinas 

og Dilarnas kirker. Kejserinde Izmya gjorde imidlertid op med 

konflikten, da hun i år 3 EH udstedte dekret om, at den eneste 

tilladte gud blandt sortelverne for eftertiden skulle være Dilarna. 

Enhver tilbedelse af Fanabina skulle straffes med døden, og det var 

bandlyst at bære hellige symboler eller andre relikvier, som var 

knyttet til den gamle tro. 

For en tid gjorde dette op med de synlige stridigheder, men under 

overfladen ulmede konflikten stadig. Utallige sortelvere begav sig 

til overfladen i disse år, hvor de kunne dyrke Fanabina uden risiko 

for repressalier, men også i underverdenen holdt man sig fortsat 

den gamle tro nær. Efterhånden blev Fanabinas tilhængere mere 

og mere fanatiske i deres tilbedelse, og efterhånden lod de ikke 

nogen hindring stå dem i vejen.  

Mange blev dræbt i opgøret med kejserinde Izmyas styrker og 

Dilarnas præsteskab, men anstrengelserne var ikke forgæves. I år 8 

EH svarede Fanabina på ny sine tilhængere, og folket kunne snart 

mærke, hvordan de igen blev gennemstrømmet af hendes kræfter. 

Det var imidlertid ikke et ubetinget glædeligt gensyn. Fanabinas 

tilbagekomst varslede begyndelsen på en årelang strid mellem 

Fanabinas tilhængere og Dilarnas loyale folk med kejserinden i 

spidsen. Oprør og åbenlyse magtkampe blev en del af hverdagen, 
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De sortelviske netværk  

og riget begyndte langsomt at blive splittet og gå i opløsning.  

Konflikten fandt dog sin afslutning, da kejserinde Izmya blev 

dræbt af sine egne livvagter, og hendes lig skjult så det aldrig siden 

ville blive fundet. I det tomrum, der efterfølgende opstod, trådte 

Fanabinas præster til og udstedte dekret om at Fanabina atter 

skulle være sortelvernes sande tro. Kloge af skade tillod de dog 

også en vis tilbedelse af Dilarna og resten af De Sande Guder. 

I disse tider er Fanabinas lære således den mest udbredte blandt 

sortelverne, og tillige den, der betragtes som den eneste sande. 

Mange har dog holdt fast ved Dilarnas lære, og bekender sig til 

den, uanset de konsekvenser det måtte medføre. Der er også nogle 

få, som har vendt sig mod Flarn eller Giraks lære, og selv Tara har 

fundet sig enkelte tilbedere blandt sortelverne.  

Relationer 

Sortelverne har igennem årtusinder levet en isoleret tilværelse i 

underverden, i sikker vished om at ingen af de øvrige racer ville 

kunne nå dem her. I stedet har de kunnet bevæge sig mod overfla-

den som det passede dem, og når de er brudt frem, har de med 

stor styrke ladet deres ondskab ramme de uforberedte folk, som er 

kommet i vejen for deres fremstød. 

Dette har skabt en velbegrundet frygt blandt næsten alle verdens 

folkefærd. Den sparsomme kontakt med sortelverne har været alt 

andet en venligsindet, og deres evne til pludseligt at bryde frem for 

da snart efter at forsvinde sporløst igen, er blevet en mareridtsfor-

tælling blandt de øvrige racer. Tzest-Starnia betragtes derfor også 

af mange som ophavsstedet for alt ondt, og man nærer lige dele 

frygt og had for sortelvernes sagnomspundne hjemland. 

Den diplomatiske kontakt mellem Tzest-Starnia og rigerne på 

overfladen har været yderst begrænset. Billedet af sortelverne har 

derfor typisk været ensidigt negativt, og de fleste af overfladens 

folk ser blot sortelverne som en fjende, der bør slås ned på stedet. 

Kun sortblodsracerne synes at nære en vis forståelse for sortelver-

ne, og man har igennem årene opretholdt en vis kontakt til Rust-

bjergenes folk. Det har dog primært været med henblik på at 

forene racerne mod en fælles fjende, og den reelle kontakt mellem 

rigerne har været begrænset. 

Der er adskillige gange i Tzest-Starnia, som fører til overfladen. De 

har gjort det muligt for sortelverne at nå Niraham og dets folk, 

men af og til er det også sket, at menneskene har benyttet dem til 

at sende styrker ned i Tzest-Starnia. De har imidlertid kun haft 

ringe succes. Gangene er lange og farefulde, og det er nemt for 

oververdenens folk at fare håbløst vild i det indviklede netværk af 

grotter. Menneskene har i det hele taget manglet forståelse for 

omfanget af det sortelviske rige, og de fleste forsøg på at trænge 

ind i Tzest-Starnia er endt i fiasko. 

Kun få gang i nyere tid har menneskene haft en vis grad af held 

med at bevæge sig ind på sortelvernes territorium. Det mest noto-

riske træfning fandt sted, da en forening af paraviske ridderorde-

ner begav sig ned i underverdenen i år 1412 EJ. De havde fundet en 

passage, som ledte til en fjern og sparsomt befolket egn af Tzest-

Starnia. Her vandt de en række sejre over sortelverne, men led 

også selv store tab, og var i den sidste ene tvunget til at flygte til-

bage til overfladen.  

Også soldater fra Det Chatonske Imperium har begivet sig ned i 

underverdenen. Det skete umiddelbart efter himmelkrigene med 

udgangspunkt i byen Quel’nam nær Morkuveria. De chatonske 

legionærer gjorde mere modstand end sortelverne tidligere havde 

oplevet fra indtrængende fjender, og mange faldt for deres sværd. 

Fanget i mørket og uden forstærkninger måtte selv chatonerne 

dog også give fortabt, og de fortrak snart til overfladen for at slikke 

deres sår. 

Sortelverne har med tiden opbygget et omfattende netværk både på 

overfladen og i underverdenen. Størstedelen af netværket består af 

lukkede og meget hemmelighedsfulde ordener, som enten arbejder 

for et specifikt hus eller som indhenter oplysninger på egen hånd 

og sælger dem videre til højestbydende.  

Ordenerne er meget hemmelighedsfulde og de går for det meste på 

tværs af flere huse. Medlemmerne er svoret til tavshed, og det sker 

kun sjældent, at der optages nye medlemmer i ordenerne. Ikke alle 

disse ordener er dog lige velsete. Adskillige af dem er i realiteten 

spionnetværk for kejserinden eller kirken, og har til formål at tynde 

eventuelle illoyale racemedlemmer ud.  

Edderkoppens broderskab  

Dette netværk består i overvejende grad af tyve og snigmordere, 

som opererer med støtte fra Fanabina-kirken. Broderskabet er 

aktivt både på overfladen og i underverdenen, og har som sit over-

vejende formål at indsamle informationer til kirken. I de turbulente 

år, hvor Dilarna blev udråbt som officiel trosretning i underverde-

nen, blev mange af broderskabets medlemmer dræbt, og af de der 

overlevede, var de fleste nødsaget til at flygte til overfladen. Siden 

har broderskabet været svækket og kun spillet en begrænset rolle. 

Arachnid  

Arachnid var den tidligere kejserinde Izmyas personlige spionnet-

værk, som konstant holdt hende opdateret med nyheder fra både 

over– og underverden. Medlemmerne var overordentlig indflydel-

sesrige, og da de havde kejserindens fulde tillid, ville blot et enkelt 

ord fra deres side kunne få store konsekvenser. Efter Izmyas død 

synes ordenen at være gået i opløsning, og i erkendelse af at den 

afdøde kejserindes fjender nu har frit spil, har ordenen ophørt med 

at spille en aktiv rolle i sortelvernes liv. 

Nattens yngel  

Dette selskab har formentlig været det mest lukkede af dem alle og 

derfor også omgærdet af megen mystik. Ordenen har fundet sine 

medlemmer blandt kyndige krigere og magikere, og synes i overve-

jende grad at have spillet en rolle som selvstændige informations-

samlere. Ofte har de dog også valgt at involvere sig i sortelvernes 

stridigheder - både indre og ydre - og har derigennem formået at 

sætte deres præg på verdens gang. Mere end én gang har de dog 

valgt at lægge deres loyalitet dér hvor der var mest at vinde for 

ordenen selv, og man frygter ikke ubegrundet, at adskillige af Nira-

hams mest magtfulde sortelvere nu står i livslang gæld til dem.  
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O v e r f l a d e n s  s o rt e lv e r e  

Siden sortelvernes andet indtog på Niraham, har mange blandt 

folket valgt at give afkald på tilværelsen i Tzest-Starnia til fordel 

for et farefuldt liv på overfladen. De første sortelvere, der traf den-

ne beslutning, var de overlevende fra den store krig med menne-

sker og elvere i årene 280-272 FJ. Efter kampene var de tvunget til 

at flygte, og kun vejen mod nord stod åben for dem. Her var de 

afskåret fra kontakten til underverdenen, og slog sig ned på over-

fladen i den egn, der sidenhen har fået navnet Morkuveria. 

I umindelige tider var disse sortelvere de eneste fra deres race, som 

opholdt sig på overfladen. I Tzest-Starnia betragtede man disse 

fjerne racebrødre som forrædere, der gav afkald på deres sande 

tilværelse, og i stedet valgte et liv blandt de lyse elvere. Morkuveria 

blev dog også et bevis på, at sortelvere kunne begå sig på overfla-

den, og at man kunne føre krigen med de øvrige racer ind på deres 

territorier. Efterhånden udviklede der sig derfor en tilbøjelighed 

til, at politiske og religiøse afvigere, der førhen blot var blevet 

dræbt, nu i stedet blev sendt til overfladen, så der deres død trods 

alt kunne komme racen til gode. Her spredte de skræk og rædsel 

igennem århundreder, og visse var tilmed så vederhæftige, at de 

formåede at etablere sig på overfladen. Med tiden fik sortelverne 

derfor deciderede udposter udenfor Tzest-Starnia, og de mest 

succesfulde af overfladens sortelvere, kunne vende hjem til under-

verdenen med genvunden ære. 

Med tiden opstod der en tilbøjelighed til, at huse, der var kommet 

i unåde i Tzest-Starnia, valgte at drage mod overfladen for at bo-

sætte sig her. Også huse, der havde skabt sig for mange fjender, 

kunne søge tilflugt her i nogle år, indtil livet i underverdenen var 

sikkert igen. Mere end på noget andet tidspunkt, var dette aktuelt 

i de turbulente år efter himmelkrigene, hvor der herskede stor 

strid mellem Fanabinas og Dilarnas folk i underverdenen. Religiø-

se afvigere fra begge sider flygtede til overfladen i hobetal, og sor-

telvernes antal her voksede støt. 

Fælles for sortelverne på overfladen er således, at de næsten alle 

har en fortid som enten afvigere eller udstødte fra Tzest-Starnia. 

Ofte er kulturen derfor også præget af et vist frisind, og det er 

generelt anerkendt, at overfladens sortelvere nyder væsentlig flere 

friheder i deres livsstil, end hvad man kender fra underverdenen. 

Overfladens sortelvere har til gengæld også væsentlig flere fjender, 

at skulle vogte sig mod, end deres brødre i Tzest-Starnia. Uanset at 

kulturen er blødt noget op, så er folket på ingen måde blevet sva-

ge. Livet på overfladen er en konstant kamp, og det har gjort folket 

her betydeligt stærkere og mere hærdede, end hvad man ser i 

underverdenen. Hvor selve kulturen således er blevet udvandet, er 

individerne i stedet blevet barskere og om muligt endnu mere 

frygtindgydende end deres slægtsfæller. 

Sortelvernes bosættelser på overfladen har efterhånden fået en så 

fast karakter, at de betragtes som en del af sortelvernes territorier. 

Der findes ganske vist ikke et reelt sortelvisk rige her, men visse 

egne er så præget af sortelvernes tilstedeværelse, at både de og de 

øvrige racer betragter dem som en sortelvisk provins. Uanset hvor 

længe sortelvere har opholdt sig på overfladen, så lever de dog 

stadig med en overbevisning i deres hjerter om, at Tzest-Starnia er 

det sande hjem for enhver sortelver. Livet i underverdenen er en 

del af selve deres identitet, og for hvert år de opholder sig på over-

fladen, føler sortelverne sig mindre og mindre som en del af deres 

folk.  
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Styre  

Som alle Nirahams sortelvere, er folket på overfladen formelt un-

derlagt kejserindens befalinger. Realiteten synes dog længe at have 

været en anden. De skiftende kejserinder har gentagne gange for-

søgt at sætte skik på overfladens folk, men det har været med 

varierende succes, og som oftest har repræsentanterne fra under-

verdenen haft en tilbøjelighed til blot at forsvinde sporløst på en 

ganske belejlig maner. Sortelverne på overfladen har nydt godt af 

de friheder, livet som udstødte har skænket dem, og de har ikke 

været udpræget villige til at give afkald på denne autonomi. 

Efter kejserindens død ophørte de sidste forsøg fra underverdenen 

på at underlægge sig overfladens folk, og siden da har de været 

deres egne herrer. De lokale husfruer er derfor blevet centrale 

skikkelser i samfundene, og det er hos dem, at den virkelige magt 

nu ligger. Visse steder har man dog bevæget sig så langt væk fra 

underverdens traditioner, at også mænd tillades at besidde yderst 

magtfulde poster, og for første gang i racens historie, ses det nu på 

overfladen, at mænd har opnået positioner som næsten kan lige-

stilles med husfruernes. 

Sortelverne på overfladen etablerer sig fortsat i strengt hierarkiske 

huse, der hver for sig bliver ledet af en stærk husfrue. Der er stadig 

en ihærdig rivalisering blandt husene, men når ydre fjender truer, 

formår de at lægge de indbyrdes stridheder til side, og forene sig 

mod den fælles fjende. Af og til vil husene i et særligt udsat områ-

de gå så vidt, som til at overdrage alle ledelsesbeføjelser til en 

fælles husfrue for en tid. Vedkommende har sjældent en formel 

titel, og der finder ikke en reel udvælgelse sted. Positionen bygger 

blot på en indbyrdes forståelse af hensigtsmæssigheden i at forene 

sig under en fælles leder.  

Religion  

Da religiøs afvigelse gennem tiderne har været en hovedårsag til at 

sortelverne bosatte sig på overfladen, så synes det indlysende, at 

man nu også finder en bred variation i hvilke guder der tilbedes 

her. Overfladens sortelvere bekender sig ganske vist alle til De 

Sande Guder, men derudover er der ingen fælles opfattelse af, 

hvilken af disse der fortjener den højeste agtelse. 

Den mest udbredte lære er uden tvivl Fanabinas. De gamle traditi-

oner hænger stadig ved, og de fleste sortelvere føler et helt særligt 

tilhørsforhold til Fanabinas veje. Hun er deres moder og skaber, og 

hver eneste af hendes gerninger tiltaler dem. Godt og vel 2/3 af 

sortelverne på overfladen bekender sig hendes lære, og det er da 

også blandt Fanabinas folk, at man finder både de mest magtfulde 

husfruer og indflydelsesrige præster.  

Der er dog også mange sortelvere, der bekender sig til Dilarna. 

Overfladen var det eneste sikre tilflugtssted, for de som ikke ville 

konvertere tilbage til Fanabina efter Izmyas død, og store skarer af 

hendes mest loyale tilhængere søgte hertil i årene der fulgte.  

Også troen på Tara og Gasnian er udbredt. De dyrkes dog særligt 

blandt de ældre sortelvere samt af de magikyndige. Hos almindeli-

ge sortelvere er der i stedet en vis tendens til at betragte disse 

guder som svage og handlingslammede.  

Endeligt ses der også få tilhængere af Girak og Flarn, men de er 

ikke videre velsete, og vil ofte åbenlyst blive lagt for had. 
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M o r k u v e r i a  
I de tider, der nu kun huskes i legender og sagn, havde Fanabina 

sendt sit folk til overfladen, hvor de havde indledte en nådesløs 

krig mod mennesker og elvere. Sortelverne stod på sletten foran 

Eisloniens hovedstad Eislon, og sejren syntes indenfor rækkevidde. 

Da trådte menneskene imidlertid i karakter, at deres antal alene 

var nok til at vende krigslykken.  

Sortelverne var tvunget til at trække sig tilbage, og de måtte erken-

de, at de var blevet afskåret fra deres passage til underverdenen. 

De valgte derfor at flygte mod nord ind i en ugæstfri bjergegn, 

hvor de slog sig ned, og etablerede det første sortelviske samfund 

på overfladen - Morkuveria. 

Tzest-Starnias folk fordømte dem for deres fejhed, og Morkuverias 

folk blev for evigt bandlyst fra underverdenen, såfremt de nogen-

sinde skulle vise sig igen. Herefter fulgte flere hundrede år, hvor 

man opretholdte foragten for sine racefæller på overfladen. Fra 

sine spioner hørte man lejlighedsvist nyt om, at Morkuverias folk 

regelmæssigt spredte terror blandt Eisloniens elvere, og at end 

ikke menneskerne vovede sig ind i den egn, som de havde gjort til 

deres egen. Underverdenen afskar dog fortsat enhver kontakt til 

dem og overlod dem til deres egen skæbne. 

Med tiden begyndte Tzest-Starnias sortelverne imidlertid at søge 

mere og mere mod overfladen, og efterhånden blev deres bosættel-

ser over jorden både faste og veletablerede. Blandt folkene her 

blødte holdningen til Morkuveria efterhånden op, og efter selv at 

have opleve Nirahams farer, begyndte mange af dem i stedet at 

omtale Morkuverias sortelvere med en vis ærefrygt. Visse tog end-

da deres beundring så vidt som til at hylde sortelverne i Morkuve-

ria som idealistiske pionerer, der for første gang i historien formå-

ede at føre krigen mod elverne ind på fjendens eget territorium. 

I disse tider er sortelverne stadig splittet i deres holdninger til 

Morkuveria. Underverdenens folk opretholder formelt den gamle 

foragt, om end den dog synes at være stilnet en smule af. Visse af 

de mere nytænkende huse i Tzest-Starnia er endda gået så vidt 

som til erkende Morkuveria som endnu en sortelvisk provins på 

overfladen. Blandt oververdenens sortelvere er man i højere grad 

positivt indstillet overfor Morkuveria, og det er almindeligt at høre 

folket her omtalt med respekt og ærefrygt. 

Man har imidlertid kun hørt svage forlydende fra Morkuveria i de 

seneste år. De vestlige sortelvere er afskåret fra Morkuveria af 

menneskenes riger, elverne har skyet egnen i århundreder, og 

heller ikke menneskene har haft modet til at begive sig derind. 

Ingen ved derfor med sikkerhed hvor mange - hvis nogen - sortel-

vere, der lever i Morkuveria nu. Alt hvad man ved, baserer sig på 

gamle beretninger, og der er ikke kommet troværdige beretninger 

siden Jarcos dage. 

Morkuveria er dermed en egn opgivet af en vis mystik. Det er småt 

med sikker viden om den fjerne egn, og hvad man har af sikre 

beretninger stammer tilbage fra tider, som ingen længere husker. 

Mange afviser myten om Morkuveria og folkene her som en lige-

gyldige bagatel i sortelvernes historie, men der er også de, der ser 

den som et helligt land i det fjerne, hvor frie sortelvere for første 

gang i Nirahams historie gjorde en forskel, og hvor de trodsede 

elvere og mennesker i bitter kamp for racens overherredømme.  
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Ifølge De Sande Guders skabelsesberetning skabte Fanabina sort-

blodsfolket, men var så forfærdet over sit værk, at hun stødte dem 

fra sig og satte dem i den mest ugæstfrie egn af Niraham, hvor 

ingen ville se dem eller tage sig af deres eksistens. Gorrumtroen 

har sin egen fortælling, der beretter om hvordan Gorrum skabte 

sig sine udvalgte folk, og for at sikre sig, at de altid ville være hård-

føre og stærke, gav han dem de vilde Rustbjerge som hjem.  

Uanset hvilken tolkning man tager til sig, så er det dog et uundgå-

eligt faktum, at sortblodsfolkene har en særlig tilknytning til Rust-

bjergene, og betragter dem som deres sande hjem.  

De begiver sig ganske vist glædeligt ud fra bjergene på voldsomme 

plyndringstogter, og bosætter sig også hyppigt udenfor bjergene, 

hvis de finder en egn, der både byder på føde og rigeligt med fjen-

der at underholde sig med. Disse bosættelser er imidlertid spredte 

og sporadiske, og det eneste sted på Niraham, hvor sortblodsfolket 

reelt har et land, de kan kalde for deres eget, er i Rustbjergene 

mod nord. 

R u s t b j e r g e n e  
Rustbjergene omfatter hele den store bjergkæde, som løber nord 

for Roul-Assin i vest til Eislonien i øst. Sortblodsfolket er bjergenes 

ukronede herskere, og de har ikke kun formået at overleve de 

barske forhold, som alle andre racer har måttet give op overfor, 

men de synes næsten at nyde den tilværelse, som bjergene byder 

dem. Landet er dækket af is og sne i de fleste af årets måneder, og 

det er kun yderst sparsomt med føde. Den eneste mad, der er at 

finde, stammer fra de spredte flokke af dyr, som af og til begiver 

sig op i bjergene, samt hvad det nu engang er muligt at få ud af de 

fyrretræer, som dækker bjergkammene. 

Den altovervejende del af Rustbjergenes beboere består af orker, 

der er bosiddende i et utal af større eller mindre stammesamfund. 

For det meste lever de en nomadisk tilværelse, hvor de kun slår sig 

ned et sted i kortere tid ad gangen. Efter at have tømt bjergene for 

den smule føde, der er til at finde, begiver de sig atter videre.  

Hver enkelt stamme har dog sine egne territorier, som de holder 

sig indenfor. Stammerne består som regel af op til 50 individer, der 

anføres af en enkelt stærk leder. Ofte er stammerne bygget op 

omkring et antal slægtslinjer, men de familiære bånd har ingen 

større betydning, da stammens overlevelse til enhver tid har for-

rang. Det sker derfor også hyppigt, at syge eller svagelige individer 

bliver udelukket, og at nye krigere, der har bevist deres værd, bli-

ver optaget udefra. 

Det sker, at en mindre gruppe gobliner følger orkerne på deres 

vandring. Goblinerne er svagere end orkerne, og de bliver da også 

behandlet mærkbart ringere. Orkerne anerkende dog, at gobliner-

ne - deres ringe styrke til trods - kan gøre sig nyttige ved deres 

snuhed og intellekt, og i tider hvor der er tilstrækkeligt med mad, 

lader de stammerne leve sammen og deler deres bytte med gobli-

nerne.  

S o rt b l o d s fo l k e t s  r i g e  

Gorrum er skaber af alt vi ser 
Bjerge og skove og alting som er 
 
Vi kæmper for Gorrum og Gorbit 
Den eneste gud og profeten 
 
Gorrum er styrke og mod og kløgt 
Orkernes hær kender ikke til frygt 
 
Vi kæmper for ... 
 
Ti falske guder skal sparkes ud 
Orkernes hær kender ikke til frygt 
 
Vi kæmper for ... 
 
Bjergene høje er orkernes hjem 
Først når vi har sejret, vi ser dem igen 
 
Mennesket gemmer sig, kryber i skjul 
Nu skal vi dreje historiens hjul 
 
Kniven er hvæsset til Gorrums fest 
Mennesker døde er mennesker bedst 
 
Roulon er skyldig en værdig bod 
Gælden til Gorrum betales med blod 
 
Roulernes by er en skraldespand 
Roulernes marsk er en æreløs mand 
 
Skoven gir genlyd af støvletramp 
Orker og trolde marcherer til kamp 
 
Jorden vi kæmper for farves rød 
Intet er stort som den hellige død 
 
Jernhårde støvler på stenet sti 
Bagved os ligger de knuste lig 
 
Slaget om Gisselfeld var en fest 
Orkernes sejred’ og Ragnar fik tæsk 
 
Dværgene skabtes for spot og grin 
Vralter som ænder og stinker som svin 
 
Dværgene slog vi ved Rustbjergets fod 
Gorrum så til, at de drukned’ i blod 
 
Dværgesprit vil vi ha’ når vi har fri 
Drikker os stive for det kan vi li’ 
 
Hva’ det der ligger ved Pissenheims port? 
Er det en dværg eller er det en lort? 
 
 
 
 

Orkernes Marchsang 
Tekst og musik: Ole Peinow 
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Som oftest vil goblinerne dog have deres egne klaner. De lever 

afskåret fra orkernes, men dog alligevel ofte i en sådan nærhed, at 

de vil kunne trække på deres frænder, såfremt de skulle blive udsat 

for fare. Goblinernes samfund er ofte en kende større end orkernes 

og kan bestå af op til 100 individer. Også de anføres af en stamme-

leder, men i modsætning til orkerne, der vælger deres leder ud fra 

hans styrke og autoritet, lægger goblinerne i højere grad vægt på at 

deres leder skal forstå sig på snuhed og list. 

Stridigheder mellem stammerne er hyppige, og handler som oftest 

om grænserne mellem deres territorier. Der er imidlertid en lang-

varig tradition for at løse dem på vanlig ork-manér med en simpel 

og endegyldig kamp til døden mellem en eller flere repræsentanter 

fra de involverede stammer. Samme middel bruges også gerne til 

at afklare interne konflikter i stammerne. Gobliner har en lignende 

tradition, som dog i højere grad indbefatter snigmord af rivalisere-

de medlemmer af klanen, men som ikke desto mindre er mindst 

lige så effektiv. 

Uanset at denne levevis må synes primitiv blandt de øvrige racer, 

så har kulturen i Rustbjergene vist sig at være overordentlig effek-

tiv, og den har ikke kun formået at bevare racerne, men har også 

hærdet dem og gjort dem stærkere end alle Nirahams øvrige racer. 

Det er således med urette, at visse betragter sortblodsfolket som 

dumme og tilbagestående - de er blot simple og ligefremme, og 

uhyre effektive i hver eneste af deres gerninger. 

Styre  

Igennem tiderne har der været en udbredt tradition for at magtful-

de stammeledere forsøgte at udråbe sig som herskere over store 

dele af bjergkæden. Enkelte gange er det endda sket, at en særlig 

magtfuld leder, har forsøgt at tilkæmpe sig titlen som konge af 

Rustbjergene. De lokale stammeledere har imidlertid hver gang 

taget det som en udfordring, og har efterfølgende stået i kø for at 

kunne udfordre den formastelige. De enkelte konger har derfor 

sjældent siddet på tronen særlig længe ad gangen, før bjergene 

endnu en gang er blevet opdelt i de traditionelle små stammesam-

fund. 

I år 1462 EJ skete der imidlertid noget nyt. Efter at have hærget 

menneskenes lande i et årti vendte orken, der var kendt som Gor-

bit den Sure, hjem til rustbjergene med sin flok, og underlagde sig 

alle stammer på sin vej. Han var ikke kun stor og mægtig som få, 

men havde Gorrums kræfter og et temperament hvis lige aldrig før 

var set. Da han havde samlet op mod tusind orker og gobliner 

under sin fane slog han sig ned og opført en prægtig fæstning. 

Herfra udråbte han sig som ikke kun til konge over Rustbjergene 

men også til Gorrums profet. Vanen tro troppede der snart et utal 

af udfordrere op, men Gorbit knuste dem alle - ofte flere ad gan-

gen - og drog herefter øjeblikkeligt ud for at knuse deres klaner. 

Herefter tog han deres kranier med hjem til sin fæstning, og brug-

te dem til at udsmykke væggene i dens store hal. 

Det satte snart skik på orkerne, og for første gang i historien, lod 

de sig forene under en fælles konge. Siden da har kong Gorbit vist 

sig som en overordentlig kompetent konge, der ikke kun har sikret 

orkernes territorier i Rustbjergene, men også har formået at føre 

krigen med menneskene væk fra bjergene og ned i deres eget land. 

Menneskene selv har været splittede i disse år, og Gorbit har ud-

nyttet det til fulde. Særligt har Roul-Assin og Narabond gang på 

gang måttet lide under hans hærgende horder, der med stor succes 

har tømt deres kornkamre og slagtet deres kvæg, for da at fortræk-

ke til Rustbjergene igen ligeså pludseligt som de dukkede op. 

Under sig har Gorbit en håndfuld betroede præster og hærledere, 

der forkynder både hans budskab og Gorrums ord. De bliver hånd-

plukket blandt orkerne, og udvælges i højere grad på grund af 

deres fysiske styrke og brutalitet end for deres intellektuelle fær-

digheder. Det gør dem kun endnu mere frygtindgydende, og de er 

et effektivt redskab til at sikre folkets loyalitet. 

Goblinerne har ligeledes en konge. Hans navn er Skrotum den 

Gale, og han blev indsat umiddelbart efter Gorbit i år 1465 EJ. At 

goblinerne valgte sig en konge, var udelukkende som en parodi på 

orkerne, og de forestillede sig aldrig, at det ville være mere end en 

god spøg. Kong Skrotum var imidlertid mere snu end de fleste, og 

det lykkedes ham ved list at holde fast ved tronen og sin kongeti-

tel. I dag accepterer de fleste gobliner Skrotum som deres konge, 

men kun så længe han ikke begynder at bestemme over dem. Hvis 

kongen udsteder befalinger, adlyder goblinerne dem derfor også 

kun, hvis de er interessante og tiltaler deres nysgerrighed.  

I det daglige ligger magten blandt både orker og gobliner dog hos 

de respektive stammeledere. De er ofte meget magtfulde individer, 

som enerådigt bestemmer over stammen, og som ikke tolererer 

nogen modstand. Det ligger imidlertid i både orkers og gobliners 

natur at søge opad i hierarkiet, og lederen må gang på gang se sig 

udfordret af yngre rivaler. Stammelederen er også eneansvarlig for 

sin floks trivsel, og hvis de sulter eller lider pinlige nederlag til 

rivaliserende stammer, vil han snart finde sig jaget og udsat. 

Troldene lever en noget anderledes tilværelse end de øvrige sort-

blodsracer. De er ensomme væsener, der drager alene omkring 

højt oppe i bjergene og kun sjældent opholder sig sammen med 

orker og gobliner i længere tid ad gangen. De har ingen reelle 

ledere, og bruger i det helt taget bare størstedelen af deres tid på 

at samle føde. De er hverken interesserede i selv at tilkæmpe sig 

magt eller i at være underlagt andres, og det er som regel kun, hvis 

de er sultne eller savner underholdning, at de vælger at følge en 

flok ud, og vil da om nødvendigt også adlyde flokkens leder. 
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Religion  

Siden Gorrum åbenbarede sig for sortblodsracerne har han været 

den største - og for mange, den eneste - guddom, som er værdig til 

deres tilbedelse. Siden hen er Fiskur kommet til og er blevet gobli-

nernes foretrukne, og også de nye guder Flarn, Dilarna og Girak 

har fundet sig en del tilhængere blandt sortblodsracerne. 

Blandt orkerne er Gorrumtroen dog uden sammenligning den 

største religion, og intet andet sted på Niraham praktiseres troen 

så ihærdigt, som i Rustbjergene. Kong Gorbit har udråbt sig selv til 

Gorrums profet, og han har ved flere lejligheder demonstreret 

hvilke mægtige kræfter, guden har skænket ham. Til at opretholde 

disciplin blandt bjergenes folk har Gorbit et trofast præsteskab, 

hvis kræfter ganske vist ikke står mål med hans, men som alligevel 

er kendte og frygtede. Der tillades ingen afvigelse, og alle kætter-

ske orker bliver dræbt på stedet. 

Det er imidlertid ikke kun Gorbit og hans præster, der ser til at 

folket forbliver stærke i troen. Det er vidt anerkendte - selv blandt 

de, som ikke tilbeder ham - at Gorbit er almægtig og ser alt, hvad 

der sker på Niraham. Han følger hver eneste af sine tilhængeres 

handlinger, og giver dem store gaver, hvis de er stærke i troen, 

men straffer dem tilsvarende hårdt, hvis de viger fra hans veje. Alle 

orker lægger derfor stor energi i at behage guden, og selv de, der 

har vendt sig mod andre guder, vil stadig frygte ham og lejligheds-

vist forsøge at behage ham. 

Hvor kong Gorbit sørger for, at der kun kan herske én tro i Rust-

bjergene, så er afvigelser mere normale udenfor bjergene. De or-

ker, der drager sydpå, har betydelig friere tøjler, og af og til fanges 

deres interesse af de kræfter, som eksempelvis De Sande Guder har 

at tilbyde deres tro tilhængere. Afvigelser fra Gorrums lære er 

således næsten utænkelige i Rustbjergene, men et relativt hyppigt 

syn blandt orker på resten af Niraham. 

Goblinerne anerkende også Gorrum og hans magt, men deres 

tilbedelse ligger hos Fiskur. Det fortælles, at Fiskur en gang blot 

var en simpel goblin, der imidlertid med stor snilde og kløgt for-

måede at blive ophøjet til guddom. I ham ser goblinerne det høje-

ste ideal af alle, og kong Skrotum har befalet, at alle Rustbjergenes 

gobliner skal tilbede Fiskur og hver dag bestræbe sig på at blive 

som ham. 

Der er dog også en del gobliner, som har taget De Sande Guder til 

sig. Særligt har Giraks lære tiltalt dem, og både i og udenfor Rust-

bjergene er hans tilhængere righoldige. Tilbedelsen af Girak accep-

teres blandt de øvrige gobliner, men den straffes hårdt af de Gor-

rumtro orker, hvorfor disse gobliner for det meste bliver nødt til at 

holde deres religion for dem selv. Også Flarn har - af uransagelige 

årsager - fundet sig en del tilhængere blandt goblinerne, der tolker 

hans ord som en eviggyldige tilladelse til at plyndre og hærge de-

res omgivelser uden at skulle bekymre sig om konsekvenserne. 

Troldene har ikke - som de øvrige sortblodsracer - en fælles forstå-

else for religion. De anerkender ganske vist Gorrum og hans magt, 

og de nyder at være en særligt race i hans øjne, men derudover 

påvirker religionen ikke deres liv. De ignorerer enhver af orkernes 

religiøse doktriner, og har det bedst med blot at vandre frie om-

kring i Rustbjergene. Selv kong Gorbit har da også en sådan re-

spekt for troldene, at han lader dem leve deres liv, som de ønsker, 

og har opgivet ethvert forsøg på at underlægge dem sin magt. 

Relationer  

Sortblodsracerne har i umindelige tider haft et blakket ry blandt 

de øvrige af Nirahams racer på grund af deres aggressive og frem-

brusende natur. Som oftest har racerne imidlertid selv nedkaldt 

sortblodsfolkets vrede over sig. Kolde vintre og menneskenes ind-

trængen på orkernes traditionelle jagtområder har tvunget dem 

ned fra bjergene på hærgende krigstogter, hvor de har skaffet sig 

føde på den vis, de kender bedst - med sværd i hånden. Rustbjer-

genes folk deler ikke ubetinget de øvrige racers had. Uanset, at de 

sjældent har varme følelser tilovers for de omkringliggende kultu-

rer, så er det sjældent, at kong Gorbit sender sine krigere ud med 

andre formål end at beskytte folkets territorium og at skaffe føde 

til vinteren. Sortblodsracerne fører ikke reelle erobringskrige, som 

der ses blandt de øvrige racer, og deres fremstød ind i de omkring-

liggende riger er i højere grad båret af nød end af lyst. 

Nord for Rustbjergene er norrlændingene bosat langs Iskysten. De 

er stærke og stolte, men også de lever en kummerlig tilværelse, 

hvor der sjældent er meget føde at finde. Norrland har kun sjæl-

dent sendt sine krigere op i Rustbjergene, og sortblodsracerne har 

gengældt tjenesten. Som oftest har de to kulturer derfor kunnet 

undgå hinandens territorier og dermed også de større konflikter, 

der ellers typisk har præget sortblodsfolkets kontakt til mennesker

-racen.  

Mod sydvest ligger Roul-Assin, hvis befolkning ganske vist har 

mange ligheder med norrlændingene, men som igennem årene har 

bevæget sig op i Rustbjergene, og endda vovet at bosætte sig i de 

omstridte grænseregioner mellem Rustbjergene og Darkonien. Det 

gør dem ikke kun til lette ofre, men også til både dumme og døde 

mennesker. 

Længere mod sydvest er Narabond af finde. Det er et stort land 

fuld af mad og guld, men som også huser dygtige krigere. Det er 

sjældent, at orkerne begiver sig så langt mod syd, og når de gør, er 

det som oftest fordi de er desperate. I de seneste år er Narabond 

dog også blevet et hyppigt mål for udstødte sortblodsklaner, og det 

er efterhånden kommet til adskillige træfninger med narabonerne. 

Mod sydvest ligger også Santilliaskoven, hvor elverne bor. Orkere 

og elvere formåede i århundreder at leve nært op ad hinanden i en 

fælles forståelse. Den harmoni brød elverne imidlertid, og racerne 

nærer ikke længere udtalte varme følelser for hinanden. Elverne vil 

dog altid være en af Gorrums udvalgte racer, og derfor får de også 

en smule videre rammer, end de andre racer. 

Mod sydøst grænser Rustbjergene op til Det Chatonske Imperium. 

Chatonerne har traditionelt altid undgået bjergene mod nord, 

hvilket har begrænset deres kontakt til orkerne. De kender begge 

til hinandens eksistens, men så længe begge parter undgår hinan-

den, hersker der en skrøbelig fred. I de seneste tider er chatoner-

nes adfærd dog blevet mere opfarende, og forholdet til dem er 

derfor også blevet mere anspændt. 

Vest for Rustbjergene finder man dværgenes rige Darkonien. Siden 

tidernes morgen har de to racer ligget i evig krig med hinanden, og 

området mellem de to bjergkæder har udviklet sig til en reel krigs-

zone. Konflikten har aldrig fået en vinder, men man kæmper alli-

gevel ufortrødent videre. På trods af at orkerne efterhånden har 

glemt, hvorfor de hader dværgene sådan, ændrer det ikke på deres 

følelser - En død dværg er en god dværg. 
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En beskrivelse af Nirahams religioner må nødvendigvis tage sit 

udgangspunkt i den religion, der er kendt som ’De Sande Guder’. 

Det er - uden sammenligning - den mest udbredte religion, og har 

været det i mere end halvandet årtusinde, siden den store profet 

Jarco åbenbarede gudernes tilstedeværelse for verdens folk.  

Også Narabonds folk bekender sig til De Sande Guder, og da disse 

i høj grad udgør Nirahambogens fokus, er alle tidligere kapitler da 

også skrevet med udgangspunkt i den lære, der praktiseres inden-

for netop denne religion. 

Det er imidlertid værd at bemærke sig, at selvom religionen beteg-

nes ensartet over hele Niraham, så kan der være store forskelle fra 

kultur til kultur i hvordan man opfatter læren, såvel som i den 

betydning religionen har på hverdagen blandt folket. Beskrivelsen 

af De Sande Guder vil dermed aldrig kunne være endegyldigt dæk-

kende for alle kulturer.  

Det samme gør sig gældende for Nirahams øvrige religioner. 

Blandt disse forekommer der også hyppige afvigelser, og det kan 

være tilsvarende vanskeligt at danne et ensartet overblik over 

disse. De øvrige af Nirahams religioner har imidlertid ikke nær så 

stor en udbredelse som De Sande Guder, og derfor bliver afvigel-

serne også mindre markante end i denne.  

Det er dog værd at holde sig for øje, at de følgende beskrivelser 

kun vil være overordnede og generaliserende, og at der forekom-

mer forskellige tilgange til religionerne i de enkelte kulturer. 

For at holde bogens omfang indenfor rimelighedens grænser har 

det været nødvendigt at undlade dybdegående beskrivelser af de 

enkelte afvigende tolkninger. I beskrivelserne af de enkelte riger 

og kulturer er der dog givet et vist indblik i dels hvilke religioner, 

disse praktiserer, og også hvilke afvigelser eller særpræg der måtte 

forekomme indenfor netop disse kulturer. 

Ateisme 

Uanset at tilhængerne af de enkelte religioner fører hyppige og 

indædte kampe mod hinanden, så er der intet fænomen blandt 

Nirahams mange trosretninger der bliver lagt så åbenlyst for had 

som begrebet ’ateisme’. 

Ateisme er decideret bandlyst i Niraham, og bliver i det hele taget 

betragtet som noget næsten utænkeligt. Alt, hvad der findes, må 

nødvendigvis være blevet skabt af noget ophøjet, og dermed er der 

også et evigt behov for eksistensen af guder. Når præsterne desu-

den hidkalder sig gudernes magi, åbenbarer de med enhver tyde-

lighed, at der findes mere mellem himmel og jord, end blot de 

dødeliges verden.  

Gudernes eksistens er også nødvendig af rent spiltekniske årsa-

ger. Hvis Niraham skal være noget særligt, og ikke bare en grå og 

trist kopi af virkeligheden, så er det nødvendigt at have overna-

turlige væsener til at bidrage til den eventyrlige stemning.  

Videnskabelige begreber som ’The Big Bang’, Kopernikus’ lære om 

planeterne og lignende teorier bør heller ikke inddrages i spillet.  

Uanset at kampagnen på mange områder er stærkt inspireret af 

den europæiske middelalder, så må der således ses bort fra disse 

historiske videnskabelige teorier.  
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Den mest udbredte af alle Nirahams religioner er denne - Troen på 

De Sande Guder.  

Religionen har som sit centrale omdrejningspunkt, at der findes en 

gudeslægt, der har skabt Niraham og alle væsener, og som stadig 

har en stor indflydelse på alt hvad der sker. Guderne er almægtige, 

og alle levende væsener må tilbede dem eller mærke deres straf.  

De Sande Guder er en polyteistiske religion - det vil sige, at religio-

nen rummer flere guder, og at tilhængerne må anerkende dem 

alle. At fornægte blot én af De Sande Guder er - uanset årsagen - 

en lige så stor synd, som at modsætte sig religionen i sin helhed.  

Det værende sagt, så er det dog også almindeligt, at man udvælger 

sig én særlig af guderne, som man tilbeder, og de fleste af verdens 

templer er da også blot dedikeret til en enkelt gud. Det er således 

vigtigt at adskille de to begreber anerkendelse og tilbedelse.  

Guderne har deres hjem i det hinsides rige, der er kendt som Afer-

heim. Herfra ser de alt, og har magt over alt. Alt hvad der sker, er 

resultatet af deres vilje, og dette må retmæssigt tilskrives dem. 

Hvis en dødelig har medgang, er det fordi guderne ynder vedkom-

mende, og har ønsket at denne skal have lykke i tilværelsen, og når 

de oplever modgang, er det enten en straf eller belæring fra guder-

ne, som man må acceptere og tage til sig.  

Ofte vælger guderne at handle gennem deres udvalgte tjenere, 

kaldet mirnere. Mirnerne er mægtige væsener, som guderne skæn-

ker store kræfter, og som kan forekomme aldeles overvældende, 

når de manifesterer sig i fysisk form på Niraham. Dragerne er ek-

D e  S a n d e  G u d e r  

sempler på mirnernes form. Mirnerne kan imidlertid også tage 

mindre og mere uanseelige former, som end ikke bliver ænset af 

de dødelige, når de opholder sig på Niraham. 

Læren om De Sande Guder fandt sin begyndelse, da den store 

profet Jarco for godt halvandet årtusinde siden åbenbarede deres 

eksistens for verdens folk. Det skete på Djann-højsletten i Zara’-

bash, og har været en skelsættende begivenhed i Nirahams histo-

rie. Jarco udførte vidundere, som aldrig tidligere havde været set, 

og de forsamlede blev alle som én omvendt til den sande lære. 

Herefter tog de ordet om guderne med sig rundt i verden, hvor 

deres folk tog dem til sig, og snart efter var størstedelen af verdens 

folk konverteret til læren om De Sande Guder. 

Siden da har religionens hjerte været bystaten Etos på Nirahams 

sydlige kontinent. Efter at have prædiket læren i tre fulde dage, 

drog Jarco hertil og opførte det store tempel, der selv i dag har en 

helt enestående position blandt verdens folk. Alle tolkninger og 

officielle doktriner har deres udgangspunkt i Etos, og når der ud-

stedes dekreter herfra, regnes de som en del af selve religionen.  

De Sandes præster formidler gudernes ord til deres folk, og ser til 

at alle lever i overensstemmelse med både Jarcos bud og de nyere 

doktriner fra Etos. Præsterne vejleder også de, der er svage i troen, 

og straffer de frafaldne, der nægter at acceptere gudernes bud. 

Præsteskabet skal adlydes i enhver religiøs henseende, og at stille 

spørgsmålstegn ved deres ord bliver straffet ligeså hårdt, som at 

betvivle selve religionen. De har dermed en central position i hver-

dagen og også stor magt. 
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Skabelsesberetningen 

Det følgende er en gengivelse af den endegyldige sandhed om De 

Sande Guder, som Jarco åbenbarede for Nirahams folk, og som 

efter hans død blev indgraveret på enorme marmortavler i det 

store tempel i Etos. 

I de tidligste tider, før alting blev til, fandtes der intet andet end 

guderne selv og den verden de opholdt sig i, som de havde givet 

navnet Aferheim – Gudernes hjem. Over Aferheim kastede det 

mægtige træ Básel sin skygge, og under træets krone yndede de 

fire første af guderne at opholde sig. Disse var Nimar, Rina, Gas-

nian og Fanabina. 

En dag kaldte Gasnian de andre guder til sig, for han set ud i frem-

tiden, og dér skuet en stor sorg. På trods af at livet i Aferheim var 

perfekt og fuldendt, ville det ikke vare ved. Da guderne havde 

samlet sig om ham, rettede Gasnian sig op og sagde: 

”Noget må gøres, Nimar, for end ikke vi guder lever evigt. Tiden vil 

indhente os, og det er på tide, at vi finder vores arvtagere.” 

Guderne gøs, for Gasnian vidste, hvad han talte om, og de følte i 

deres hjerter, hvorledes hans ord var sande. Selv guder kunne 

svinde med tiden, og når de en dag gik bort, måtte de efterlade sig 

arvinger til at varetage deres minde. Nimar tog sin mage Rina ved 

hånden, og de indså at tiden var inde til at forene sig. Denne for-

ening ville give dem to drenge, som de navngav Rasnasolin og 

Djorka. 

De to unge guder var forskellige som dag og nat. Rasnasolin var 

høj og slank, og kort efter sin fødsel beherskede han vandet. Djor-

ka var en lille og buttet dreng, som var meget forsigtig og med 

tiden mestrede de vinde, der føg i Básels grene, og jorden ved 

Básels rødder. 

Alt virkede idyllisk, men ak. Guderne fandt hurtigt ud af at Djorka 

og Rasnasolin krigedes. Elementer føg frem og tilbage i Aferheim, 

og til sidst blev det Gasnian for meget. Han kaldte Nimar, Rina og 

Fanabina til sig, for han havde indset, at det ikke var nok for gu-

derne, blot at formere sig og skabe sig arvinger.  

Guderne så hans logik, og Fanabina plantede en tanke i deres sind. 

Ved at forene deres kræfter, kunne skabe et værk uden lige. For 

hende, var det at blive glemt, en skæbne som var værre end døden, 

og hun foreslog at de skulle skabe en verden befolket af tusindvis 

af folk, som ville kunne huske guderne, når de en dag ikke var 

mere.  

De andre guder lod sig besnære af hendes ord, og de skred til 

handling. I det fjerneste kosmos kunne Gasnian skimte de him-

melske legemer, og han gav Nimar besked på at tage tre stjerner og 

smede disse sammen til en plade. Denne plade kaldte han Nira-

ham – Nimars land.  

Herefter lod Rasnasolin vand falde fra himlen, så den nye og end-

nu rødglødende verden ville køle ned. Dette varede ved, indtil 

Niraham var næsten helt dækket af vand. 

For at fuldføre deres skabelsesværk, gav guderne Djorka til opgave 

at fjerne vandet, og til at hjælpe ham, skabte Nimar tusind små 

lerstatuer, der alle var formet i Djorkas billede. Rina blæste liv i 

statuerne og gav dem frugtbarhedens gave.  

Racerne skabes 

Djorka glædedes over denne gave, og gav sine skabninger navnet 

Dværge. Han gav dem til opgave at grave i Nirahams jord, således 

at vandet ville løbe væk og jorden komme til syne. Dværgene gra-

vede dybe gange og skabte høje bjerge, men de formåede ikke at 

fjerne alt vandet, og deres stolthed led meget herunder. I deres 

skam over ikke at kunne opfylde gudernes befaling gemte de sig 

derfor under jorden i deres grotter, og nægtede fremover at leve i 

solens lys, hvor guderne ville kunne se dem. 

Nimar og Rina fik nu en datter, som de gav navnet Sissianna. Hun 

var den smukkeste skabning af alle, og hun så, at verdenen var øde 

og gold, og skæmmet af dværgenes sorte huller. Dette syn skræmte 

hende, og hun gik derfor til Nimar og bad om et folk i sit eget 

billede som kunne forme og pleje Niraham, samt dyrke blomster 

og træer, således at verdenen ville blive smuk og grøn. 

Nimar kunne ikke modstå sin datter, så i gave skabte han hende 

elverne. De havde smukke stemmer og evnen til at gøre verden 

smukkere, og Sissianna gav dem besked på at vogte over verdenen 

og sikre sig, at dens store skove ville bestå til evig tid. 

Elverne mødte dværgene og ville dem alt vel, men ak, da dværgene 

så hvordan guderne yndede elverne højere dem selv, blev de mis-

undelige, og trak sig tilbage til deres huler. Hermed opstod den 

første strid mellem racerne. 

Fanabina havde set den tilbedelse, Sissianna havde modtaget fra 

sine børn, og hun blev vred, for også hun havde været med til at 

skabe Niraham. Ingen af verdens børn hyldede hende imidlertid 

lige så højt som de øvrige guder. I al sin forbitrelse vandrede hun 

længe i Aferheims udkant, da hun pludseligt hørte en stemme tale 

til sig. Det var mirneren Ylgran, der talte: 

”Du, der er kuet af din egen kundskab. Hvorfor opgiver du ikke bare 

at ændre på Nimar og hans sønners værk?” 

Og Fanabina svarede: 

”Fordi jeg er den mægtigste gudinde i Aferheim, og det vil jeg bevise.” 

I sin vrede besluttede hun sig for at gøre Nimar kunsten efter, og 

hun skabte derfor en statue i sten som hun bar til Nimar, og bad 

ham overtale Rina om at puste liv i den. Længe forsøgte hun at 

overtale ham, og mangen en gang var det nærved at lykkedes, men 

Nimars stædighed vandt, og han vendte hende ryggen og nægtede 

at tage hendes bøn til Rina. 

Fanabina forbandede Nimar og kastede sin stenstatue fra sig. Læn-

ge vandrede hun omkring i vrede og skyede de andre guder. I al 

den tid så hun ud i det kaos, som omgang Aferheim, og søgte med 

al sin visdom efter en måde, hvorved hun kunne gøre Rinas livgi-

vende kunst efter.  

Da skete det, at hun i det yderste mørke følte en intens kulde. Hun 

rakte sin hånd ud, og da hun trak den til sig igen, så hun et ele-

ment, hvis lige hun aldrig før havde oplevet. Hun følte den kraft, 

der lå i det, og gav elementet navnet rall. 

Hun begav sig herefter ned til Niraham forklædt som en under-

skøn kvinde med langt sort hår. Hun forledte 13 elvere, og bragte 

dem i dybeste hemmelighed med sig tilbage til Aferheim, hvor hun 

lod dem falde i en dyb søvn. Herefter nedsænkede hun deres lege-
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mer i rall, og så hvordan det forandrede ikke blot deres væsen men 

også deres sind. 

Da de vågnede fra deres dvale, så Fanabina hvordan deres legemer 

var blevet sorte som natten, og deres sind var blevet dystre og 

ondskabsfulde. Sortelverracen var skabt, men af angst for de andre 

guders straf, tog Fanabina sine skabninger med tilbage til Nira-

ham, og skjulte dem i grotter langt under jorden. Her skulle de 

forblive i skjul, indtil hun en dag ville påkalde sig deres hjælp. 

Fanabina var imidlertid ikke tilfreds. Hun var stædig, og ønskede 

ikke blot at ændre på Rinas værk - hun ville skabe sit eget. Hun 

formede derfor en håndfuld grove statuer i sten, og lod disse svøbe 

i rall. Længe ventede hun, og til sidst skete det, at de gav livstegn 

fra sig. Dermed blev orker, trolde og gobliner skabt. De var imid-

lertid primitive og grimme væsener, og Fanabinas vrede ville ingen 

ende tage. Hun blev så forfærdet over deres mangel på ynde og 

intellekt, at hun stødte dem fra sig, og satte dem i Nirahams fjer-

neste udkant. Hendes sidste ord til dem var en forbandelse. 

"For hver en tanke gjort af stolthed. For hver en handling gjort af 

kærlighed. For hvert ord gjort af venskab. Lad da være en tanke af 

svig, en handling af ødelæggelse, et ord af vrede." 

Racernes strid 

Der skulle ikke gå længe, før orkerne mødte dværgene, og de to 

racer kastede sig over hinanden i en nådesløs kamp. Dværgene led 

meget, og da Djorka så hvor ulykkelige hans skabninger var, gik 

han til Nimar. 

Nimar blev forfærdet over Fanabinas forræderi, og han tog den 

resterende mængde rall fra hende, og skjulte den i en så fjern egn 

på Niraham, at hverken hun eller nogle levende skabninger burde 

kunne finde elementet igen. 

Djorka bad indtagende Nimar om at fjerne orkerne fra Niraham, 

men sket var sket, og Nimar ønskede ikke at tage et liv, som først 

var givet – uanset at det var forbandet og præget af ondskab. Ti-

dens sand kunne ikke hældes tilbage, og Nimar måtte afvise sin 

søn. 

Herefter forlod Djorka sin familie i raseri. Han skulle imidlertid 

ikke vandre alene længe. Fanabina havde set og hørt, hvad der var 

foregået, og med besnærende ord vandt hun Djorkas sympati, 

indtil han en aften begav sig til hendes leje. Det gav liv til to nye 

guder, som fik navnene Ragil og Burania. 

Ragil så, hvordan orker og dværge bekrigede hinanden, og følte 

glæde herved. Han nød enhver form for handling og nyskabelse, 

og kampene gjorde, at tilværelsen på Niraham aldrig blev ensfor-

mig eller triviel. Han hånede derfor orkerne: 

”Se! De rene er kønnere end jer, men jeg ved hvordan det kan få en 

ende.” 

Han skabte herefter sværd og økser af jern fra dværgenes miner, 

formede buer af skovens træ, og skabte al slags gifte af troldenes 

blod. Disse gav han til både orker og dværge, hvorefter han opild-

nede dem endnu mere, indtil de to racer til sidst levede i evig krig 

med hinanden. 

”Nu kan I få hævn over dem, der har ydmyget jer.” 

Niraham var i mange år efter præget af stor sorg, og guderne så 

hvordan deres skabninger led. Der var i denne tid intet sted hvor 

sjælene kunne søge tilflugt, når legemet havde lidt overlast. De 

sårede måtte derfor leve med deres sår i flere år, og kunne i al den 

tid kun bede om nåde, men aldrig forvente at en sådan blev dem 

forundt. 

Da Burania så, at de lemlæstede og ituslåede gudebørn led, bad 

han Nimar om at give dem en mulighed for at få lindret deres 

smerte og finde fred. Nimar tog et hjørne af Aferheim, og gjorde 

det til et rige for de skabninger, der led mest. Burania kaldte stedet 

for Paulun, og når Nirahams skabninger havde lidt nok, ville de nu 

dø, og deres sjæle blive ført til Paulun. I Paulun var der hverken 

ondskab, pinsler eller ulykke. Der var intet – absolut intet. Om-

kring Paulun lavede Nimar en mur, og i muren satte han Krystal-

porten. 

Først nu så Gasnian det fulde omfang af Fanabinas forræderi, og 

han blev rasende. En nat samlede han sine skabende kræfter, og 

blæste nyt liv ind i hende. Han spåede, at afkommet ville forårsage 

hendes skabningers fald, og den næste morgen kom Aram til ver-

den.  

Selvom ingen længere led, var meget af skønheden i Niraham for-

svundet. Ragil havde bragt krige og ufred med sig, og Burania 

havde taget mange af verdens børn til sig. Sissianna var fortvivlet, 

men vidste ikke hvad hun skulle gøre, så i sin nød gik hun til Ni-

mar, for at han skulle tage affære. 

Nimar var fortabt, da hans datter kom til ham med tårer i øjnene. 

Uden at gøre indvendinger skabte han en ny race i den nyfødte 

Arams skikkelse – Han lavede et nyt væsen for hvert af de, der 

allerede levede på Niraham, så de kunne opretholde balancen 

mellem de andre racer. Disse nye skabninger fik nogle få af de 

andre racers egenskaber, og Nimar kaldte dem mennesker, hvoref-

ter han lod Rina blæse liv i dem. 

Friergildet 

Sissianna blev kønsmoden, og både Aram og Burania var forelske-

de i hende. Begge ønskede de, at hun skulle blive deres mage, og 

de gjorde længe kur til hende. I den sidste ende valgte hun dog 

Burania, thi det var ham, som havde givet hendes skabninger lin-

dring i Paulun.  

Som et tegn på hendes kærlighed, gav hun ham de tårer, som hun 

havde grædt over sine børns sorg – fire ædelstene, der skulle være 

hans til evig tid.  

Aram var imidlertid rasende over at blive afvist. En nat, hvor Bura-

nia og Sissianna lå og sov, sneg han sig ind i Buranias mægtige 

tempel og stjal de fire tårer. Derpå steg han højt op i skyerne og 

kastede tårerne i hver sin retning ned på Niraham. 

Da Burania vågnede og så at hans elskedes kærlighedserklæring 

var borte, blev han rasende, og et voldsomt skænderi brød ud 

mellem ham og Aram.  

I fortvivlelsen over have mistet Sissiannas gave, begav Burania sig 

herefter i lange perioder ad gangen til Niraham for at søge efter 

tårerne, og lod Krystalporten være låst i denne tid, således at de af 

Arams børn, der døde mens han var borte, ville være tvunget til 

blot at lide, indtil han atter vendte tilbage. 
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Jarco 

Da guderne havde skabt Niraham og væsenerne derpå, var de 

tilfredse. Der var balance i verden, og de svor, at de ikke ville æn-

dre ved deres værk. Guderne overlod da Niraham til sin egen 

skæbne og døsede langsomt hen.  

I disse tider var det kun to af verdens racer, der kendte til guder-

nes eksistens.  

Sissianna havde vist sig for elverne umiddelbart efter deres skabel-

se og åbenbaret sig som deres store moder. Hun fortalte om guder-

ne og Nirahams skabelse, og elverne følte en stor kærlighed for 

ikke kun hende men også hendes slægt. 

Fanabina havde ligeledes vist sig for sit udvalgte folk, sortelverne, 

og også de havde fundet en enestående samhørighed med deres 

skaber og moder. Hun vækkede ikke kun deres kærlighed, men 

også deres udødelige respekt. Sit andet skaberværk - sortblodsra-

cerne - lod hun imidlertid vandre i blinde, uvidende om deres 

herkomst. 

Menneskene var for simple til at vinde gudernes anerkendelse. I 

disse tider var de ikke meget mere end blot et primitivt og dyrisk 

folk, som skulle holde de udvalgte racer fra at bekrige hinanden. 

Guderne valgte derfor, ikke at åbenbare deres eksistens for menne-

skene, og de så blot til, efterhånden som menneskene lod sig be-

snære af dæmoner og dyrkede falske religioner. 

Årtusinder passerede på denne måde. Mens guderne hvilede, ud-

viklede verdens børn sig, og ingen anden race gjorde så store frem-

skridt som menneskene. De lærte fra alle de andre racer, og med 

tiden blev deres kulturer næsten lige så sofistikerede som elvernes. 

En dag kaldte Nimar derfor de øvrige guder til sig, og erklærede at 

tiden var inde, til at de skulle åbenbare deres tilstedeværelse for 

menneskene. Han havde følt et ukendt mørke trække sig sammen 

om Aferheim, og Nirahams folkeslag var nu modnet tilstrækkeligt, 

til at de ville kunne værdsætte og anerkende De Sande Guders 

eksistens.  

Guderne udså sig derfor den viseste blandt Nirahams mennesker - 

en kyndig og afholdt vismand fra den fjerne stad Cartheero, hvis 

navn var Jarco. De begyndte at sende ham drømme om natten, 

således at han ville kunne forstå og værdsætte den fulde åbenba-

ring om guderne. Det varede ved igennem flere år, indtil Jarco 

endelig var rede til at modtage den højeste indsigt. 

Guderne viste sig for ham, og de befalede ham at kundgøre deres 

lære for verdens folk. Jarco vandrede da længe omkring på Nira-

ham og bad folket møde ham på Djann-højsletten i Zara’bash, hvor 

han lovede, at de ville opleve sandheden.  

Da personer fra alle verdens folkeslag var forsamlet på Djann-

højsletten, trådte Jarco frem for dem, og han prædikede i tre fulde 

dage og nætter uden stop. Da han holdt inde, udrettede han mi-

rakler i tusindtal, mens folket kastede sig til jorden i tilbedelse. 

Efter den store åbenbaring vendte de forsamlede tilbage til deres 

folk og berettede om De Sande Guders undere. Jarco havde givet 

dem mange gaver med på deres vej, og guderne skænkede præster-

ne kræfter, hvis lige aldrig tidligere var set. 

Jarco selv drog mod nord, til kysten hvor Etos nu er beliggende, og 

opførte her, med hjælp fra sine mangfoldige tilhængere, et storslå-

et tempel, hvor alle verdens racer ville kunne rejse til og blive 

vejledt i gudernes vilje.  

Ingen af verdens folkeslag kunne modsætte sig gudernes magt, og 

langsomt men støt begyndte kulturerne at omvende sig. Det var 

dog en langvarig proces, for dæmonerne havde givet dem mange 

falske løfter, men med tiden stødte de fleste af menneskene de 

falske religioner fra sig, og fandt stor glæde ved at have set lyset fra 

De Sande Guder. 

Guderne selv var tilfredse, for de vidste, at folket nu havde set 

sandheden, og at de ville ære deres minde i al evighed. De trak sig 

derfor atter tilbage fra Niraham, for at dvæle under Básels skygge. 

Guderne talte stadig til deres loyale tilhængere og vedblev med at 

skænke dem rige gaver og mægtige kræfter, men deres indblan-

ding i verdens gang svandt, og de overlod på ny verdens børn til 

deres egne skæbner.  
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Himmelkrigene 

Derefter passerede godt og vel 1500 år. Guderne hvilede sig og nød 

deres værk. De lyttede fortsat til bønnerne fra deres mest trofaste 

tilhængere, og blandede sig lejlighedsvist i verdens stridigheder, 

men de fandt den største glæde ved blot at lytte til deres tilhænge-

res lovprisninger.  

Med deres blikke vendt bort fra verden, så guderne imidlertid ikke 

hvordan magtbalancen på Niraham år for år blev forrykket, og 

menneskene begyndte at vende deres guder ryggen, for i stedet at 

hellige sig deres egen personlige vinding. Også mellem præsterne 

begyndte der at bryde konflikter ud, indtil striden nåede dertil, 

hvor blodet begyndte at flyde. Broder dræbte broder og fader for-

nægtede søn, og alt dette fordi præsterne misbrugte gudernes ord 

til at fremme deres egen vinding. 

Guderne blev forfærdede over denne udvikling, der havde fundet 

sted, og de måtte erkende, at Niraham var blevet overvældet af 

falske tilbedere, som havde glemt de sande idealer. Troen på De 

Sande Guder var blevet forvansket, og der kun få tilbage, som 

helhjertet ærede gudernes vilje.  

Der var imidlertid også de af guderne, hvis forfærdelse kun var 

halvhjertet. Ragil så ingen skam i menneskenes stridigheder, for 

kun gennem splid ville de udvikle sig og skabe forandring i verden. 

Også Aram glædede sig over den udvikling, verden havde taget, for 

der var intet tidspunkt, hvor menneskene ærede ham højere, end 

når de jagede deres egen lykke.  

Den af alle, der imidlertid nød tiden mest, var Flarn - han var af 

Fanabinas herkomst og havde en morbid forkærlighed for død og 

ødelæggelse. De øvrige guder foragtede ham, men da han var 

Fanabinas søn, måtte de tåle hans tilstedeværelse. Ingen af dem 

vidste hvem hans fader havde været, men de frygtede alle, at han 

skulle findes blandt dæmonerne, da Flarn delte deres nydelse af 

kaos.  

For at holde Flarn i skak, havde Nimar ophøjet den øverste af sine 

mirnere, Jorin, og givet ham et liv blandt guderne i Aferheim. De 

to havde længe set hinanden an, og guderne frygtede for den dag, 

hvor det ville komme til åben strid mellem dem. Nu syntes tiden 

oprundet.  

Flarn opildnede sine tilhængere på Niraham og han sendte sine 

mirnere til at vandre iblandt dem og give dem styrke. Jorin gjorde 

det samme, og der brød store krige ud mellem gudernes tilhænge-

re. Ragil fattede på sin side stor interesse for deres strid, og han 

støttede op om Flarn ved at lade ild falde fra himlen og dragerne 

sprede rædsel, når de fløj gennem skyerne. 

Sissianna blev forfærdet og græd længe. Hun følte lidelserne hos 

verdens børn, og bønfaldt sin mage Burania om mindske deres 

lidelser. Han lod de døde rejse sig fra graven, så de kunne kæmpe 

de levendes kampe og befri dem for deres lidelser.  

Aram så imidlertid til fra det skjulte, indtil hans foragt for Burania 

til sidst overkom ham. Han hidkaldte mægtige kræfter, som gjorde 

dag til nat, og spredte frygt blandt de levende. Han vækkede skjul-

te længsler i de dødelige, og fik dem til at bukke under for deres 

begær, så de til sidst kastede sig over selv deres nærmeste i et 

frådende vanvid.  

Rasnasolin støttede også op om Sissianna og han lod syndfloder 

rejse sig for at drukne Aram og Ragils tilhængere.  

Djorka så, hvordan hans broder atter søgte at oversvømme verde-

nen, og for at hindre vandet i at strømme ned i dværgenes huler, 

rejste Djorka bjerge, sendte vulkaner i udbrud og udløste voldsom-

me jordskælv, som dræbte mange.  

Også Fanabina blev draget ind i konflikten, og for at værne Nira-

hams væsener imod hendes skarpe tunge og dystre sind, måtte 

også Rina involvere sig og støtte sine tilhængere med livgivende 

kræfter. 

På Niraham herskede således omfattende magtkampe, og himmel 

og hav stod i et. Ikke alle blev dog draget ind i krigene - de stod i 

overvejende grad mellem præsteskabet fra de enkelte kirker, men 

verdens folk kunne ikke undgå at bemærke de rædsler, som guder-

ne og deres tilhængere kaldte frem og lod ramme deres fjender. 

Intet sted var stridighederne imidlertid så frygtindgydende som i 

selve Aferheim. Hvad der havde startet som en simpel tumult 

mellem mirnerne, førte til deciderede krige efterhånden som gu-

dernes involvering på Niraham blev øget, og til sidst blev også 

guderne selv draget ind i kampene. 

Hver og én bekrigede de hinanden og de hidkaldte sig kræfter, 

hvis lige aldrig før var set. Det var en frygtindgydende strid, men 

den blev kun kortvarig. Da gudernes forenede kræfter mødtes, 

forsvandt Aferheim i et overvældende lysglimt, og over hele Nira-

ham bredte der sig en altopslugende tavshed. Guderne var borte. 

Dagene derpå  

I tiden efter Himmelkrigene var verden rolig. Efter gudernes bratte 

forsvinden stilnede krigene af, og folkene vendte tilbage til deres 

hjem, mens de fortvivlede forsøgte at gøre sig klart, hvad der var 

sket.  

Ingen af De Sandes tilhængere havde kontakt til guderne, og præ-

sterne mistede de kræfter, de så længe havde taget for givet. Nira-

hams folkeslag sørgede over gudernes forsvinden, og de forsøgte 

forgæves at få guderne til atter at vise sig for dem. End ikke præ-

steskabet i Etos kunne give folket trøst, og i desperation valgte de 

at lukke dørene til det store tempel og isolere sig mens de bad for 

håb.  

Ingen kunne give svar på, hvad der var overgået guderne. Der var 

mange, der talt for, at guderne var døde under deres indbyrdes 

kamp, men det blev slået hen af masserne.  

Om end de udadtil forsvarede deres modvilje mod denne ide med, 

at det syntes absurd, at guder skulle kunne dø, så var sandheden 

dog nok nærmere den, at ingen ville kunne udholde at skulle se 

realiteten i øjnene, såfremt det viste sig at være sandt. Guderne 

havde været en så central del i livet for de fleste af Nirahams folk, 

at man ikke kunne forstille sig en tilværelse uden dem. 

Snart efter begyndte profeter imidlertid at sprede håb, da de kun-

ne berette om nye guder af De Sandes slægt, som havde overlevet 

himmelkrigene og nu var begyndt at tale til verdens folk. Også 

Nimar og Gasnian begyndte atter at tale til deres tilhængere, og 

deres tilbagekomst bragte forløsning og optimisme med sig til 

Nirahams børn. 
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De nye guder 

De profeter, der begyndte at prædike efter himmelkrigene, kunne 

ikke åbenbare, hvad der var overkommet guderne under himmel-

krigene, men de havde følgende beretning om de begivenheder, 

der fulgte i det sønderrevne Aferheim: 

Nimar åbnede øjnene og kiggede sig fortvivlet omkring. Han hu-

skede kun gudernes stridigheder, og hvordan hele Aferheim var 

eksploderet i et lysglimt, som endnu brændte i hans øjne. Da han 

så sig om, var der intet at se. Alt var dækket af tåge, og han kunne 

kun tydeligt skelne den bakke, som han lå på. 

Alle de andre guder var forsvundet. Hvorhen vidste han ikke. Den 

tåge af intethed, der lå omkring ham, syntes at gennemtrænge alt, 

og han havde en følelse af, at der virkelig intet var bag tågen. Intet-

heden måtte have taget de øvrige guder og opslugt dem. Men 

hvorfor var han selv tilbage? 

Han satte sig opgivende ned. I sit stille sind vidste han, at det på-

hvilede ham at skabe Aferheim på ny. Gudernes hjem måtte aldrig 

gå bort. Han følte sig imidlertid så uendelig træt, og han havde 

mere lyst til blot at læne sig tilbage i græsset og lade intetheden 

tage ham. 

Da han stirrede ud i tågen så han imidlertid hvordan den langsomt 

trak sig tilbage, og dér på jorden neden for bakken, lå hans gamle 

ven Gasnian. Han skyndte sig ned for at se til ham, og drog et 

lettelsens suk, da han mærkede, at han blot sov tungt. 

Nimar så sig omkring. Intetheden havde trukket sig længere tilba-

ge, og dér i en lille lund var den skønneste kvinde, han havde set. 

Hun sad på en træstub og redte sit lange lyse hår. Hun var klædt i 

en hvid kjole og havde en guldhalskæde rundt om halsen. Rundt 

omkring i lunden kunne Nimar se nogle fugle og andre små dyr. 

Der var Lyane, Sissiannas og Buranias datter. Nimar frydede sig 

ved tanken om, at hun var sluppet ud af tågen, men da hun rejste 

hovedet og så på ham, kunne han læse i hendes tårevædede øjne, 

at begge hendes forældre var borte. 

Nimar rettede sig op og bevægede sig hen mod Lyane for at trøste 

hende, men inden han nåede at tage tre skridt, stoppede han op. 

Noget holdt ham tilbage. Han vendte sig om, og kunne først ikke 

se noget. Da begyndte han imidlertid at kunne skimte noget ude i 

intetheden. En skikkelse stod ensom og alene midt i tågen, og det 

så ud som om tågen omsluttede og dansede omkring personen. 

Tågen begyndte at trække sig tilbage, og nu kunne han se hvem 

det var – Dilarna. Hun var Fanabinas barn ligesom Flarn og Girak. 

Hvem deres fader var, havde hun aldrig villet oplyse, men Nimar 

havde i sit stille sind længe frygtet, at faderen ville vise sig at være 

af dæmonisk herkomst, eller måske endda en manifestation af rall 

selv.  

Han gøs, og stirrede stift på hvordan hendes lange sorte hår og 

askegrå kjole blafrede i en vind, der ikke var der. En ubehagelig 

kulde udsprang fra hende, og hvor hun stod, var alt dødt. 

En hest vrinskede bag ham, og Nimar vendte sig om. Der på top-

pen af bakken stod en prægtig hvid hest, og på sin ryg bar den en 

rytter. Manden på hesten bar en skinnende rustning, og Nimar 

genkendte ham som Jorin, der engang havde været en af hans 
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mirnere, men som nu var ophøjet til gud, og fremstod som et 

prægtigt syn, når han sad dér omgivet af et svagt lysskær.  

Bag Jorin stod en kvinde, klædt i en kjole bestående af alle regnbu-

ens farver. Hun så ud til at svæve hen over jorden, og overalt hvor 

hun var, syntes en særlig aura at følge hende. Nimar smilte sørg-

modigt til hende, og hun gengældte forsigtigt hans gestus. Det var 

Tara – hans og Rinas yngste datter.  

Da følte Nimar en voldsom kulde, og han så hvordan tågen trak sig 

nærmere sammen om guderne. Han gøs, og Tara løb hen og knu-

gede sig skræmt indtil ham. Nimar hørte en besynderlig lyd, og da 

han kiggede op, så han noget komme rullende hen imod sig. Det 

stoppede, da det ramte hans ben. Han kiggede ned, og så at det var 

et afhugget hoved – Rinas hoved. Hans mage og livsledsager var 

død.  

Sorgen ramte ham og formørkede hans syn, og han troede først at 

det var et febersyn, der ramte ham, da han så en hæslig skikkelse 

træde ud af skyggerne. Det var en stor muskuløs mand, som var 

klædt i en mørk pladerustning. Store pigge stak ud fra den, og 

blodet løb nedover dens forside. Væsenets hænder var som store 

klør, og dets ansigt havde form som et forvredet ulvehoved. Blod-

røde øjne stirrede på Nimar, og dens mund skiltes i et ondskabs-

fuldt og hånende smil. Det var Flarn. 

Bag ham, godt på afstand af de øvrige guder, stod Girak. Han var 

kun ringe af størrelse, men var klædt i en sort kåbe, og fra skygger-

ne under hætten var det muligt at ænse et skadefro grin. Girak 

udstødte en hånlig latter, og gav sig til nonchalant at kaste en 

daggert op i luften og gribe den ved spidsen, som var han ligeglad, 

med hvad der var sket. 

Jorins hest vrinskede, og ridderen trak sit sværd som han begyndte 

at galopere ned mod Flarn. Det lod til, at der selv nu ikke ville 

herske fred mellem de to, og Nimar vendte sit ansigt bort i sorg. 

Pludseligt lød der imidlertid et sønderrivende tordenskrald, og 

mellem de to krigere trådte en midaldrende mand i rustning frem. 

”Stop!”, råbte han, og begge krigere standsede forbløffede op og 

trådte et skridt tilbage. 

Bag Nimar rejste Gasnian sig langsomt, og så med stor undring på 

denne fremmede. Heller ikke Nimar genkendte ham, og han var 

oprigtigt forundret over denne person, som pludseligt og uden 

varsel havde åbenbaret sig i resterne af Aferheim og nu udviste en 

sådan autoritet. 

”Niraham har lidt under gudernes krig. Mange af verdens folk er 

gået bort, og det samme er hændt jer guder. Nu er det tid til at bygge 

noget nyt og bedre. I har alle magten til at rette op på de gamle fejl, 

så gå nu, og gør min vilje. Lad mig dog præsentere mig selv forinden. 

Jeg er Arl. Gudernes dommer. Det er blevet mig pålagt at våge over 

jer og opretholde balancen.” 

Derefter sendte han guderne bort. Tågen lettede, hvor de gik, og 

de så at Aferheim fortsat bestod. Resten af de gamle guder var 

ingen steder at se, og guderne sørgede over deres bortgang. De 

havde imidlertid meget at se til, og måtte glemme deres sorg for en 

stund. Nirahams folkeslag var forvirrede og hjælpeløse i fraværet af 

deres guder, og det var blevet dem pålagt at skabe en bedre ver-

den. 

De gik hver til sit, og i endnu et tordenskrald forsvandt også Arl. 
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Genopstandelsen 

I tiden efter himmelkrigene begræd verdens børn de gamle guders 

pludselige bortgang. Ingen forstod, hvad der var overgået de gu-

der, og det forekom uvirkeligt, at de blot skulle forsvinde så plud-

seligt. 

Med de nye guders komme blev sorgen dog lindret, og mange 

tøvede derfor ikke med at tage de nye guder til sig. Selvom det var 

nye og ukendte guder, så var de alligevel beslægtede med de gu-

der, man kendte og elskede, og i de utallige templer, der snart blev 

indviet til de nye guder, kunne folket finde trøst og fornyet glæde. 

Der var imidlertid også dem, som ikke lod sig omvende så let, og 

som nægtede at vende de gamle guder ryggen. De så tilbedelsen af 

de nye guder som forræderi, og følte kun afsky ved dem, der så 

hastigt glemte de gamle guder for at falde på knæ for nye. I stedet 

intensiverede de deres tilbedelse af de gamle guder, og bønfaldt 

dem om atter at vise sig for verdens børn. For hver dag, der gik 

uden nyt fra det hinsides, blev de mere og mere desperate, og 

deres tilbedelse nærmede sig det fanatiske, men lige lidt hjalp det 

Djorka 

Da skete det imidlertid i år 4 EH, at rejsende fra Roul-Assin kunne 

berette om, hvordan dværgene en morgen pludselig havde hørt en 

svag banken fra dybet under Darkonien. Dag for dag tiltog den i 

styrke, og snart gav riget genlyd af klangen fra hammer mod am-

bolt. Djorkas præster forstod dette tegn, og de faldt til jorden i 

glæde. Deres gud og almægtige fader var vendt tilbage til dem. 

Af alle Nirahams racer havde særligt dværgene holdt fast ved deres 

gamle tro. De havde stædigt nægtet at forsage Djorka, og nu så det 

ud til, at deres vederhæftighed havde båret frugt. Gennem de næ-

ste måneder blev deres kontakt til Djorka stadig kraftigere, og i år 

6 EH begyndte hans præster atter at kunne trække på gudens 

kræfter. 

Opløftede af denne nyhed, gik der en bølge gennem verdens folk. 

Man havde fået fornyet håb, og mange af de, der havde opgivet 

håbet om at vække de gamle guder, begyndte på ny at kalde deres 

navn ud i mørket. 

Blandt teologerne startede der snart end heftig debat. Præsteska-

bet i Etos havde hidtil været tavse omkring gudernes bortgang, og 

størstedelen af verdens folk havde blot levet i en overbevisning 

om, at de gamle guder måtte være døde, og dermed ude af stand 

til at vende tilbage.  

Djorkas tilbagekomst bristede imidlertid disse forestillinger, og 

kastede verdens folk ud i ny forvirring. Man fandt aldrig et ende-

gyldigt svar, der forklarede gudernes bortgang, og debatten her-

sker den dag i dag. Den almene betragtning synes dog at være, at 

de gamle guder blot er henlagt i en dyb søvn, som det kræver en 

kraft uden lige at vække dem fra.  

Det skulle imidlertid lykkes for verdens børn at vække yderligere 

to af de gamle guder fra deres søvn. 

Fanabina 

I år 8 EH var der stor splid blandt underverdens sortelvere, efter at 

kejserinde Izmya fire år forinden havde udstedt befaling om, at 

sortelverracen skulle frasige sig Fanabina og i stedet konvertere til 

Dilarnas lære. Dette dekret havde udløst store interne stridighe-

der, og Izmya fik vanskeligere og vanskeligere ved at holde sit folk 

i ro.  

Der udbrød krig mellem Dilarnas præsteskab og de sortelvere, som 

fortsat sværgede til Fanabina. Konsekvensen blev, at mange sortel-

vere drog til overfladen i et forsøg på at undgå stridighederne, og 

særlig Fanabinas tilhængere fandt her er et fristed, hvor de kunne 

dyrke deres tro uden at frygte for forfølgelse.  

Her var det, at en forsamling af Fanabinas præster, der var tilknyt-

tet huset Val’Share, oplevede et spinkelt livstegn fra deres gudinde. 

Snart flokkedes overfladens sortelvere til de gamle templer for at 

vise Fanabina vejen tilbage til verden, og ved årets udgang havde 

de haft held til at vække hende af sin søvn.  

Ragil 

Således inspireret af dværgenes og sortelvernes succes, begyndte 

også elverne et desperat forsøg på at vække deres moder, Sissian-

na, tilbage til livet. Deres ihærdighed bar imidlertid ikke frugt, og 

elvernes fortvivlelse kendte ingen grænser. Også menneskene 

forsøgte helhjertede at bringe deres gamle guder tilbage, men 

heller ikke de havde held med deres foretagende.  

I år 11 EH skulle det imidlertid lykkes for en sammenslutning af 

soldater fra Plen og fanatiske præster fra store dele af det nordlige 

Niraham at få Ragil til atter at vende tilbage til sine tilhængere.  

Ved templet Kar’Sarkarm i det nordlige Emyr havde de samlet et 

bål, som var højere end nogen mand kunne se, og i otte dage hid-

kaldte de sig Ragil mens de messede uafbrudt og piskede deres 

rygge til blods i hans ære.  

Ved udgangen af den ottende dag hørte man et øresønderrivende 

tordenskrald, og et ansigt viste sig i flammerne. Man havde vækket 

Ragil fra hans mangeårige søvn, og også han våger nu over Nira-

ham og sine trofaste tilhængere. 

De tabte guder  

Siden da, har verdens folk forsøgt også at bringe resten af de gamle 

guder tilbage, men forgæves. Uanset hvor velmente og overvæl-

dende, deres ritualer har været, så er gudernes tilbagekomst ude-

blevet.  

Man har ikke fået nye livstegn siden da, og de fleste har opgivet 

håbet om igen at vække guderne fra deres søvn. I stedet har man 

dedikeret sit liv til de guder, der nu findes, og man ærer dem høje-

re end nogensinde før, nu hvor man har erfaret, at selv guder kan 

gå bort, når deres tilbedere er svage i troen. 

Mange præster holder sig dog stadig de gamle guder nær, og visse 

af dem har endda formået at trække på nogle af de gamle kræfter. 

Dette har vakt stor forundring - ikke mindst blandt Rinas præster, 

da de med sikkerhed mener at vide, at deres gudinde er gået bort.  

Man har dog valgt at tolke fænomenet således, at de tabte guder 

har sat et så uudsletteligt præg på verden, at selvom de ikke læn-

gere er til stede, findes deres kræfter stadig. 
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Nimar  

Nimar er den beskyttende og pligtopfyldende fader. Han er vis og 

autoritær, men også streng og krævende. Han vogter over de ret-

mæssige, og opretholder lov og orden.  

Mange betragter ham som den øverste af guderne, da de øvrige 

guder ofte vender sig mod ham for at få råd og vejledning, og da 

han er en af de få guder, der overkom himmelkrigene, er hans 

position kun blevet yderligere styrket i de seneste år. 

Til Nimars visdom hører dog også, at han er langsommelig og 

tænksom af natur. Alt bør overvejes grundigt, og overilede hand-

linger misbehager ham. Han kan således også være en nøjeregnen-

de og pertentlig gud. De største synder i Nimars øjne er uorden og 

kaos, for de skaber unødige forandringer. Nytænkning er ikke altid 

af det gode, og i Nimars øjne er en statisk og uforanderlig verden 

at foretrække.  

Han foragter krige, og lader sin vrede ramme de, der opildner til 

strid. De af hans tilhængere, der kæmper de retfærdiges sag, og 

stræber efter freden på Niraham ved sværdets magt, skænker han 

dog store kræfter, og han ses af mange som livets vogter.  

Efter Rinas død har Nimar begrænset sit engagement på Niraham. 

Han sørger inderligt over hendes bortgang, og mange af de domæ-

ner, man tidligere tilskriv ham, bliver nu varetaget af andre guder. 

Til gengæld værner han nu dobbelt så ihærdigt om de sørgende og 

lidende i verden, og han har også opnået en position som familiens 

beskytter. 

Tilhængere 

Nimars tilhængere skal ofte findes blandt de herskende og magt-

fulde. Konger og kejsere finder styrke i hans ord, og magt til at 

opretholde deres position. Nimars bud retfærdiggør deres handlin-

ger, og sikrer dem en fortsat ret til at råde over folket så længe de 

blot værner om livet og stræber efter retfærdighed og orden. 

Også familiefædre, klanledere og lokale herremænd knæler ved 

Nimars alter, i håbet om at han vil værne om deres folk og sikre 

dem mod ondskaben.  

Ligeledes findes der mange riddere, som har dedikeret deres liv til 

Nimars bud. For de, der vil freden, er der stor styrke at finde i 

troen på Nimar, men deres liv vil også være præget af streng disci-

plin og en ubetinget loyalitet til hans bud.  

Endelig er der også utallige bureaukrater, handelsmænd og lov-

bringere, som finder glæde ved Nimars bud om besindelse og or-

den. De ser hans vilje som et ideal, hvor alt bør skrives ned for 

derefter at blive fulgt til punkt og prikke, og retfærdiggør på den 

vis deres strikse krav til omverdenen. 

Tilbedelsen af Nimar er formentlig den mest udbredte lære inden-

for De Sande Guders religion. De fleste af menneskernes og elver-

nes kulturer værdsætter hans idealer, og hans tilhængere er mang-

foldige og velsete.  

I visse riger er Nimar tilmed noget nær den eneste af De Sande 

Guder, der tilbedes helhjertet. Det er først og fremmest tilfældet i 

Paravien og Tharkien, men også i Emyr føler man en særlig tilknyt-

ning til hans veje.  

Særpræg 

Når Nimar en sjælden gang imellem manifesterer sig på Niraham, 

sker det som oftest i form af en yndefuld men aldrende mand med 

langt hvidt hår, der er iklædt en kåbe, som ligeledes er lang og 

hvid. Uanset, at alderen synes ved at indhente ham, så afslører 

hans øjne imidlertid, at der bag det rynkede ydre, stadig gemmer 

sig et skarpt sind. Når han taler, er det da også med årtusinders 

autoritet, og visdommen i hans ord kan ikke fornægtes af nogen 

dødelig. Med sig bringer han ofte sin stav, Vadal, der er kendt for 

at kunne skabe lys i det dybeste mørke, orden i ethvert kaos, og 

fred i selv det mest oprørte hjerte. 

Nimars mirnere er mere hyppige på Niraham, og når de viser sig 

for verdens børn, er det ofte i menneskelige skikkelser. Det står 

imidlertid klart for enhver, at deres majestætiske figurer skjuler en 

styrke uden lige. Enkelte gange har Nimar tilmed ophøjet alminde-

lige dødelige blandt sine mirnere, og den mest kendte af disse er 

uden tvivl Jorin, der var det øverste blandt mirnerne, og nu selv 

vandrer som en af Aferheims guder. Det sker også, at Nimars mir-

nere viser sig som tårnhøje giganter, som indgyder stor respekt 

blandt de, der ser dem. Det skete blandt andet i de dage, hvor 

Jarco åbenbarede gudernes eksistens for verdens børn på Djann-

højsletten. Her viste alle Nimars mirnere sig, og på blot en enkelt 

nat opførte de den enorme helligdom, der nu pryder højsletten. 

Tilbedelse  

Der er tradition for, at Nimars tilhængere klæder sig i klare, hvide 

rober som hans egne. Før himmelkrigene regnede man således 

også farverne hvid og sort i forening for Nimars farver. Efter him-

melkrigene tog præsterne i stedet hvid og rød til sig som deres 

foretrukne farver for at symbolisere det af Rinas blod, der havde 

ramt Nimars kåbe, og farverne sort og hvid overgik til Jorins præ-

steskab. 

Typisk dedikeres bønnen midt på dagen til Nimar, da det er her 

solen og dermed også livet er på sit højeste. Enhver sand tilhænger 

af Nimar bør derfor også afstå fra voldelige eller skadegørende 

handlinger fra middag og en time frem. Juli måned betragtes desu-

den som Nimars måned. 
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Jorin  

Jorin er lysets og styrkens herre. Han er de retmæssiges beskytter 

og vogter ihærdigt over de, der er villige til at ofre livet for det 

godes sag. Særligt nærer han dog omsorg for de, der kæmper for 

det gode og sande, og som bekriger de folk, der bærer ondskaben i 

deres hjerter.  

Jorins mål er en verden befolket af retmæssige og disciplinerede 

folk, som er stærke i både sjæl og legeme, og som ikke skyer noget 

middel for at opretholde balancen.  

Han gør alt, der står i hans magt, for at nå dette mål, og er kendt 

for at skænke sine udvalgte mægtige gaver og velsignelser. Den der 

har Jorins gunst er uovervindelig i kamp, og hans hellige krigere 

har mere end én gang afgjort historiens gang.  

Der skal imidlertid også meget til at vinde hans agtelse. Jorin stil-

ler store krav til de, der følger ham, og straffer de frafaldne og 

svage ligeså hårdt, som han belønner de trofaste. Et liv i Jorins 

nåde er præget af hård og streng disciplin. Ingen af hans udvalgte 

må udvise svaghed eller underlegenhed, og han tolererer ikke 

nederlag.  

De udvalgte skal hver dage tilstræbe at forbedre både sig selv og 

den verden, de lever i. De skal nådesløst bekæmpe det mørke og 

onde, og beskytte dem, der ikke selv har styrken til det.  

At tilbede Jorin er også at frasige sig alle andre af livets goder. Når 

man giver sig hen til Jorin, må man frasige sig alle nydelser og 

overflødigheder i verden, for i stedet at leve en afholdende og 

asketisk tilværelse. De retmæssige må aldrig eje mere, end hvad de 

lige har brug for, og skulle de opnå rigdomme eller andre goder, 

må de straks give dem fra sig igen. 

Afholdenhed, styrke og disciplin er imidlertid ikke nok i sig selv. 

Jorins følge er forpligtet til handling, og der er intet, der kan væk-

ke hans vrede, som de, der blot ser til og tolerer ondskab eller uret.  

For de, der formår at leve op til hans strenge krav, byder verden 

imidlertid på store glæder. Jorin kræver meget, men belønner også 

righoldigt, og de jordiske goder, som de trofaste må frasige sig, 

bliver mere end opvejet af hans righoldige velsignelser.  

Tilhængere 

Jorins tilhængere skal næsten alle findes blandt verdens krigere og 

riddere. Om end de ikke alle dedikerer deres liv til fuldt ud at følge 

hans veje, så finder de imidlertid alle stor styrke i hans lære, og 

Jorin belønner dem da også godt for deres tjeneste. 

Blandt Jorins trofaste tjenere finder man også mange krigerpræ-

ster, som ved sværdets magt forsøger at opretholde folkenes tro på 

De Sande Guder og at tvinge verdens kættere til at omvende sig til 

deres lære. Størstedelen af Nirahams inkvisitoriske ordener er 

således også tilknyttet Jorins kirke. 

Selv de, der i dagligdagen tilbeder en anden gud end ham, forsøger 

stadig at behage ham og holde hans bud i hu, for selv den simple 

bonde ønsker Jorins styrke, når hans hjem er truet, og ingen kriger 

i verden vil vove at misbehage Jorin på aftenen før et stort slag, 

uanset hvilken gud, der ellers måtte være hans foretrukne. 

Særpræg 

Når Jorin manifesterer sig på Niraham sker det i form af en prægtig 

og muskuløs mand, der er iklædt en lysende pladerustning med et 

enormt slagsværd ved sin side. Han har et vejrbidt og arret ansigt, 

og kortklippet sort hår. Han ynder også gerne at vise sig på sin 

stridshingst Hardúnvarr. Jorin er kendt for at have et iltert tempe-

rament, og i stædighed overgås han kun af Djorka selv. Når han 

har sat sig noget for, skal det også udføres, og han tolererer ikke at 

blive modsagt. 

Legenderne fortæller, at Jorin i de tidligere tider blot var en simpel 

dødelig af rindernes slægt, og hans evner indenfor krigens kunst 

var så navnkundige, at Nimar valgte at tage ham til sig som en af 

sine mirnere. Her steg Jorin snart i agtelse og blev med tiden ud-

råbt til den øverste af mirnerne og Nimars forkæmper. Hans første 

og fremmest opgave var dog at vogte over Fanabinas søn Flarn, og 

at sætte sig op imod ham, når han forsøgte at sprede kaos og uor-

den på Niraham. Det var en opgave, han løste til fulde, og umid-

delbart før himmelkrigene, hvor Flarn blev ophøjet til gud, fik også 

Jorin denne ære. 

Tilbedelse  

Jorins tilhængere klæder sig ofte i sort og hvidt, og de er blandt de 

mest aktive af gudernes tjenere på Niraham. De må altid søge at 

styrke sig selv, mens de bekæmper ondskaben og mørket, og det er 

Jorins bud, at de trofaste både skal tjene ham gennem bøn og 

handling. 

Hver morgen bør indledes med en bøn i Jorins ære og hver aftens 

sluttes af med en tilsvarende. Herudover betragtes det som lykke-

bringende også at falde på knæ for ham umiddelbart før et slag, og 

de der kalder hans navn ud over slagmarken, finder ofte nye kræf-

ter. 

September måned er dedikeret til Jorins ære. Det er den tid på 

året, hvor sommeren går på hæld og vinteren nærmer sig, og for at 

forberede sig til mørkets komme, samles de trofaste og tænder 

enorme bål mens de hidkalder sig deres gud og beder om styrke til 

at bekæmpe den lurende ondskab. 
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Lyane 

Lyane er den frisindede og altfavnende datter. Hun er glad og lys 

af natur, og der er intet væsen på Niraham, som kan modstå hen-

des charme. Hun skænker glæde, sang og latter til de der følger 

hende, og at leve sit liv i overensstemmelse med Lyanes veje bærer 

belønningen i sig selv. 

Hun er datter af Sissianna, og trådte efter himmelkrigene i sin 

moders sted. Der er dog visse forskelle på de to. Hvor Sissianna var 

den moderlige beskytter, som sikrede sine udvalgte et fredsomme-

ligt liv med megen lykke, er Lyane i højere grad en sprælsk og fri 

sjæl, der lader folket selv om at finde sine beskytter, men som til 

gengæld står ved deres side i enhver festlig lejlighed. 

Lyane er ikke en streng og formanende gudinde. Hendes lære 

indeholder kun få reelle bud, og hendes tilhængere forsøger heller 

ikke aktivt at udbrede hendes ord til masserne. I stedet lader hun 

det være op til hver enkelt at gøre op med sig selv, om han ynder 

hendes veje, og vil dedikere sit liv til hende. Lyane vender da heller 

aldrig en tilbeder ryggen. Hun kan tilgive selv den værste forbry-

delse, hvis blot vedkommende selv angrer helhjertet, og når hun 

først har taget folk til sig, ynder hun dem ubetinget og skænker 

dem store gaver. 

Det er ikke kun glæderne og den frie levevis, der falder under Lya-

nes domæne. Hun er også gudinde for frugtbarhed, liv og skabelse, 

og hvert eneste væsen, der fødes på Niraham, er resultatet af hen-

des værk. Derudover er hun også skovenes og de vilde dyrs beskyt-

ter.  

Tilhængere 

Det synes selvsagt, at det først og fremmest er de unge og frisinde-

de af Nirahams folk, der finder glæde ved Lyanes lære. Mere end 

noget andet, er det da også sangere, kunstnere, digtere og lignen-

de, man finder blandt hendes tro tilhængere.  

Elverne føler et sådant slægtskab med Lyane, at hen ved halvdelen 

af racen bekender sig til hendes veje. Hun er i mangen en forstand 

indbegrebet af den elviske levevis, og særligt blandt skovelverne er 

hendes tilhængere righoldige. Selv blandt elverne er det dog i 

overvejende grad de yngre og mere frisindede, der finder glæde 

ved Lyane. 

Også mange forelskede par bekender sig til hendes veje. Det er 

Lyane, der skænker og plejer kærligheden i alt levende, og ved at 

glæde hende kan de vide sig sikre på et langt og lykkeligt liv sam-

men. Selv de, der endnu ikke har fundet deres sjælemage, opsøger 

Lyanes templer for at få velsignelser og lykke i deres søgen.  

Yderligere finder man også mange tilbedere blandt de, der lever i 

Nirahams store skove, eller som ernærer sig af de goder, naturen 

har at byde på.  

Selv de, der bekender sig til andre guder i hverdagen, husker altid 

at bringe Lyane gaver og bede om velsignelse ved de store hellig-

dage. Blandt jægere har man også for vane at bede en fælles bøn i 

hendes ære, inden man begiver sig ud på jagt, og bønder vil altid 

sørge for at skænke hende en gave, når kornet skal sås og igen når 

det er høstet.  

Særpræg 

Når Lyane manifesterer sig på Niraham, sker det ofte i form af en 

ung og yndefuld kvinde. Hun har et langt lyst hår og synes at være 

omgivet af en næsten overnaturlig skønhed. Overalt hvor hun går, 

blomstrer der liv frem, og alle skovens dyr flokkes om hende. An-

dre gange sker det dog, at hun viser sig i selve naturen - det kan 

være som en skikkelse i tågen, som et yndefuldt væsen, der synes 

at vokse i grenene på et helligt træ eller som et ansigt i vinden. 

Uanset hvor og hvordan hun viser sig, er hendes tilstedeværelse 

dog altid mærkbar for alle i nærheden, og selv de der ikke kan se 

hende vil alligevel føle en sælsom fred og glæde. 

I dystre tider sker det af og til, at de trofaste kan skelne hendes 

skikkelse i himlens stjerner, og det fortælles da også, at hun kan 

læse selv de inderste tanker blandt de, der skuer mod himlen. 

Lyanes mirnere kan antage mange former. De mest almindelige er 

de faune, der vogter over alle Nirahams livstræer, men de er også 

set som enhjørninger, enter, satyrer og dryader. Andre gange ma-

nifesterer de sig i helt uanseelige former som slanger, mus eller 

hvide hjorte, eller naturlige fænomener som en blid brise, der 

stryger over landet og hvisker sit budskab i øret på de trofaste 

tilhængere. 

Lyane sender som regel sine mirnere til verden for at vogte over de 

af hendes folk, der er i fare eller som er svækkede i troen. Hun 

griber sjældent ind i verdens gang, men er altid beredt til at vejle-

de og støtte sine tilhængere med viden og opmuntring. 

Tilbedelse  

Lyanes tilhængere klæder sig ofte i naturlige og lyse farver som 

grøn, gul og brun. De tilbeder Lyane gennem hverdagens gernin-

ger ved at udbrede den glæde og kærlighed, der er hendes vartegn, 

og forsøger at inspirere andre til at følge hende ved eksemplets 

magt. Der er ingen specifikke ritualer forbundet med Lyanes veje, 

men ofte vil man bringe hende gaver og vise hende sin hengiven-

hed under de store og meget betydningsfulde øjeblikke i livet. Maj 

måned betragtes som Lyanes måned, og det er blandt andet her, at 

elverne holder deres sagnopspundne majfest. 
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Djorka  

Djorka er den skabende håndværker. Han er smedekunstens og 

træskærernes mester, og kreatøren bag alle Nirahams mest storslå-

ede værker. Han hviler imidlertid aldrig på laurbærrene. Hver dag 

byder på nye udfordringer, og han bestræber sig på altid at skabe 

nye og større værker end nogensinde før. 

Han lever et pligtopfyldende og asketisk liv, hvor håndværket og 

de kunstneriske færdigheder er det altovervejende centrum. Do-

venskab og sløseri er at foragte, og for de der følger ham, bør livet 

være én lang stræben efter at perfektionere sine færdigheder. In-

gen bør lægge sit værktøj fra sig og erklære værket færdigt, uden 

samtidigt at sætte sig et nyt mål for.  

At følge Djorka er dog ikke et ubetinget krav om konstant arbejde. 

Han har forståelse for, at selv den kyndigste håndværker også har 

brug for at hvile og nyde livet, og når dagens arbejde er vel over-

stået, tillader han da også sine trofaste at slappe af og nyde livet i 

fulde drag. De, der giver sig hen til Djorka, er da heller ikke kun 

kendt for deres prægtige værker, men også for deres overdådige 

fester. 

Hengivenhed til Djorka udtrykkes bedst ved håndens kraft. Han 

værdsætter ikke, at folk kaste sig på knæ og spilder deres tid på at 

tilbede ham. I stedet finder han glæde ved dem, der ser ham som 

et ideal til efterlevelse, og som bestræber sig på at perfektionere 

sine færdigheder på samme vis som ham. For det meste involverer 

han sig derfor heller ikke meget i sine tilhængeres liv, og når han 

gør, er det ofte i den belærende rolle, som en mester der undervi-

ser sin elev. 

Djorka er ikke kendt for at være en handlingens gud, og som oftest 

bekymrer han sig ikke synderligt om verdens begivenheder. Hånd-

værket og den individuelle udvikling er det vigtigste i hans lære, 

og resten af verdens begivenheder må andre tage sig af. Det er 

kun, når hans udvalgte folk bliver truet af mørke og destruktive 

kræfter, at Djorka lader sine følelser komme til udtryk, men da er 

hans vrede til gengæld også frygtindgydende.  

Tilhængere 

Blandt Djorkas tilhængere skal man finde nogle af Nirahams stør-

ste håndværkere. Smede, tømrere, træskærere og malere hører alle 

til hans flok, og de er velsignet med Djorkas gunst er de kyndigste 

af dem alle. 

Det folkeslag, der dog mere end noget andet, bekender sig til Djor-

kas veje, er dværgene. Siden tidernes morgen har de været hans 

udvalgte folk, og i ham har de set alt, hvad der er værd at stræbe 

efter i verden. Han er deres øverste og eneste gud, og det synes 

utænkeligt, at en dværg skulle bekende sig til andre end ham. Det 

var da også dværgene, som med deres stædige insisteren formåede 

at vende Djorka tilbage til verden, så han igen kunne våge over 

dem. 

Derudover finder man også mange jævne folk blandt hans tilhæn-

gere, som sætter en ære i deres arbejde, og bestræber sig på hver 

dag at gøre deres bedste. Mange bønder, jægere og handlende 

finder glæde ved hans veje, og Djorka skænker dem alle store ga-

ver. Også minearbejdere findes i rigeligt antal blandt hans tilbede-

re. 
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Særpræg 

Når han åbenbarer sig for sine tilhængere på Niraham, tager Djor-

ka som oftest form af en ung og kraftigt bygget mand. Han er en 

smule buttet men dog også ganske muskuløs, og der kan ikke 

herske tvivl om, at der bag det godmodig ydre gemmer sig en over-

vældende styrke og et hærdet sind. Han bærer altid arbejdstøj og 

redskaber på sig, og ynder gerne at demonstrere sine kundskaber 

for sine tilhængere. Når hans hammer rammer ambolten, er det 

som om selve Niraham ryster, og et gammelt sagn fortæller da 

også, at torden er lyden af Djorka, der smeder. 

Udover sine enestående evner som smed, er Djorka også kendt for 

sin stædighed og sit overvældende temperament. Når han først har 

sat sig et mål for, helmer han ikke, før han også har nået det. At 

blive offer for Djorkas vrede er derfor en frygtet ting. Han kan om 

nødvendigt sætte himmel og hav i bevægelse og få jorden til at 

rejse sig, hvis han bliver nedgjort eller ringeagtet, og han standser 

først, når de formastelige er blevet straffet.  

I mere fredsommeligt tider er Djorka dog også kendt som en jovial 

og elskværdig herre, der ynder at vandre blandt sine udvalgte folk, 

og dele et krus øl eller to med dem. Da er han yderst elskværdig og 

også en anelse kluntet at se på, og selvom han ikke har en tonet i 

livet, ynder han alligevel at synge højt og længe, og han gør den 

med en sådan entusiasme, at ingen omkring ham kan undgå at 

blive smittet af stemningen og selv stemme i. 

Djorkas mirnere kan tage mange former. Ofte er de store og kraft-

fulde af natur, og som eksempler kan nævnes de minotauere, der 

af og til betræder Niraham. Giganter, golemer og mange andre 

elementarvæsener er også kendt som Djorkas mirnere. 

Tilbedelse  

Der er kun få reelle Djorka-templer på Niraham. Det skyldes hans 

udtalte ønske om, at de der vil hylde ham, gør det gennem deres 

daglige arbejde frem for ved bønner og lovsang.  

Den foretrukne farve, blandt de der følger ham, er brun, og udover 

denne farve har hans tilhængere for vane altid at bære en økse 

eller et andet stykke værktøj, som tilkendegiver hvilket håndværk, 

de beskæftiger sig indenfor.  

Juni måned er desuden kendt som Djorkas måned, da det er her 

sommeren er på sit højeste og alle må arbejde hårdt for at bevise 

deres værd. 



Gasnian 

Gasnian er visdommen og den højeste indsigt. Han er en vis og 

eftertænksom gud, der har dedikeret sit liv til viden og forståelsen 

af verden, og han både ser og husker alt, hvad der sker på Nira-

ham. 

Verdenens skæbne interesserer ham overmåde meget, men kun i 

hans rolle som erindringernes vogter. Gasnian griber ikke selv ind i 

verdens gang, og selv når de der følger ham er truede, skænker han 

det ikke mange tanker. Det eneste, der optager Gasnian, er at al 

viden skal indsamles og bevares. Hvert eneste minde, der går tabt, 

er en synd, og intet generer ham mere end ignorance og ligegyldig-

hed. 

Det fortælles, at Gasnian konstant er optaget af at notere alt, der 

finder sted både på Niraham og i Aferheim, som han skriver ned 

og opbevarer i store bøger i sit enorme bibliotek. Det er intet, der 

undslipper Gasnians årvågne øje, og han følger hvert eneste leven-

de væsens skæbne fra fødsel til død.  

Gasnian er også tidens vogter. Når verden er i evig bevægelse er 

det således som et udslag af hans vilje, og uden Gasnians indgriben 

ville alt blot være fastlåst som i et endeløst tomrum. Han kan der-

med ikke kun skue over alt der finder sted i nuet, men husker også 

hver en gerning, der har fundet sted siden tidernes morgen, og 

heller ikke fremtiden er skjult for hans blik.  

Hvor meget Gasnian end måtte se og vide, så handler han imidler-

tid kun yderst sjældent på det. Han har ingen synderlig interesser i 

at blande sig i verdens konflikter, for alt hvad de dødelig opfatter 

som enorme omvæltninger, er kun fodnoter i Gasnians værker, thi 

når man ser alt, er enkeltstående hændelser kun af uendelig ringe 

betydning.  

Tilhængere 

De der følger Gasnians veje er ofte tænksomme og intellektuelle 

væsner, og de hengiver sig oftere til ham, fordi de føler et vist 

slægtskab med hans livsopfattelse, end fordi de nærer ønske om at 

opnå guddommelige gaver. 

Gasnian forekommer ofte ligeglad med sine tilbedere, og han er 

mere tilbøjelig til at rede deres værker end dem, såfremt de skulle 

blive truet af fjender. Han er neutral i enhver henseende og holder 

sig primært til blot at observere verdens gang, hvilket han også 

forventer af dem, der tilbeder ham. Det er derfor heller ikke hand-

lingens mænd, der er at finde i Gasnians følge. 

Mange vismænd og kloge koner finder dog stor glæde ved et liv 

dedikeret til Gasnian. Det tillader dem at leve en fri og ubekymret 

tilværelse, hvor de kan hengive sig til deres kundskaber uden at 

skulle involvere sig synderligt i deres omverden. De af hans til-

hængere, der viser sig tilstrækkelig kyndige, skænker Gasnian dog 

også righoldige gaver. Han kan ikke blot give dem indsigt i tinge-

nes sande væren men også i fortid og fremtid, og dem han holder 

nærmest, kan blive overordentlig magtfulde. Gasnian deler dog 

kun sine færdigheder, når han selv ønsker det, og han lader sig 

kun sjældent besnære af bønner eller andre fine ord. 

Man finder også en del aldrende personer blandt hans tilbedere, 

som håber på at kunne forlænge livet gennem hans gunst. 
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Særpræg 

Gasnian har ikke manifesteret sig på Niraham siden himmelkrige-

ne og allerede før den tid, var han et overordentlig sjældent syn. 

Når det skete, var det dog i formen af en ældgammel og gråhåret 

mand, der syntes næsten blind og som foregav at måtte støtte sig 

til sin stav for blot at kunne holde sig oprejst.  

Han handlede kun sjældent, og ofte kunne han falde hen i dybe 

tanker, og først give livstegn fra sig efter flere timer. Når Gasnian 

talte, var hans stemme imidlertid rungende og klar, og hvert ene-

ste ord indbegrebet af den dybeste sandhed.  

Der er stadig mange af Gasnians mest agtede tilbedere, som kan 

høre hans ord i deres sind, og som formår at se verden gennem 

hans øjne, og selvom han er ældet betydeligt efter himmelkrigene, 

så er Gasnians ord stadig klare og vise, og han blik ikke mindre 

indsigtsfuldt. 

Et af de mest magtfulde remedier som Gasnian har skænket sine 

tilbedere har været timeglas med tidens sand. Sandet er den essens 

som selve tiden består af, og den der besidder et sådant timeglas 

kan manipulere med tidens gang. De kan således ikke kun bevæge 

sig i fortid og fremtid, men også standse tiden og lade den låse fast 

for evigt.  

Tilbedelse  

Gasnian forventer af sine tilhængere, at de hver dag bestræber sig 

på at blive visere på deres omverden, og at de skriver alt ned, så 

ingen viden nogensinde vil gå til spilde. Om end han ikke ænser 

deres tilbedelse synderligt, så værdsætter han dog stadig at se 

verdens børn hylde ham, thi da ved han at hans idealer bliver 

holdt i hu. 

Farven grå er dedikeret til Gasnian, og der er en udtalt tilbøjelig-

hed til, at de der følger ham bærer denne farve og intet andet. Med 

tiden har man også fået for vane at bære en stav, om end det som 

oftest kun er af symbolsk karakter. Disse klædninger skiller tyde-

ligt Gasnians tilbedere ud fra mængden, og for det meste kan de 

vandre i sikker viden om, at ingen ønsker at skade hans udvalgte. 

August er traditionelt blevet betegnet som Gasnians måned. Det er 

den tid, hvor sommeren går på held, og hvor man reflekterer over 

de erfaringer, man har gjort sig igennem året. 



Tara 

Tara er herskeren over de frie og ubundne elementer. Himmel og 

hav står under hendes kontrol, ilden lystrer hendes bud, og jorden 

er hendes domæne. Når elementerne raser, er det et udslag af 

hendes vilje, men også selv simple fænomener som passerende 

regnbyger, blæsten der fyger over landet, eller ilden vi varmer os 

ved, er resultatet af hendes magt. 

Hendes kræfter er overvældende, og intet levende væsen kan stå 

imod, når Tara lader sin styrke komme til udtryk. Hun udøver 

imidlertid sin magt med sindsro og forsøger kun sjældent at påvir-

ke livets gang.  

Tara er neutral i enhver henseende, og bruger aldrig sine kræfter 

for at fremme én sag frem for en anden. Hun lader hellere elemen-

terne fyge og naturen gå sin gang, end at forsøge, at opnå et speci-

fikt mål. Hendes tilhængere kan derfor også kun sjældent forvente 

støtte, når de beder om råd eller kræfter. Der er til gengæld meget 

at vinde for den, der har forståelse for hendes veje, og formår at 

udnytte dem.  

Også magien hører under Taras kontrol. De magiske kræfter, der 

gennemstrømmer Niraham, og som gør det muligt for verdens 

magikere at udøve deres kunster, er alle et udslag af Taras magt. 

Førhen hørte dette domæne under Rinas kontrol, men da hun gik 

bort under himmelkrigene, gik kraften over til Tara - hendes dat-

ter. 

Tilhængere 

Taras evige neutralitet og tilbøjelighed til ikke at støtte selv sine 

mest indædte tilbedere har gjort hende mindre agtet end de øvrige 

guder, og hun har derfor også kun få tilhængere på Niraham. Man-

ge skænker hende ganske vist ofringer og bønner, når de ønsker at 

vejret eller elementer skal være gavmilde mod dem, men det er 

sjældent, at personer vælger at dedikere hele deres liv til Taras 

veje. 

De mest udbredte tilhængere er de, der er kyndige indenfor magi-

ens veje. Størstedelen af alle magikere på Niraham har givet sig 

hen til Tara i håbet om, at hun vil skænke dem kundskaber og 

mægtige kræfter.  

De af hendes følgere, der har den største forståelse for hendes veje, 

kan da også blive overordentlig magtfulde. Med disse gaver følger 

imidlertid også en forpligtelse til at følge Taras neutrale veje, og de 

fleste af magikerne lever derfor en fri og uafhængig tilværelse uden 

at dedikere deres loyalitet til hverken racer eller kulturer. 

I de seneste år er der også mange frisindede og bekymringsløse 

personer, der har fundet glæde ved Taras lære. Stifindere og spej-

dere, nyder stor gavn af deres forståelse for hendes vilje, men også 

udstødte, enspændere og simple vandringsmænd har hyppigt givet 

sig hen til hende. Det har resulteret i, at Tara igennem de seneste 

år har fået ry for også at være en gud for røverpak og andre lovløse.  

Endelig er Tara også den gud, man vender sig til, når man drøm-

mer om en frihed, der ellers er én forundt. Kvinder, der er bundet 

til ulykkelige ægteskaber, er kendt for at hviske hendes navn ud i 

natten, og Taras tegn kan også findes ridset ind i væggene i man-

gen en fængselscelle. 

Særpræg 

Når Tara viser sig for verdens børn, er det som regel ved at tage 

skikkelse igennem et af elementerne. Hun åbenbarer sig ofte som 

en skikkelse i flammerne fra templernes hellige offerbål, og da 

fremstår hun som en høj og slank midaldrende kvinde med ynde-

fulde træk. Hendes hår er langt og rødt, og hun er konstant omgi-

vet af en tæt tåge.  

Taras ansigt er udtryksløst, og selv hendes stemme afslører intet 

om de tanker, der gemmer sig bag det skønne ydre. Selv når hun er 

ganske nær, fremstår hun uklar og fylder alle omkring sig med en 

sælsom undren over, hvorvidt hun virkelig er til stede eller ej. 

Det er ikke kendt, at Tara skulle have eller benytte sig af mirnere. I 

stedet bruger hun elementer til at udtrykke sin vilje igennem, og 

når hun en sjælden gang ønsker at påvirke livet på Niraham, er det 

elementerne eller magien, hun vælger at handle igennem. 

Tilbedelse  

Tara er en ganske overbærende og næsten ligeglad gud. Hun støt-

ter sjældent sine tilhængere, og forventer omvendt heller ikke af 

dem, at de tilbeder hende. Ganske vist belønner hun ofte dem, der 

behager hende, men hun stiller kun sjældent krav, og straffer end-

nu sjældnere dem, der ikke lystrer hendes vilje. 

At tilbede Tara er derfor i høj grad blot en tilkendegivelse af, at 

man finder glæde ved hendes veje, og vil hellige sig til at efterleve 

dem. Tilbedere vil primært vise deres hengivenhed gennem hand-

ling og vilje, ved af forholde sig neutrale og ikke lægge deres loyali-

tet hos andre end Tara selv.  

Der er tradition for, at Taras tilhængere bærer markante og man-

gefarvede klædninger, som tydeligt skiller dem ud fra mængden, 

og at de også åbent bærer hendes symbol. Dette er ikke så meget 

for at behage Tara selv, som for at bekende overfor deres omver-

den, at de vil ære neutraliteten og ikke udgør en trussel. 

November måned, hvor elementerne raser og folket må søge inden 

døre, betragtes som Taras måned. 
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Arl  

Arl er den endegyldige orden. Han vogter over ligevægten og ba-

lancen, og har som sin fornemmeste pligt, at sørge for, at Niraham 

for altid vil bestå.  

Arls harmoni handler ikke om kampen mellem godt og ondt - de 

begreber er ham ligegyldige. I stedet kærer han for den evige strid 

mellem de skabende og de destruktive kræfter i verdenen. Stabili-

tet og orden er de højeste idealer i Arls lære, og han har dedikeret 

sin fulde eksistens til at udbrede dem blandt Nirahams væsener. 

Som guddom er Arl imidlertid præget af stor mystik. Efter him-

melkrigene kunne profeter for de nye guder berette om, hvordan 

Arl pludseligt havde manifesteret sig blandt guderne, for da igen at 

forsvinde lige så pludseligt som han var kommet. Ingen af guderne 

kendte til hans eksistens, og deres forundring kendte ingen græn-

ser. De optog imidlertid Arl i deres kreds, og han blev anerkendt 

på lige fod med Aferheims øvrige guder. 

Siden da har vismænd og teologer gjort sig utallige tanker om hans 

herkomst og ikke mindst hans position i gudeverdenen. Der er de, 

der mener, at han blot er en gud, på lige fod med de øvrige. Den 

mere udbredte tolkning er dog, at han et ophøjet væsen, der i 

højere grad er en forening af de øvrige guder, end en skabning i sig 

selv. Denne tolkning af Arl har fået tilnavnet ’Arl-ys-Aferheim’, og 

er mere indgået beskrevet i de følgende kapitler. 

Tilhængere 

Uanset den store usikkerhed om Arls natur, har han ikke desto 

mindre alligevel fået sig utallige tilhængere. I disse tider formodes 

det, at han efter Nimar er den mest tilbedte af Aferheims guder.  

Årsagen skal primært findes i hans evige stræben efter harmoni og 

orden. Det er et budskab, der tiltale de fleste - ung som gammel, 

rig som fattig. Arl stiller heller ikke store krav til sine tilbedere. 

Alt, han forventer af dem, er at de bestræber sig på at opretholde 

livet på Niraham og at de forlader verden som et bedre sted. Arl er 

derfor også blevet kendt som den jævne mands guddom, og der er 

en general tradition for, at selv dem, der ikke endegyldigt beken-

der sig til hans veje, alligevel viser sig ved hans gudstjenester. 

Det er imidlertid ikke kun på Niraham, at Arl værner om sine 

idealer. Også i det hinsides, forsøger han med al sin magt at be-

skytte den guddommelige orden. Mørkets dæmoner, der har deres 

hjem i Zaratziels rige, higer konstant efter at bryde ind i Niraham, 

hvor de kan nedbryde gudernes værk og lade kaos herske. Arl er 

gudernes største forkæmper mod dæmonerne, og han har derfor 

også fået tilnavnet ’betvingeren’.  

Mange dødelige vælger Arls veje for at støtte op om hans kamp 

mod dæmonerne og det store mørke, og hans præster har gang på 

gang beskyttet Nirahams væsener mod dæmonernes hærgen. 

Arl er dog også kendt som den store lovbringer. Hans bud om 

orden og lighed har inspireret mange af Nirahams love, og både 

vise og retfærdige væsener finder glæde ved de undere, som Arl 

bringer ind i verdenen. Der kan derfor også findes utallige regen-

ter, lovgivere og dommere blandt hans tilhængere, og de har som 

oftest ry for at være hæderlige og retfærdige.  

Særpræg 

Arl er, som anført, præget af en umiskendelig mystik. Selv de øvri-

ge guder kender kun uendeligt lidt til hans natur, og han holder 

sig som en gådefuld skikkelse i tågerne for både dem og Nirahams 

væsener.  

Det sker, at velsignede individer føler Arls ånd komme over dem, 

og i et kort øjeblik mener at sanse hans tilstedeværelse. Ingen har 

imidlertid oplevet, at han manifesterede sig for dem i en håndgri-

belig fysisk skikkelse. 

Arls primære kendetegn er således hans symbol, der er kendt som 

’Arls hjul’. Fortællingerne vil, at tegnet åbenbarede sig i himlen 

over Niraham efter himmelkrigene, og symboliserede, hvordan Arl 

var den kreds, som de resterende 8 guder både udsprang af og var 

begrænset i. Selv efter at Djorka, Fanabina og Ragil vendte tilbage, 

og forøgede antallet af guder, vedblev tilhængerne med at aner-

kende det otte-akslede hjul, og det er sidenhen blevet et af de mest 

udbredte religiøse symboler på Niraham. 

Tilbedelse  

Arls tilhængere er mangfoldige og på samme måde som tolknin-

gerne af hans natur varierer, så gør måderne han tilbedes på, det 

samme. Arl selv stiller ikke store krav til sine tilbedere. Han for-

venter ganske vist at blive anerkendt og respekteret, men alle, der 

blot er villige til at dedikere deres liv til skabende gerninger, har 

hans velsignelser. 

Arls tilhængere skiller sig sjældent ud fra mængden. Som oftest er 

de blot simple folk, der bærer Arls bud med sig ind i deres sind. 

Blandt hans præster er der dog en vis tilbøjelighed til at klæde sig i 

hvide, sorte og røde klædninger, og åbenlyst at bære Arls hjul, for 

derigennem at tydeliggøre deres tilhørsforhold. 

Marts måned er traditionelt kendt som Arls måned. Man står her 

på tærsklen mellem vinter og sommer, og verden synes i balance. 

Aftenbønnen er typisk også helliget Arl, og alle tilhængere af De 

Sande Guder - selv de, der bekender sig til andre guder end Arl - 

bør være til stede og vise ham deres hengivenhed. 
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Ragil 

Ragil er handling og forandring. Han er herre over initiativet og 

den frie vilje, og det er på hans bud, at verden er i konstant bevæ-

gelse. Intet kan forblive passivt i Ragils nærvær. Gerninger må 

gøres og ord tales, for ellers vil verden gå i stå og forrådne i sin 

egen stilstand. 

Hans bud kan forekomme barske og uovervejede, men ethvert 

levende væsen kan føle på sin egen krop, hvordan den går i forfald 

og sygner hen i mangel af handling, og sindet nedbrydes i ladhed 

og svig, hvis det ikke stimuleres. Verden og dens folk er ligeså, og 

det er Ragils pligt at sørge for, at Niraham ikke falder hen i svag-

hed og vægelsind. 

Uanset, at mange tolker Ragils lære som et kald på krig, og Ragil 

da også selv værdsætter krigens gerninger, så er sværdets magt på 

ingen måde hans foretrukne redskab. Enhver, der følger sit hjerte 

og har modet til at stå ved sine holdninger, ligger ham nær, og den 

mand, der ihærdigt plejer sine marker og sin familie, står ham lige 

så nær, som den der bekæmper sine fjender på slagmarken. 

At følge Ragils veje kræver ikke kun initiativ og viljekraft men også 

mod. Han viger kun sjældent udenom en konflikt, og forlanger af 

sine udvalgte, at også de skal være beredt på at slås for deres idea-

ler og om nødvendigt dø for dem.  

For dem, der formår at vinde hans gunst, er der imidlertid meget 

at opnå. Ragil belønner sine loyale tilhængere trofast, og han 

skænker dem glædeligt store kræfter og magtfulde relikvier. Der-

for er Ragils præster også blandt de mest frygtede og anerkende af 

alle Nirahams gejstlige, og når krigen raser, er der ingen andre, 

man hellere ønsker ved sin side. 

Af alle gerninger, er der ingen, som Ragil foragter mere, end frygt 

og passivitet. Han straffer de svage og hjælpeløse uden nåde, og 

det er Ragils udtrykte befaling, at kun flammernes magt kan rense 

det svækkede sind. 

Tilhængere 

Ragil er særlig agtet blandt dem, der lever ved sværdet, og har 

valgt krigen som deres næringsvej. Talrige krigere fra hele Nira-

ham har dedikeret deres liv til Ragil, og finder både styrke og mod 

i hans velsignelser.  

Han skelner ikke mellem racer og kulturer, og det er derfor også 

en bred skare, der følger Ragils veje. Man finder tilhængere blandt 

alle Nirahams racer og de fleste af kulturerne. Af alle verdens fol-

keslag er roulerne dog hans mest trofaste tilhængere - I Ragils 

ligefremme og konsekvente natur har de fundet en guddom, der 

tiltaler dem og som er en værdig erstatning for den gamle druide-

tro.  

Forud verdens krigere er der dog også mange jævne folk, der på-

kalder sig Ragil og beder om hans gunst, når de har et betydnings-

fuld hverv foran sig. Han skænker glædeligt både styrke og mod til 

dem, der har brug for det, og når mørket trækker sig sammen om 

verdens børn, og de føler, at de ikke har andre støtter at læne sig 

opad, er det Ragils navn, de råber ud i natten. Dermed er Ragil 

også blevet kendt som de desperates eller hjælpeløses beskytter. 

Særpræg 

Når Ragil manifesterer sig, er det gerne i flammerne fra storslåede 

offerbål. Han fremstår her som en høj og muskuløs mand i sin 

bedste alder. Hans hår er kortklippet og sort, og han bærer blodrø-

de klædedragter og en kraftig læderrustning.  

Før himmelkrigene bar Ragil altid sit prægtige slagsværd Vardun-

ger ved sin side. Det blev imidlertid stjålet fra ham i hans fravær, 

og har siden da været et af de mest eftertragtede artefakter på 

både Niraham og i Aferheim. Vardunger er et mægtigt våben, der 

kan lægge hele hære øde, og sætte landet i brand. Det menes, at 

det nu er i dæmonen Valknarrs besiddelse, som ønsker at bruge 

det til at besejre Ragil og tage hans plads i Aferheim. 

Valknarr var før himmelkrigene Ragils øverste mirner og leder af 

hans hær. Ved Ragils bortgang brød Valknarr imidlertid med gu-

derne og de øvrige mirnere, og forlod Aferheim - formentlig med 

Vardunger i sit bælte. Han har siden da opholdt sig i Zaratziels 

rige - det skyggeplan, hvor dæmonerne har deres hjem - men i de 

seneste år, har han flere gange markeret sin tilstedeværelse på 

Niraham - senest ved at støtte Rigskansler Victor von Hessen i 

hans forsøg på at vælte Narabondslægten. 

Ragils øvrige mirnere tager som oftest form af mægtige ildvæsener, 

og de drager, som hver dag hærger i skyerne over Niraham, er 

nogle af Ragils mest yndede mirnere. 

Tilbedelse 

Ragil kræver blot af sine tilhængere, at de konstant skal bestræbe 

sig på handling og forandring. De må aldrig sygne hen, og svaghed 

og dovenskab er de største synder af alle. Han værdsætter dog også 

de højtider, hvor folket forsamles for at bede til ham og tænde 

store bål i hans ære. Ragil glædes over ofringer, og intet offer er 

mere prægtigt end en nyslagtet tyrekalv. Farverne rød og sort be-

tragtes desuden i almindelighed som Ragils farver. 

Oktober er kendt som Ragils måned, da høsten er kommet i hus på 

denne tid, og hære samles og marcherer ud for at møde deres 

fjender. Det var også i oktober måned, at Ragil vendte tilbage, og 

på ny begyndte at tale til sine trofaste efter himmelkrigene. 
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Fanabina 

Fanabina er begæret, foragten og det selviske i alle levende væse-

ner. Hun er en enerådig gudinde, med en skarp tunge og en ufravi-

gelig vilje. Der er ingen grænser for hvad hun kan opnå ved ordets 

magt alene, og hendes sind er så skarpt og fokuseret som nogens. 

Uanset sine enestående talenter, er Fanabina imidlertid en gudin-

de, der vidt og bredt lægges for had. Hun formår at skue ind i 

sjælen på alle levende væsener, og se hver eneste af de hemmelig-

heder, som de prøver at skjule, hvilket langt fra er værdsat af alle. 

Hun behersker også de mere dystre tanker som had, jalousi og 

begær - tanker, som er ilde set blandt de fleste af Nirahams racer, 

men som ingen alligevel kan sige sig fri for. 

Hun er en målsat og manipulerende gud. Hendes vilje er ubrydeli-

ge, og har hun først sat sig et mål i sigte, hviler hun ikke før hun 

har nået det. Der er ikke det middel, som hun skyer, for at opfylde 

sine visioner og drømme, og kun kærer ikke synderligt for dem, 

der måtte komme i vejen for hende. Fanabinas veje er derfor også 

upersonlige og kolde, og skulle det være, står hun ikke tilbage for 

at falde selv sine nærmeste i ryggen. 

At leve sit liv i overensstemmelse med Fanabinas vilje kan derfor 

både være givtigt og føre mange goder med sig, men det er også en 

ensom og udsat skæbne, hvor manipulation og bedrag hører til 

hverdagen. 

Uanset hendes skånselsløse adfærd, nærer hun dog også en besyn-

derlig moral. Med sit store vid og uovertrufne talegaver kan hun 

opnå mangt og meget ved ordets magt alene, og hun ser ned på 

dem, der er nødt til at benytte vold eller fysisk magt til at nå deres 

mål. Hun nærer ligeledes en dybfølt foragt for uovervejede og 

forhastede personer. Enhver gerning, der udføres i hendes navn, 

må være sindrig og målrettet - alt andet er uværdigt. 

Tilhængere 

Fanabinas tilhængere skal først og fremmest findes blandt de mål-

satte og selviske af Nirahams væsener. 

Af alle verdens racer, er ingen så hengivne overfor hende, som 

sortelverne. Hun er deres store moder, og igennem årtusinderne 

har de aldrig svigtet hende. Selv i de farefulde år efter himmelkri-

gene, hvor Fanabina var borte, vendte de hende ikke ryggen, og 

med deres ihærdige tilbedelse lykkedes det da også for sortelverne 

at få hende til at vende tilbage. De føler en sådan samhørighed til 

Fanabina og hendes veje, at det næsten er blevet en ufravigelig del 

af deres ganske identitet. At en sortelver vender sig fra Fanabina 

betragtes således ikke kun som en forbrydelse overfor gudinden, 

men også som et brud med racen i sin helhed. 

Udover sortelverne har Fanabina også en del tilhængere blandt 

Nirahams øvrige racer. Her er tilbedelsen af hende imidlertid væ-

sentlig mindre udbredt, og som oftest må folk udøve den i skjul, 

for at undgå folkets had. Fanabina er i særlig grad blevet set som 

de selvstændige kvinders gudinde. Hun bifalder deres stræben 

efter magt og anerkendelse i en verden, der ofte er domineret af 

uovervejede mænd, der udelukkende hersker ud fra fysisk råstyrke. 

Der er imidlertid også mange gamle og bitre koner, som bruger 

Fanabinas magt, til at gøre skade og opnå hævn. 

Særpræg 

Når Fanabina manifesterer sig, er det som regel i form af en ald-

rende men yndefuld kvinde. Uanset at tidens tand har sat sit præg 

på hende, så er hun kun blevet mere indbydende med alderen. 

Hendes lange, sorte hår er efterhånden gråsprængt, og med tiden 

er hendes ansigt også blevet rynket, men når hun bevæger sig, er 

det med en elegance som et ungt rovdyr, og hendes øjne stråler 

stadig klarere end nogensinde før. 

I modsætning til de øvrige guder, har Fanabina valgt kun at tage 9 

mirnere til sig. Disse er kendt som ’de ni serafer’ eller ’de ni ud-

valgte’. Hun udvælger sig sine mirnere blandt Nirahams dødelige, 

og det er en ære uden lige, at blive ophøjet til en sådan position. 

Siden himmelkrigene har den ene af serafernes ni tronstole stået 

tom, og der har været utallige bejlere, som har forsøgt at bevise 

deres værd overfor Fanabina. Endnu har ingen af dem imidlertid 

haft held med deres foretagende, men jo længere tronstolen står 

tom, desto mere fanatiske og desperate bliver de håbefulde. 

Tilbedelse  

Fanabina forventer af sine tilhængere, at de lever deres liv i over-

ensstemmelse med hendes vilje. De skal være besindige og snarrå-

dige, og formå at opnå deres mål uanset hvilke forhindringer, der 

står dem i vejen. 

Hun kræver imidlertid også regelmæssige og helhjertede tegn på 

sine tilhængeres hengivenhed. De må konstant bevise deres værd, 

og bringe hende trofæer og beviser på deres kunnen, og hun for-

venter også regelmæssige gudstjenester. At være loyal overfor 

Fanabina er en ubetinget gestus, og om nødvendigt må hendes 

tilhængere være beredte på at gå til alteret og dø, for at bevise 

deres hengivenhed. 

Farverne lilla og sort betragtes som Fanabinas farver. Ofte er hen-

des tilbedere imidlertid nødt til at holde deres loyalitet skjult for 

verden, og vil derfor kun bære bånd eller andre diskrete genstande 

i hendes farver. April måned, hvor kulden og bitterheden stadig 

råder over verden, betragtes som Fanabinas måned. 
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Girak 

Girak er løgnen, bedraget og den personlige vinding. Han er skrup-

pelløs og ubekymret, og har intet andet mål i livet end sit eget 

velbehag. Girak har helliget sin tilværelse til ved snilde og list at 

kunne leve et afslappet liv på andres bekostning. Det gør ham ikke 

i sig selv til en ondskabsfuld eller nederdrægtig gud, men når man 

handler med Girak er det nødvendigt altid at huske, at han aldrig 

har andre prioriteter i verden end sig selv, og at han er villig til 

hvad som helst, så længe han blot selv får glæde af det. 

Girak har et konstant behov for at blive underholdt, og mere end 

noget andet, nyder han at kunne manipulere og udnytte andre. 

Han gør glædeligt sine egne interesser til hele verdens omdrej-

ningspunkt, for da at kunne læne sig tilbage og smile ved synet af 

den kaos og forvirring han har skabt.  

Den største kunst er i Giraks øjne evnen til at kunne sno og dreje 

folk om sin lillefinger, og han elsker følelsen af en dristig plan, der 

er lykkedes til fulde. Det er til gengæld kun yderst sjældent, at 

Girak tyer til voldelige løsninger. I hans øjne er ethvert mål opnåe-

ligt, hvis man blot har snilde nok, til at bearbejde sine omgivelser, 

og der er noget lavt og æreløst over at måtte ty til fysisk magt.  

Af og til sker det dog, at bevingede ord ikke er nok, og der i stedet 

må skrides til handling. Også da foretrækker Girak dog at handle i 

det skjulte, og hans færdigheder er så navnkundige, at han har fået 

tilnavnet ’skyggernes herre’. 

Når alt kommer til alt er verden er verden ikke meget andet end et 

spil for Girak, der må spilles og vindes. Alle er brikker - uanset om 

de ved det eller ej - og sejrens sødme er for stor til at modstå. Hans 

lære er således også én om selvstændighed og egoisme. I den sidste 

ende kan der kun være én vinder af ethvert spil, og ingen bør stole 

på en der følger Girak - og da slet ikke andre af hans tilbedere.  

Tilhængere 

Giraks lære er overordentlig ilde set hvis ikke bandlyst blandt 

næste alle Nirahams racer og kulturer. Hver og én frygter de hans 

evner til at nedbryde samfundet og sprede kaos blandt folket. 

Girak ser blot autoriteter som endnu en udfordring, og har ingen 

respekt for kulturers behov for fred og orden.  

De fleste af Giraks tilhængere skal derfor også findes i det skjulte. 

Hver og én dyrker de hans lære i bevidstheden om, at de sandsyn-

ligvis vil møde deres skæbne på bålet, såfremt deres sande tilhørs-

forhold blev opdaget, og der er derfor både mange myter og løgne 

forbundet med hans veje. 

Hans tilhængere skal findes blandt en bred vifte af både racer og 

kulturer. De har sjældent andet tilfælles, end et overvældende 

begær efter magt og anerkendelse. Igennem de seneste år er for-

uroligende mange højtstående og centrale personer på Niraham da 

også blevet afsløret som Girak-tilbedere, og utallige andre er i 

disse tider under mistanke. 

Ingen af Nirahams racer kan tilsyneladende sige sig fri for Giraks 

påvirkning, og uanset hvor ihærdigt hans tilhængere blive bekæm-

pet, så lader de alligevel til at blive flere og flere for hvert år der 

går. 

Særpræg 

Girak er en af de guder, der lever det mest aktive liv, og det er 

langtfra sjældent, at han manifesterer sig på Niraham. Han har 

imidlertid et så omfattende væld af skikkelser at vise sig i, at han 

for det meste blot går for en hvilken som helst anden dødelig.  

Når han viser sig for sine mest loyale tilbedere, er det dog ofte i 

form af en yngre mandsperson, der er lavstammet og spinkel af 

skikkelse, og som ikke just fremstår videre guddommelig. Hans 

hår er halvlangt, mørkt og rodet, og han veksler mellem enten at 

gå klædt i yndefulde og farverige rober eller i simple rober i sorte 

og grålige farver. I almindelighed er han en besynderlig og uundse-

elig person, og dem der har set hans ansigt, har ofte overordentlig 

vanskeligt ved at beskrive det efter.  

Girak menes ikke at have taget mirnere til sig, og det synes da også 

usandsynligt at han frivilligt skulle vælge at tage individer til sig og 

ladet dem komme sig så nær. 

Tilbedelse  

Grundet den foragt, der næres for Giraks lære, blandt Nirahams 

magthavere, må tilbedelsen af ham naturligvis udføres med en vis 

forsigtighed. Hans tilhængere gør derfor sjældent meget ud af at 

markere deres tilhørsforhold, og der er heller ikke specifikke farver 

eller andre kendetegn, der knyttes til Girak. 

Der er efterhånden dog opstået en kutyme blandt hans tilhængere 

om altid at bære hans mærke på sig. Det er ofte i en halskæde, på 

en ring eller et tilsvarende smykke, og i visse tilfælde får tilhænge-

re tilmed tatoveret hans tegn et sted på sin krop. Disse tegn øger 

selvsagt risikoen for at blive afsløret, men det er blot en del af 

spillet - jo større fare, desto større hæder og anerkendelse. 

Herudover forventer Girak sig i almindelig af sine tilhængere, at de 

hver dag bestræber sig på at gøre det umulige. Det skal ikke nød-

vendigvis være ved regelmæssige gudstjenester, men han er dog 

forfængelig nok til alligevel altid at værdsætte og belønne sine 

tilhængeres lovprisninger. 
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Dilarna  

Dilarna er frygten, hadet og det dybe mørke, overfor hvilket alt 

håb må give fortabt. Hendes væsen indbefatter alle de følelser, der 

fordærver sindet og leder det på afveje, og der er ikke det væsen på 

Niraham, som ikke frygter hendes nærvær. 

Uanset, at hun måtte fremstå som en vederstyggelighed i kontrast 

til de øvrige af Aferheims guder, så er der intet levende væsen, der 

kan sige sig fri for at føle angst, had eller andre forbudte følelser, 

og så længe sådanne tanker dvæler i de dødeliges sind, vil der også 

være en guddom til at varetage dem.  

Det er en grundsten i Dilarnas lære, at der ikke kan lys, hvis der 

ikke også er mørke, og uanset at det er et dystert hverv, så vareta-

ger Dilarna det på alle gudernes vegne.  

Forståelsen af Dilarnas veje er derfor også ofte tvedelt: De fleste 

ser hende som en mørke og sadistisk gud, der finder glæde ved de 

dødeliges lidelser, men der er også visse tilhængere, der betragter 

hende som den selvopofrende jomfru, der tager verdens lidelser på 

sine skuldre og deler de dødeliges sorger. Som oftest er tilbedelsen 

af Dilarna dog ilde set blandt Nirahams folk, og i de fleste af ver-

dens kulturer er åbenlys tilbedelse af hende decideret bandlyst.  

Efter himmelkrigene har Dilarna desuden trådt frem og overtaget 

Buranias ansvar som de dødes gud og indsamleren af sjæle. Når et 

af Nirahams væsener dør, sender Dilarna sine mirnere for at ind-

fange dets sjæl og bringe det til Paulun - dødsriget. Her overleve-

res sjælen i varetægten hos den af De Sande Guder, som den døde 

tilbad igennem sit liv.  

Sjælene fra personer, der dør uden at bekende sig til De Sande 

Guder, bliver imidlertid overdraget i Dilarnas varetægt, og lider 

her en skæbne, der er værre end nogen ondskab, verden kan byde 

på. Det varer ved, indtil de erkender De Sande Guders magt, hvor-

efter de overlades til den af guderne, som de finder den nærmeste 

tilknytning til. De vil dog for altid blive ringeagtet og nedværdiget 

af sjælene fra dem, der fulgte De Sande Guder igennem livet. 

Tilhængere 

Skaren af Dilarnas tilhængere er præget af den samme tvetydig-

hed, som forståelsen af hendes natur. Hun har adskillige tilbedere, 

ikke mindst blandt sortelverne, som finder stor magt i erkendelsen 

af, at alle levende væsener har et mørke dybt i deres sind, og at der 

er uendelig meget at vinde, såfremt man kan bearbejde det og 

kontrollere det i andre. Der er imidlertid også dem, der har vendt 

sig mod hende, fordi de lever med sorg eller smerte i sjælen, og 

som håber på at kunne udfri dem gennem gudindens gunst.  

En del af Dilarnas tilhængere skal dog også findes blandt de under-

kuede og svage, som efter et langt liv med underkastelse og ringe-

agt, vælger at få afløb for deres had gennem hendes lære. Der er 

megen skade at gøre, for dem formår at påkalde sig Dilarnas gunst, 

og af samme årsag vil åbenlys tilbedelse af hende ofte blive straffet 

hårdt og nådesløst.  

En sjælden gang imellem sker det dog også, at man finder læger og 

helbredere blandt hendes tilhængere. De føler, at de ved at leve 

med smerten, bedre vil kunne forstå dem de forsøger at hjælpe, og 

har derfor frivilligt valgt at give afkald på deres egen glæde. 

Særpræg 

Dilarna selv manifesterer sig kun overordentlig sjældent på Nira-

ham. De eneste, der med en vis sikkerhed mener at have oplevet 

hendes tilstedeværelse, var sortelverne i tiden umiddelbart efter 

Himmelkrigene, hvor hun åbenbarede sig for dem og afkrævede 

dem deres loyalitet. 

Hendes fremtoning er den af en ung og yndefuld kvinde. Hun er 

dyster og hemmelighedsfuld af natur, og overalt hvor hun går, 

bringer hun et ubeskriveligt mørke med sig. Ingen kan gå i hendes 

nærvær uden at blive konfronteret med de skyggefulde sider af 

deres natur, som de forsøger at skjule for både sig selv og deres 

omverden. Hun er derfor lige så frygtet som hun er agtet, og selv 

dem der tilbeder hende, gør det med varsomhed. 

Det fortælles, at selv guderne skyer hende, og at også de så vidt 

muligt forsøger at undgå hendes tilstedeværelse.  

Dilarnas mirnere tager form af skyggevæsener og dødninge. De er 

ofte skjult for de dødeliges øjne, og tager kun til Niraham for at 

indsamle de dødes sjæle. Af og til sker det dog også, at de sendes 

ud for at gøre andre og mere dystre gerninger, og da fremstår de 

mere frygtindgydende end noget andet væsen, man kender i ver-

den. 

Tilbedelse  

Dilarna forventer ikke at blive åbenlyst tilbedt eller værdsat af sine 

tilhængere, og i de fleste samfund er tilbedelsen af hende da også 

strafbart med døden. Ofte vil blot det at nævne hendes navn være 

forbudt, og ve den, der vover at ytre det på en glædens dag.  

Uanset at det er bandlyst at tilbede hende, så vil de fleste ikke 

desto mindre i smug bringe hende små personlige ofringer fra tid 

til anden, i håbet om at undslippe sig hendes vrede og de sorger, 

som hun fører ind i verden. 

Januar måned, hvor de gamle og svagelige dør, er desuden kendt 

som Dilarnas måned, og det er ikke usædvanligt at se uddøde 

vandre på Niraham i denne måned. 
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Flarn  

Flarn er herren over de kaotiske og destruktive kræfter. Han er en 

krigens gud, og der er intet han ynder højere, end mægtige krigere, 

der beviser deres styrke og færdigheder på slagmarken. 

Hans vision er en fejlfri verden uden svaghed, hvor kun de stærke 

overlever, og hvor hver enkelt må gøre sig fortjent til den gave, 

som livet er. Der er ikke plads til nederlag, og de svage eller feje 

fortjener kun døden.  

I Flarns øjne må enhver dødelig konstant bevise sit værd, og den 

enkelte er aldrig mere værd, end værdien af sine handlinger. Magt 

og styrke er de største idealer af alle, og kun ved at besejre og un-

derkaste sig andre, kan man vise sig værdig for Flarn. 

En så destruktiv kraft som Flarn har naturligvis sine tilhængere på 

Niraham, og dem der formår at behage ham, bliver da også skæn-

ket en anseelige styrke. Tilbedelsen af Flarn er imidlertid bandlyst 

i nær ved alle verdens riger. Hver og en af Nirahams kulturer har 

set den død og ødelæggelse, som hans tilhængere bringer med sig, 

og de både frygter og foragter ham med rette. 

I år 3 EH gik præsteskabet i Etos tilmed så vidt som til at ekskom-

munikere Flarn fra De Sande Guder. De erklærede ham for at være 

en dæmon og gjorde tilbedelse af ham strafbart med døden. Årsa-

gen var den tvivl, der stadig hersker om hans faderlige herkomst. 

Det var kendt, at han var barn af Fanabina, men ingen - end ikke 

guderne - vidste eller ville åbenbare - hvem hans fader var. Da man 

herefter hørte profeternes beretning om Rinas død, og om hvordan 

Flarn havde åbenbaret sig umiddelbart herefter, konkluderede det 

hellige råd i Etos at Flarn måtte være af dæmonernes slægt og 

skyldig i Rinas død.  

De følgende år bød imidlertid på utallige debatter og stridigheder 

mellem præsteskabet, og af frygt for at opleve himmelkrigene 

gentage sig, valgte rådet i Etos at trække ekskommunikationen 

tilbage i år 8 EH. 

Siden da har Flarns tilhængere dog været udsat og forfulgte, og 

selv når verdens folk nødtvungent har måtte acceptere dem blandt 

sig, er det sket med en udtalt skepsis. 

Tilhængere 

Det kan ikke undre, at Flarns tilhængere først og fremmest skal 

findes blandt verdens krigere og soldater. Det er dog i overvejende 

grad lejesoldater og lovløse, der har fundet glæde ved hans skån-

selsløse natur. I Flarn har de en herre, som billiger deres rodløse 

natur, og som skænker dem stor styrke i kampens hede.  

Også mere jævne mennesker med en opfarende og impulsiv natur 

er at finde blandt dem, der lytter til hans bud. Der er ikke den 

gerning, som ikke kan retfærdiggøres i Flarns navn, og så længe de 

dødeliges gerninger bidrager til at styrke folket og udrydde de 

svage, har de hans velsignelser.  

Endelig finder man også utallige inkvisitorer, der har valgt at leve 

deres liv i overensstemmelse med Flarns vilje. De er ikke nødven-

digvis yndede blandt befolkningen eller det øvrige præsteskab, 

men ingen kan betvivle deres magt og den effektivitet, de formår 

at udleve med hans velsignelser. 
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Særpræg 

Når Flarn manifesterer sig er det som oftest i skikkelse af en høj og 

muskuløs mandsperson, med et frygtindgydende udseende, der 

kan jage en skræk i livet på selv det mest stålsatte sind. Han har et 

barskt udseende, og vælge ofte at vise sig med en ulvs ansigt og 

store kløer i stedet for hænder. Ofte bærer han også gerne en tung, 

sort pladerustning og et mægtigt slagsværd ved sin side. 

Flarns mirnere tager ofte form som en blanding mellem menne-

sker og dyr. De er grusomme at se på og brutalt effektive, når de 

bliver sendt til Niraham for at blande sig i de dødeliges stridighe-

der. Som regel lader Flarn dog verdens folk om selv at afklare deres 

konflikter. Det er kun når Jorins tilhængere er involveret, at Flarn 

ikke kan modstå fristelsen til også selv at lade sine kræfter komme 

til udtryk.  

Uanset deres mange ligheder, så er Flarn og Jorin hinandens mod-

poler, og det er spået at de vil bekæmpe hinanden til dagenes en-

de. Efter himmelkrigene har de ganske vist overladt striden til 

deres tilhængere, men de kan alligevel ikke undsige sig fra en gang 

imellem også at lade deres mirnere deltage i kampene. 

Tilbedelse  

Flarn forventer helhjertet loyalitet og hengivenhed fra sine tilhæn-

gere, og han kræver, at de ikke kun demonstrerer deres værdighed 

men også deres respekt for ham med regelmæssig mellemrum. 

Han nyder ofringer, og intet glæder ham mere end overdådige 

ofringer af årets første lam.  

Der er kun få templer indviet til Flarns ære, men de udvalgte har 

etableret utallige skjulte altre rundt omkring på Niraham, som de 

rejser imellem og hvor de hylder deres herre. 

Februar måned er kendt som Flarns måned. Det er en kold og 

bitter tid, hvor ulvene kommer ned fra bjergene og søger efter 

føde, og hvor sortblodsfolket hærger mere brutalt end på nogen 

anden af årets måneder. Der er også tradition for, at de mest ind-

ædte af Flarns tilhængere holder blodritualer i februar måned, 

hvor de tænder enorme bål og pisker deres rygge til blods. 



D e  ta b t e  g u d e r  
Fra de profeter, der vandrede på Niraham efter himmelkrigene og 

forkyndte de nye guders komme, har man hørt beretningen om 

hvordan gudernes kræfter blev forenet i et mægtigt slag, der op-

slugte hele Aferheim. Også guderne forsvandt, og kun to af dem 

stod tilbage, da tågen lettede: Nimar og Gasnian. 

Profeterne kunne ikke åbenbare, hvad der var overgået de øvrige af 

guderne, og verdens folk faldt hen i forvirring og desperation ved 

tanken om, at deres guder havde forladt dem.  

Selv præsteskabet i Etos, der ellers altid havde udgjort en klippe-

fast støtte, måtte give fortabt og erkende, at heller ikke de kendte 

svaret på gudernes skæbne. 

Man frygtede længe, at guderne var døde, og at de aldrig igen ville 

kunne vende tilbage til livet. Verdens folk fik imidlertid nyt håb, 

da det lykkedes for dværgene at vække Djorka i år 4 EH. Mens 

teologer og præster over hele Niraham forsøgte at forklare dette 

fænomen, gik de trofaste tilhængere til templerne og faldt på knæ 

i håbet om, at også resten af de tabte guder kunne vækkes på ny. 

I år 8 EH fik også sortelverne svar fra deres gudinde, Fanabina, og 

menneskene havde ligeledes held med at kalde Ragil til sig i år 11 

EH. Herefter forblev de gamle guder imidlertid tavse. Folk fra hele 

Niraham gjorde deres ypperste for at hidkalde sig de tabte guders 

opmærksomhed, men det var til ingen nytte. 

Der er passeret 6 år siden da, og verdens racer er efterhånden 

holdt op med at prøve at kalde de gamle guder tilbage. I stedet er 

de begyndt at acceptere verden som den ser ud efter himmelkrige-

ne, og de fleste har indrettet deres tilværelse på, at det er nye gu-

der, der hviler i det høje.  

De tabte guders skæbne er imidlertid stadig omgærdet af megen 

mystik. Man har langt fra glemt dem, og teologer fører stadig ihær-

dige debatter om hvad der kan være overgået guderne. Den mest 

udbredte tolkning blandt Nirahams folk er dog den, at guderne er 

faldet hen i en dyb søvn, som det overgår de fleste dødeliges magt 

at vække dem fra. 

Særligt Rinas skæbne er imidlertid omgærdet af en særlig mystik. 

Profeterne har fortalt os hvordan Nimar så hendes afhuggede ho-

ved komme rullende, da tågen lettede over Aferheim. Mange har 

tolket dette bogstaveligt, og antaget at Rina måtte være død.  

Den overvejende del af Nirahams folk ser det imidlertid som en 

symbolsk fortælling. Rina var både den livgivende kraft og den 

fælles moder blandt de gamle guder, og billedet af hendes død ses 

som et symbol på gudernes bortgang. 

De gamle guders skæbne er i det hele taget et følsomt emne, hvor 

der er flere åbne spørgsmål, end der er svar. Præsteskabet selv 

famler i blinde, og der er igen og igen blevet udsendt tvivlsomme 

doktriner fra stortemplet i Etos, som snart efter er blevet aflyst af 

nye og modsvarende dekreter. Heller ikke basilikaen har kunnet 

give klarhed og ro i sindet til De Sande Guders tilhængere.  

Denne omfattende uklarhed har skabt grobund for mange afvigen-

de tolkninger af den sande lære, og Niraham oplever i disse år en 

svækkelse i troen, hvis lige aldrig før er set.  

Kraften i de tabte guder  

Hvad der blot yderligere bidrager til usikkerheden er, at de tabte 

guders præster i de seneste år er begyndt at genvinde visse af deres 

kræfter fra før himmelkrigene. De er stadigvæk ude af stand til at 

tale med deres guder, og de føler heller ikke deres nærvær på sam-

me vis som tidligere, men visse af dem har erkendt, at de stadig er 

i stand til at udføre nogle af de mirakler, som de tabte guder før-

hen gav dem kraft til. 

Også dette fænomen er blevet debatteret vidt og bredt, og selv 

stortemplet i Etos har efterhånden måtte erkende sandheden heri. 

Indtil år 12 EH var deres officielle dekret, at enhver præst, der 

formåede at udføre mirakler i de tabte guders navn, enten reelt 

trak på velsignelserne fra en af de andre guder, eller i værre tilfæl-

de at det var udslaget af en dæmons indblanding. Siden da har de 

imidlertid modereret deres holdning, og den officielle tolkning fra 

stortempler er nu den, at de gamle guder alle satte deres præg på 

verden, og at verdens folk stadig kan mærke et svagt ekko fra deres 

eksistens. 

Visse præster fra Basilikaen i Narabond er imidlertid gået videre 

end som så. De har deklareret, at de end ikke mener, at de gamle 

guder er gået bort. De anerkender ganske vist den udbredte tolk-

ning om at guderne er faldet hen i en dyb søvn, men de mener til 

gengæld også, at de gamle guder stadig våger over Niraham og en 

sjælden gang imellem involverer sig i hændelserne herpå. Denne 

tolkning har dog mødt en udbredt modstand, og selvom den ikke 

formelt er blevet erklæret for afvigende, så tager størstedelen af De 

Sande Guders præster alligevel afstand fra den. 

Som det er nu, henstår verdens folk imidlertid i en udbredt forvir-

ring, og det eneste man ved med sikkerhed om kraften fra de tabte 

guder, er at det kun er et fåtal af de gamle præster, som stadig har 

evnen til at udføre mirakler, og at deres styrke langt fra står mål 

med hvad den var før himmelkrigene. Præsterne selv kan heller 

ikke give klare svar, og som oftest er de præget af en samtidig 

glæde og sorg - glæde ved fortsat at kunne udøve de tabte guders 

vilje, men sorg over ikke at kunne mærke gudernes nærvær og 

høre deres ord. 

De Ti Sande Guder 

Før himmelkrigene var religionen alment kendt som De Ti Sande 

Guder - dette skyldtes, at der i disse tider var ti anerkendte gud-

domme, og at alle overnaturlige kræfter udover disse blev betrag-

tet som dæmoner. 

Efter himmelkrigene blev gudernes antal forøget, og man gik 

efterhånden over til i stedet at betegne religionen som De Sande 

Guder. 

Når der i disse tider tales om De Ti Sande Guder er det således en 

måde at omtale de gamle guder - dem der herskede før himmel-

krigene. I modsætning hertil står De Nye Guder, som er de guder, 

der blev ophøjet under himmelkrigene. 

Endelig anvendes betegnelsen De Tabte Guder om de guderne, der 

gik bort under himmelkrigene, og som ikke siden er vendt tilbage 

til verdens folk. 
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Rina 

Rina var den livgivende kraft og 

moderen til alt levende, og hun 

var kendt som en smuk, aldrende 

kvinde, der yndede at gå omkring 

på både Niraham og i Aferheim 

iklædt sin karakteristiske lange, 

gule kjole. 

Hun var Nimars mage, og moder 

til Djorka, Rasnasolin og Sissian-

na. Fortællingerne vil, at hun 

skulle være død under himmelkrigene, og mange har tolket beret-

ningen således, at det skulle være sket for Flarns hånd. Den mest 

udbredte tolkning er dog, at Rina blot er faldet hen i dyb søvn som 

resten af de tabte guder. 

Rinas tilhængere skulle først og fremmest findes blandt Nirahams 

kvinder, der fandt stor glæde og tryghed ved hendes lære. Der var 

også mange aldrende mennesker og simple folk at finde blandt 

hendes tilhængere. Hos Rina fik de ro i sindet og kunne nyde livets 

simple glæder. Rinas livgivende kræfter er efter himmelkrigene 

overgået til Lyane, og mange af gamle hendes tilhængere har valgt 

den samme skæbne. 

Rina var også magiens gudinde, og det var hendes velsignelser, der 

gjorde Nirahams magikere i stand til at udøve deres kunster. Den-

ne egenskab hviler nu hos Tara. 

Sissianna 

Sissianna var den yngste og smukke-

ste af de gamle guder. Hun var det 

skønne og rene i alt levende, og hen-

des bud var et om kærlighed og om 

omsorg. Hun var fager og havde en 

skøn lys stemme, og en uskyldsren 

personlighed. Der var intet ondt i 

hendes sind, og hendes blotte tilstede-

værelse spredte glæde. 

Hun var elvernes moder og beskytter, 

og de elskede hende højere end noget andet i verden. Også frie og 

livsglade sjæle fandt stor glæde ved hendes veje, og det samme 

gjorde kunstnere, musikere og poeter. 

Hendes bud til sine trofaste tilhængere var et om næstekærlighed. 

Sammen skulle de finde glæde ved tilværelsen, og beskytte hinan-

den som også hun beskyttede dem. Det var derfor heller ikke 

usædvanligt, at hun til tider blev afbildet som en lys engel, hvis 

renhed skræmte mørkets væsener bort. 

Sissianna fik sammen med Burania datteren Lyane. Hun er nu 

trådt i sin moders sted som lysets og glædens gudinde. Hvor Sissi-

anna var den omsorgsfulde moder, er Lyane dog i højere grad den 

frie og ubekymrede datter, og Sissiannas rolle som beskytter af de 

retmæssige er derfor i stedet overgået til Nimar og i et vist omfang 

Jorin. 

Farven grøn blev førhen associeret med Sissianna, og der er stadig 

mange der betragter den som hendes. 

Burania 

Burania var herskeren over liv 

og død, og hans fornemmeste 

hverv bestod i at vogte portene 

til Paulun - de dødes rige. Han 

var aldrig partisk eller person-

lig, men så blot til at livet gik 

sin vante gang, og at det ophør-

te når tiden var inde.  

Han var en besynderlig og sky personlighed, der kun sjældent 

åbenbarede sig for Nirahams folk, og som ikke fandt en synderlig 

glæde i at have tilbedere. 

Udover at råde over døden var Burania også den, som opretholdt 

naturens orden, og søgte at straffe de dødelige, der forbrød sig 

imod den balance, som guderne havde skabt. Han blev derfor også 

kendt som en hård men retfærdig dommer.  

Det var særligt blandt Nirahams ordenshåndhævere og retskafne 

personer, at man fandt Buranias tilhængere. De var primært folk, 

der fandt glæde ved at udføre deres daglige hverv, og som troede 

på at de derved gjorde deres for at holde verden i balance. Også 

mange simple bønder og arbejdere hørte til Buranias flok, og de 

tjente ham, fordi de som ham troede på lighed og harmoni. 

Buranias tilhængere gik ofte blot klædt i simple sorte rober, og de 

mest indædte af dem havde aflagt løfter om fattigdom og frivillig 

isolation fra alle verdens påvirkninger. 

Hans hverv som Pauluns vogter er efter himmelkrigene overgået til 

Dilarna, der nu fragter de dødes sjæle til det hinsides og overleve-

rer dem til deres gud. Som retfærdighedens og ligevægtens vogter 

er Arl nu trådt frem, og sikrer orden blandt både de dødelige og 

guderne selv. 

Aram 

Aram var handelen og penge-

nes gud. Han var en overbæ-

rende guddom, der oftest fore-

trak at velsigne dem, der var 

deres egen lykkes smed.  

Han var imidlertid også spontan og upålidelig, og ingen kunne for 

alvor vide sig sikker på, om de havde hans velvilje eller ej. 

Når Aram fandt sig en yndling for en tid, kunne betydelige formu-

er imidlertid skifte hænder på blot en enkelt nat, og det kan derfor 

heller ikke undre, at han var særligt yndet blandt Nirahams hand-

lende. Der var imidlertid også mange lykkejægere og selvhjulpne 

personer, der fandt glæde ved Arams uforudsigelige goder. 

Af væsen var Aram en tyk og magelig person, der ofte bevægede 

sig omkring på Niraham, hvor han legede med de dødeliges skæb-

ner. Han viste aldrig sit sande ansigt, og foretrak at skjule sin san-

de natur bag farvestrålende rober og elegante masker. Farven 

orange er da også kendt som Arams farve.  

Arams vilkårlige og selviske natur er nu blevet Giraks kendetegn, 

og som Aram er også han blevet de svigagtiges gud. 
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Om orden og kaos 

Læren om De Sande Guder er ikke som mange andre religioner en 

kamp mellem det gode og det onde - de begreber er ofte meget 

subjektive og spiller kun en begrænset rolle i denne religion - 

Dermed ikke sagt, at godt og ondt ikke har betydning for indivi-

derne, men selve religionen er væsentlig mere beskæftiget med 

begreberne orden og kaos.  

Da de fire første guder skabte Niraham, gjorde de for at lave et 

varigt monument i en verden, der ellers var præget af kaos. Nira-

ham førte orden med sig, og guderne skabte racerne til at sikre, 

at der altid ville være harmoni i verden.  

Gudernes store bud til racerne har derfor været at skabe orden på 

Niraham. Begrebet ’orden’ skal ikke forstås som stilstand og 

harmoni, men i stedet som tanken om at alt går op i en højere 

enhed, og at der må være balance i verden - balance mellem ra-

cerne, kulturerne og de enkelte guders tilhængere. Tilsammen 

skaber de en kompleks orden, som sikrer at Niraham aldrig bliver 

kastet ud i det kaos, der herskede før verden blev skabt.  

Krig er ikke nødvendigvis et brud med denne orden. Ofte er det 

den eneste måde at genoprette balancen, og i mange tilhængeres 

øjne er det den mest nyttige vej af alle. Andre vil til gengæld hæv-

de, at det kun er gennem love og regler, at der kan etableres en 

varig orden.  

Af samme årsag er det nødvendigt at anerkende og agte alle gu-

derne. Hvis blot én gud ringeagtes, vil det skabe ubalance og 

kaste både Niraham og Aferheim ud i et nyt virvar. Arl er ind-

begrebet af den guddommelige orden, og derfor er der også de 

tilhængere, som betegner religionen i sin helhed som ’Arl Ys Afer-

heim’ - Arl er orden.  

Dæmoner 

Dæmonerne er gudernes modsætninger. De er mægtige individer, 

hvis kræfter minder meget om gudernes. Hvor guderne benytter 

deres magt til at skabe orden og harmoni, er dæmonerne imidler-

tid destruktive af natur, og har som deres højeste mål i livet at 

føre alt ind i et fornyet kaos. De hader guderne, og mere end 

noget andet foragter de dem for at have skabt Niraham. Verde-

nen er en lysende plet af harmoni i deres store univers af kaos, og 

derfor bruger de alle deres kræfter på at forsøge at nedbryde 

verden igen.  

Dæmonerne lever i det store kaos, der omgiver Niraham og som 

er kendt i folkemunde som Zaratziels Rige. Det er ikke som sådan 

et fysisk rige. I stedet kan det betragtes på samme måde som det 

mørke, der indfinder sig på Niraham, når lyset svinder. Zaratziels 

rige er overalt, og kun gudernes magt afholder det fra at overvin-

de alt liv på Niraham.  

Dæmonernes rige er givet navn efter dæmonen Zaratziel, som er 

den øverste og mægtigste af dem alle. Han er skabt af ur-

dæmonen, kendt som Fader Iabol, men sammen med Iabols øvri-

ge skabninger omstødte han sin fader, og indledte en nådesløs 

kamp om magten i dæmonernes rige. I den sidste ende trak Za-

ratziel sig sejrrig ud af kampen, og siden da har han været dæmo-

nernes ubestridte hersker.  

Rasnasolin 

Forud for himmelkrigene var 

Rasnasolin kendt som vandets og 

havets gud, og når regn og sne 

faldt fra himlen, var det et udslag 

af hans vilje. Han var fiskernes, 

bøndernes og jægernes gud, og 

også de folk der sejlede på Nira-

hams have, var at finde blandt 

hans tilbedere. 

Han var en særpræget guddom med en uforudsigelig personlighed. 

Dødelige kunne bruge hele deres liv på forgæves at blive kloge på 

hans vilje, men de få af hans udvalgte, der formåede at gennem-

skue Rasnasolins sind, nød stor anerkendelse blandt de jævne folk.  

Rasnasolin var på ingen måde en handlingens gud, og som oftest 

lod han hellere blot lade ting stå til end forsøge at påvirke verdens 

gang. Hans præster var derfor også kun fåtallige, og deres indfly-

delse på Niraham kun ringe.  

Blandt simple folk, der var afhængige af vejr og vind, havde han 

betydelig flere tilhængere, og igennem århundreder var den en fast 

del af alle jævne menneskers liv, at hylde Rasnasolin og synge 

sange i hans ære. 

Farven blå er længe blevet betragtet som Rasnasolins farve, og selv 

efter himmelkrigene bliver den stadig associeret med hans velsig-

nelser. 

Efter himmelkrigene er herredømmet over vandet overgået til Tara 

sammen med resten af elementerne. 
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Et liv med De Sande Guder 

Tilværelsen for dem, der tilbeder De Sande Guder vil være præget 

af utallige daglige ritualer. Hver af guderne har deres domæner, 

som påvirker dagligdagen, og det er vigtigt, at ingen af guderne 

føler sig overset eller ringeagtet. 

En bonde, der vågner om morgenen, vil eksempelvis hilse Nimar 

og takke ham for, at solen er stået op, og for at han er ved godt 

helbred. Herefter vil han se sine børn vågne, og takke Lyane for at 

hun har skænket ham den velsignelse. Når han går ud til brønden 

for at tage vand til sit kvæg, vil han takke Tara for, at hun har ladet 

det regne i løbet af natten, og Djorka for at han har gjort jorden 

frugtbar, så hans korn kan vokse. Herefter vil han sende en tavs 

forbandelse til Fanabina, for at have givet hans kone den skarpe 

tunge, som gjorde, at det var ham og ikke hende, som måtte stå op 

for at fodre dyrene. 

På et tidspunkt i løbet af dagen vil bonden også deltage ved guds-

tjenesten for den af guderne, som han føler den stærkeste samhø-

righed med. Disse gudstjenester finder som regel sted i et tempel, 

der er indviet til en eller flere af guderne, men kan også foretages 

foran familiens husalter, eller under endnu simplere kår hvor et 

antal tilhængere blot samles om en guds hellige symbol og beder i 

fællesskab. 

Alle tilhængere af De Sande Guder bør bede eller gå til gudstjene-

ste mindst én gang om dagen. Der er ofte traditioner for hvornår 

bønnerne til den enkelte guder bør udføres, og disse traditioner 

overholdes gerne strengt. Personer, der ikke passer deres gudstje-

nester, bliver ikke betragtet som sande tilhængere, og mange ste-

der vil de ligefrem blive udstødt fra samfundet. 

Præster 

Præsterne har en helt særlig status indenfor De Sande Guders 

lære. Ingen almindelige dødelige kan nogensinde håbe på at få 

indsigt i gudernes vilje, så for at forstå guderne og deres bud er det 

nødvendigt at have præsterne som et bindeled. Præsterne er også 

de eneste, der kan tale til guderne, og bringe folkets ønsker videre 

til dem. 

Før de kan modtage gudernes velsignelser er det imidlertid nød-

vendigt, at præsterne gennemgår en lang og intensiv uddannelse. 

Karakteren af denne varierer ofte meget fra gud til gud, men som 

regel indebære den lange perioder med meditation, der skal åbne 

sinde for gudernes vilje, samt en asketisk tilværelse, som skal fjer-

ne alle distraktioner i præstelærlingens liv. 

Det er en overordentlig langsommelig proces, og ofte kan den vare 

et helt liv, uden at vedkommende på noget tidspunkt mærker 

gudens nærvær. Præsternes liv er i det hele taget en tilværelse 

præget af mange afsavn og med kun få goder. 

De præster, der forstår sig på gudernes vilje og formår at glæde 

dem, kan imidlertid opnå mangt og meget. Guderne skænker ofte 

deres foretrukne præster store gaver og evnen til at udføre mirak-

ler i deres navn.  

Præsternes magt ligger dog først og fremmest i den autoritet, der 

kommer af at forstå sig på guderne og at forkynde deres vilje - når 

præsten taler, er det gudernes vilje. 

Hierarki 

Alle præster af De Sande Guder lever i et strengt og velorganiseret 

hierarki, som administreres fra det store tempel i Etos. Selvom der 

indenfor de enkelte guddomme er forskellige titler og ordener 

samt varierende angivelser af status, så bliver alt systematiseret og 

indberettet til Etos. 

For hver af De Sande Guder er der udpeget en storkardinal. Han er 

den øverst autoritet for sin guddom, og hans magt strækker sig ud 

over hele Niraham. Hans ord er lov, når det kommer til tolkningen 

af den specifikke gudens vilje, men også tilbedere af de øvrige 

guder bør følge hans ønsker. 

Blandt de tolv storkardinaler er der udvalgt en enkel, som bærer 

titlen af Ærkefader. Han er den altoverskyggende autoritet inden-

for læren om De Sande Guder, og han har det endelige ord i en-

hver stridighed mellem præsterne. 

Den nuværende ærkefader er Alrimac af Gasnians kirke. Han er 

også kendt som Alrimac ’Foreneren’, og betragtes af mange som 

det viseste menneske på Niraham. 

Under storkardinalerne står ypperstepræsterne. Der udpeges som 

regel en ypperstepræst for hver gud i de enkelte af Nirahams riger, 

og han besidder både stor magt og en ikke ubetydelig politisk 
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Storkardinalerne 
 
Nimar 
Faust D’Jandra (Stortemplet på Djann-højsletten) 
 
Jorin 
Dieter von Olsbruck (Sværdets katedral i Emyr) 
 
Lyane 
Aloe Isialla (Stortemplet i Vetas, Eislonien) 
 
Djorka 
Halgrim ’Stålskæg’ Kaere-Klægel (Djorkas sale, Darkonien) 
 
Gasnian 
Alrimac ’Foreneren’ (Stortemplet i Etos) 
 
Tara 
Alastyn (Gudindens katedral i Alvonsaria, Tharkien) 
 
Arl 
Khalif Aldjar ibn Hussein (Herrens moske i Cartheero, Za-
ra'bash) 
 
Ragil 
Ares ’skallesmækker’ (Hovedtemplet på Plen) 
 
Fanabina 
Irinaya af Nattens Yngel (Gudindens tempel i Etika, Tzest-
Starnia) 
 
Girak 
Scarpo Lusenborg (Skyggernes katedral i Etos) 
 
Dilarna 
Fader Tobias af Den Gule Rose (Sct. Almos hospital i Etos) 
 
Flarn 
Ingen anerkendt storkardinal 



indflydelse. Indenfor rigets grænser er ypperstepræsterne de øver-

ste religiøse autoriteter, og deres magiske færdigheder er ofte også 

navnkundige. 

Under ypperstepræsterne står op til 5 prælater, som blot formidler 

deres ord videre til rigets folk. Hver af prælaterne aspirerer imid-

lertid også til at overtage titlen som ypperstepræst en dag, og de 

mest kyndige af dem har derfor ofte en god mængde indflydelse. 

Prælaterne har også ansvaret for de af rigets præsteakademier, der 

er indviet til deres respektive guddom, og det er ofte dem der be-

dømmes hvilke af rigets præstelærlinge, der kan blive udlært og 

bærer præstetitlen. 

Hvordan kirkerne herefter forgrener sig, er op til de enkelte at 

beslutte, og der er ofte store forskelle indenfor både de enkelte 

guders lære og blandt de varierende kulturer. 

Templerne  

Overalt på Niraham er der oprettet storslåede templer i gudernes 

ære. Det er skik og brug blandt folket at drage dertil med regel-

mæssige mellemrum for at bede til guderne og bringe dem gaver, 

for at sikre sig deres velsignelser. 

Djann-højsletten 

Det største og mest agtede af templerne, er det gamle tempel på 

Djann-højsletten. Det er opført på den klippe, hvorfra Jarco for 

første gang prædikede gudernes ord, og hvor de dødelig lod sig 

konvertere i tusindtal. 

Fortællingerne vil, at Jarco lod det opføre for at demonstrere gu-

dernes magt. Han kaldte 100 af Nimars mirnere ned til Niraham, 

og på blot en enkelt nat skabte de dette monumentale værk. Tem-

plet var så stort, at alle de forsamlede kunne stå inde i det, og 

stadig have rigeligt med plads. 

Selv i disse tider har templet stadig en helt enestående betydning 

for tilhængerne af De Sande Guder. Dets formål er dog udelukken-

de af religiøs karakter. Alle beretninger om Jarcos ord og gerninger 

er nedskrevet på store tavler, der pryder templets vægge, og den 

fuldstændige beretning om himmelkrigene er ligeledes at finde 

her. Templets døre står altid åbne, og enhver tilhænger af De San-

de Guder kan frit drage dertil og ved selvsyn læse de hellige bud-

skaber.  

Det betragtes som god skik, at sande tilbedere af De Sande Guder 

mindst én gang i deres liv drager til Djann-højsletten for at bede i 

templet og får bekræftet sin tro. 

Etos 

Det andet af Nirahams stortempler er opført i Etos. Det blev byg-

get i årene efter Jarcos åbenbaring, og er en kopi af templet på 

Djann-højsletten. Uanset at templet er formindsket i forhold til 

det oprindelige tempel, så er det stadig et storslået bygningsværk, 

der overgår alle andre bygningsværker, menneskene har skabt på 

Niraham. 

Fra templet i Etos administreres alt, der har med udøvelsen af De 

Sande Guders lære at gøre. Samtlige religiøse doktriner udspringer 
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af stortemplet i Etos, og for de meste er de produktet af storkardi-

nalernes årlige møder i templet. 

I stortemplet er der et konstant mylder af liv, hvor præster og 

budbringere ekspederer skrivelser fra templet ud i Niraham, og 

modtager beretninger den modsatte vej. Eftersom templet også er 

et naturligt samlingspunkt for dem, der ønsker at komme guderne 

nærmere, er der også utallige pilgrimme og præster, der hver dag 

har deres gang heri. 

Stortemplet er desuden blevet anerkendt som et fredsommeligt 

fristed, hvor Nirahams magthavere kan mødes og debattere på 

neutral grund. Det var eksempelvis her, at fredsaftalen mellem 

Emyr, Eislonien og Zara’bash blev forhandlet på plads i år 1465 EJ, 

hvilket førte til oprettelsen af Aihlann Bachir som en neutral fristat 

mellem de tre stridende riger. 

Basilikaen 

Basilikaen er et storslået tempel, der er opført umiddelbart nord 

for Kungstadt i kongeriget Narabond. Det er det tredjestørste tem-

pel på Niraham, og er ubetinget den mest betydningsfulde hellig-

dom på det nordlige af Nirahams kontinenter.  

Basilikaen består af et stort hovedtempel og et utal af mindre til-

bygninger. Alt er opført i hvidt marmor, og rundt om templet er 

anlagt en frodig have, hvor præsterne vandrer og fører sindrige 

samtaler.  

Selve basilikaens er opført omkring en stor sal, hvorfra der føre 

gange ud til mindre bygninger, der hver er dedikeret til en af de 

gamle guder. Rundt om selve hovedbygninger er der opført yderli-

gere et antal bygninger, som hver for sig er indviet til de nye gu-

der. 

Der er et væld af præster, som har deres daglige gang i templet, 

men også utallige borgere søger dertil for at deltage i de daglige 

bønner. Yderligere har Narabonds statsmænd fået for vane at råd-

spørge sig med præsterne i Basilikaen, før de træffer afgørende 

beslutninger, så der kan også ses et væld af magistrater og bud-

bringere, der konstant iler til og fra templet. 

De almene templer 

Resten af Nirahams templer er sjældent af nogen nævneværdig 

størrelse. De fleste er blot små templer i de enkelte byer, som er 

indviet til en eller flere af guderne, og I de mindre samfund ser 

man ofte, at der blot er et enkelte tempel, der er indviet til samtli-

ge af De Sande Guder. Når et tempel er indviet til alle De Sande 

Guder på denne vis, betegnes dette traditionelt som et mangfol-

dighedens tempel, 

Uanset om et tempel er dedikeret til en eller flere guder, så er der 

alligevel tradition for altid at have en søjle indviet til hver af gu-

derne i templet, som man maler gudens symbol på, og hvor man 

skænker guderne deres behørige andel af alle gaver og ofringer. 

De fleste tilhængere af De Sande Guder vil derudover indrette små 

husaltre i deres hjem, hvor de beder til guderne hver morgen og 

aften, og hvor de bringer guderne gaver på de store højtider. Om 

end husaltrene ofte blot er dedikeret til en enkelte gud, så aner-

kendes det dog, at man ærer alle guderne, når man beder ved dem. 

Inkvisitionen  

Siden den tid, hvor Jarco åbenbarede De Sande Guders tilstedevæ-

relse for verdens folk, har man fundet det nyttigt at have inkvisito-

riske ordener, som kunne holde folket stærke i troen og om nød-

vendigt straffe de svage og frafaldne. 

Præster for hver af guderne blev givet beføjelser til at udpege in-

kvisitorer og sende dem ud i Niraham for at gøre gudernes vilje. 

Mange fulgte op på denne opfordring, men det var Ragils inkvisiti-

on, der skulle vise sig at blive både den største og den mest navn-

kundige. 

I fredstiger var der ikke meget at lave for Ragils præsteskab, og 

begyndte snart at finde hverdagen ensformig og triviel. Der var 

derfor rigeligt med kyndige præster og øvrige tilhængere at vælge 

imellem, og Ragils kirke kunne snart mønstre en storslået inkvisi-

torisk orden.  

Inkvisitionens succes var overvældende, og efterhånden som præ-

steskabet kunne konstatere, at kættere blev omvendt i hobetal, 

øgede de gang på gang deres støtte. Med tiden voksede inkvisitio-

nen dem imidlertid over hovedet, og som årene gik begyndte den 

at handle mere og mere selvstændigt, indtil Ragils egne præster til 

sidste begyndte at frygte for deres sikkerhed. 

Med årene tog inkvisitionens magt kun yderligere til, og de blev 

mere og mere skrupelløse i deres adfærd. Hvor de tidligere havde 

været et praktisk redskab under kirken, blev de nu en løsrevet 

magtkilde, som kun i et begrænset omfang lystede præsteskabets 

bud. Folket begyndte at frygte inkvisitionen, og det førte en omfat-

tende strid med sig internt i kirken. 

Ved himmelkrigene gik inkvisitionen langsomt i forfald. Ragil - 

grundlaget for deres virke - var borte, og deres berettigelse var 

forsvundet med ham. Mange af dem, der havde virket under inkvi-

sition blev nu jaget for deres gerninger, og adskillige blev udstødt 

af kirken, så de nu var tvunget til at leve en kummerlig tilværelse 

som lovløse. 

Da Ragil atter vendte tilbage blev inkvisitionen genoprettet, men 

dens størrelse og omfang var kraftigt begrænset i forhold til tidli-

gere tider. Også de øvrige guders præster tog initiativ til at oprette 

mindre ordener af inkvisitorer, og med tiden begyndte de at gen-

optage det gamle virke. 

I disse tider er De Sande Guders inkvisitorer på ny en autoritet, der 

må regnes med. Deres ordener har imidlertid langt fra den samme 

størrelse, som før himmelkrigene, og præsteskabet holder dem i 

væsentlig kortere snor. Deres opgaver er ligeledes forandret en 

anelse. Hvor inkvisitionen førhen havde til opgave at opstøve og 

straffe kættere, er de nu i højere grad hengivet til at oplyse og 

indskærpe de seneste doktriner fra Etos overfor Nirahams præster. 

Inkvisitionen slår ganske vist stadig ned på kætteri og vranglære 

om De Sande Guder, men omfanget er reduceret, og nu i betydelig 

højere grad sted under kirkernes årvågenhed. 

I de seneste år har man imidlertid kunnet observere, hvordan 

præster og krigere under Flarn er begyndt at genoptage de meto-

der og arbejdsformer, som blev praktiseret før himmelkrigene, og 

man frygter, at dette er starten på en ny tid med frie og ukontrol-

lable inkvisitorer.  
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Januar 

Dilarnas måned  

Det er en bitter og kold tid. De gamle og svagelige dør, og selv 

mennesker i deres bedste alder, falder som ofre for Dilarnas lu-

ner. Det fortælles at Dilarna og hendes mirnere bevæger sig over 

Niraham på de koldeste nætter, og samler sjæle fra de gudløse og 

kætterske. Gammel visdom vil også, at et barn der fødes i Dilar-

nas måned kun sjældent lever til at blive voksent. 

Februar  

Flarns måned  

Vinteren er på sit højeste og kulden piner det udhungrede folk. 

Alle sulter og lider, og temperamenterne koger over, mens man 

forgæves venter på sommeren. Det er den tid, hvor sortblodsra-

cerne kommer ned fra bjergene, og hvor mallere plyndrer landet. 

Flarns måned er dog også bønnens måned. Der er tradition for, at 

tænde lys ved aftenstid i håbet om at lokke solen frem, så den 

igen kan varme Niraham og drive kulden på flugt. 

Marts  

Arls måned  

Året er omme og et nyt skal til at begynde. Man står på tærsklen 

mellem det gamle og det nye, og sommer og vinter er i balance. 

Det er tid til at lægge det gamle år bag sig og tage fat på det nye 

med åbenhed og velvilje. For at rense sjælen bør de rettroende gå 

til templerne og angre deres sorger og synder, og de der føler 

skyld, bør åbent bekende deres fejl. Alle de, der agter guderne, 

bør tilgive enhver uret der bekendes til dem i Arls måned, således 

at alle kan starte året med et lettet sind. 

April  

Fanabinas måned  

Foråret nærmer sig, mørket dvæler stadig i sindet blandt alle 

Nirahams væsener. April er den forræderiske tid, hvor ingen kan 

stole på sin næste, og hvor temperamenterne ofte flyder over. Det 

fortælles også, at det var i april måned, at Fanabina atter vendte 

tilbage til Aferheim efter at være forsvundet i Himmelkrigene. 

Der er en gammel skik om, at ingen bør sove med sin mage under 

Fanabinas måned, og at ingen ej heller bør bære knive eller andre 

våben, når de er blandt deres nære. 

Maj  

Lyanes måned  

Maj er lysets og glædens måned. Foråret er kommet og verdens 

træer og buske springer ud. Det er en måned med sang og dans, 

og ingen fejrer Lyanes måned mere end elverne. Siden de tidligste 

tider har de afholdt majfest, og alle der bærer godheden i deres 

hjerter bør deltage og lade deres stemmer falde i med det glædes-

fulde kor. 

Juni  

Djorkas måned  

Sommeren er langt om længe kommet til Niraham, og alle ver-

dens folk må trække i arbejdstøjet. Det er en måned, hvor krigen 

må hvile og folket slide fra morgen til aften. Man dedikeret må-

neden til Djorka, og mens man arbejder, synger man lovsange til 

hans pris. Om aftenen hører det sig imidlertid også til, at man 

hiver det fineste øl frem og bruger resten af natten med godt 

selskab og festlig musik. 

Juli  

Nimars måned  

Sommeren står på sit højeste, og livet bliver aldrig bliver skønne-

re end nu. Det er Nimars værk, og i juli brænder man derfor store 

bål, så den ophøjede fader kan mærke folkets taknemmelighed. 

Alle bør desuden bringe ham et offer, som de kaster på bålet for 

derigennem at vise deres hengivenhed. Hvis Nimar finder glæde 

ved disse ritualer, vil han gøre vinteren kort og varm, men er 

gaverne utilstrækkelige, bliver det en kold og bitter tid. 

August  

Gasnians måned  

Sommeren lakker mod enden, men det er stadig lunt, og med 

høsten i hus kan alle nyde den velfortjente hvile. Gasnians måned 

er dedikeret til selvindsigt og refleksion. Alle bør gøre sig klart, 

hvorledes de er blevet klogere og dygtigere igennem året, og der 

er tradition for at afholde store dyster i denne tid, hvor alle Nira-

hams børn konkurrerer mod hinanden for at vise, hvem der har 

lært mest igennem det år, der nu går på hæld. 

September  

Jorins måned  

Sommeren er ved at være omme og mørket begynder at trække 

sammen om verden. Det er en tid, hvor man bør styrke både krop 

og sjæl, og forberede sig på det kommende mørke. Jorins måned 

er helliget til renselse, og overalt på Niraham bader folket og 

afholder prægtige ritualer til gudernes ære, hvor de beder om 

styrke til at overkomme mørket. 

Oktober  

Ragils måned  

Oktober er krigens måned. Alle verdens riger mønstrer deres 

hære, og verden står i flammer efterhånden som slag efter slag 

bliver udkæmpet. Det er en tid, hvor intet står stille, og hvor 

Niraham forandres. Gammel visdom fortæller, at en aftale om 

fred, der indgås i Ragils måned, aldrig holder. Blandt de jævne 

folk er der også tradition for, at stridigheder afklares i oktober. 

Enhver, der dræber en anden mand i ærlig kamp under Ragils 

måned, er skyldfri og må ikke dømmes. 

November  

Taras måned  

I denne tid hærger elementerne. Vinden blæser, havene rejser sig, 

jorden buldrer og ilden fyger over landet. Når Tara lader sine 

kræfter folde sig ud, bør alle Nirahams børn frygte hende, og 

stimle sammen for at finde tryghed og ro. Det er en tid, hvor 

stridigheder må lægges på hylden og alle verdens folk søge sam-

menhold. De, der hylder De Sande Guder, må aldrig lade en race-

fælle sulte under Taras måned, og de bør ikke afslå en udstrakt 

hånd, uanset hvem den måtte komme fra.  

December  

Giraks måned  

Det er en dyster og omskiftelig tid, hvor dagen kan starte i sol-

skin men slutte i sne og kulde. Man kan ikke stole på nogen eller 

noget i Giraks måned, for intet er hvad det ser ud til. De gamle 

sagn beretter således om, at enhver aftale, der bliver indgået i 

december, er dømt til at mislykkes, og at alle der tilbyder handel i 

denne tid næppe vil overholde deres ord. 

Kalender 
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I de tidlige tider, før Jarco åbenbarede De Sande Guder for verdens 

folk, var druidetroen den mest udbredte af alle Nirahams religio-

ner. Den fandtes i mange afskygninger overalt i verdenen, og igen-

nem årtusinder havde det været den eneste sandhed for store dele 

af Nirahams folk. 

Druidetroen har stadig stor betydning blandt visse folkeslag, men 

dens udbredelse er mindsket med tiden efter utallige år med for-

følgelser fra De Sande Guders inkvisition. I de kulturer, hvor den 

stadig praktiseres, har man til gengæld knyttet et endnu stærkere 

bånd til den gamle lære, og de seneste års tumult blandt tilhæn-

gerne af De Sande Guder, har kun styrket sammenholdet blandt de 

druidetroende yderligere. 

Det er værd at bemærke sig, at druidetroen med tiden har fået så 

mange forskellige retninger, at der ikke længere blot kan tales om 

en enkelt og fælles tro. Visse af de retninger, som druidetroen har 

bevæget sig i, er tilmed blevet så forskelligartede, at tilhængerne 

bekriger hinanden og betragter deres modparter som kættere. 

I disse tider, er der tre store og etablerede typer af druidetro på 

Niraham, og den følgende beskrivelse vil fokusere på disse: 

 Den elviske druidetro 

 Den rouliske druidetro 

 Den norrlandske druidetro 

Herudover findes også utallige små, lokale variationer og selvstæn-

dige fortolkninger af druidetroen. Disse er ofte meget forskelligar-

tede, og har hver for sig større eller mindre ligheder med de tre 

store druidelærer. Da de kun sjældent spiller en nævneværdig rolle 

i historiens gang, vil de ikke blive beskrevet i det følgende, og det 

må være op til andre at fortælle deres historier. 

Når de forskellige variationer af druidelæren alligevel beskrives i 

det samme kapitel, skyldes det at de fortsat har adskillige grund-

læggende fællestræk. 

Det altdominerende træk ved druidelæren er en overbevisning om, 

at der findes mere mellem himmel og jord end hvad almindelige 

dødelige forstår sig på. Overalt på Niraham findes der mægtige 

ånder, som har en stor betydning for alle levende væsener. 

Almindelige dødelige forstår sig ikke på ånderne, og det er kun de 

færreste, der nogensinde bemærker deres tilstedeværelse. Ånderne 

er imidlertid overalt, og hele verdens skæbne hviler i deres hæn-

der.  

De eneste, der kan gøre sig forhåbninger om at forså ånderne, er 

druiderne. Druiderne ser og forstår mere end almindelige dødeli-

ge, og de mægtigste af dem er endda i stand til at betvinge ånderne 

og få dem til at lystre deres bud. Som oftest virker druiderne dog 

blot som et talerør mellem de mægtige ånder og deres folk - de 

beretter om åndernes vilje, og viderebringer folkets bønner til 

dem. 

D r u i d e t ro e n  
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Blandt elverne har man i årtusinder dyrket en enestående sam-

mensmeltning mellem troen på De Sande Guder og druidernes 

lære.  

Siden de tidligste tider har elverne kendt til Sissianna og de øvrige 

guders eksistens. De elviske druider har imidlertid set dybere end 

som så. Ikke blot agter og ærer de guderne, men de har også for-

ståelse for hvordan Sissianna og hendes datter Lyane har sat deres 

præg på alt levende, og har skænket en del af deres natur til hvert 

eneste af verdens væsener. Denne gave har mange navne, men som 

oftest kaldes den de levendes sjæl eller ånd.  

Alt levende - personer, dyr, træer og planter - har en sjæl, og uden 

den ville der ikke være liv til. Det er hvert enkelt levende væsens 

sjæl, der gør det enestående, og som giver det sin natur. Druiderne 

forstår sig på disse sjæle, og efterhånden som deres kundskaber 

øges, bliver de i stand til ikke blot at forstå dem, men også at tale 

til dem, og med tiden kan de få dem til at lystre deres bud.  

Efter sigende er de mægtigste af elvernes druider tilmed i stand til 

at befale over sjælene omkring dem, og de kan rive dem løs fra de 

legemer, som de befolker, med døden til følge. 

Den elviske druidetro er således fokuseret på druidernes evne til at 

kommunikere med og trække på kræften fra sjælen i alt levende. 

Det er imidlertid en lære, som også har sin pris. Elvernes druider 

lever ud fra en overbevisning om, at de altid må opretholde balan-

cen i naturen. Hver gang de trækker på kraft fra deres omgivelser, 

må de også give en tilsvarende gave tilbage., og den største forbry-

delse, druiderne kan begå, er at forbryde sig mod ligevægten.  

Udbredelse  

Den elviske druidetro bliver næsten udelukkende praktiseret 

blandt Santillias skovelvere. Her er druiderne fortsat mangfoldige 

og de har en stor betydning i hverdagen. Også i Eislonien finder 

man enkelte druider blandt skovelverne, men de er væsentlig fær-

re og deres betydning for folket er tilsvarende mindre. Højelverne 

har aldrig set fascinationen ved druidernes vej, og om end de ac-

cepterer druidernes lære, så praktiserer de den ikke selv.  

Resten af Nirahams racer har aldrig fundet den samme glæde ved 

den elviske druidetro, som elverne selv. Der er ganske vist en del 

mennesker, der har forsøgt sig med at praktisere læren, men de 

mangler elvernes åbne sind og deres forståelse for naturen, og har 

derfor heller aldrig haft videre held med at følge de elviske drui-

ders vej. 

Uanset at de elviske druider både er righoldige i antal og velsete 

blandt Santillias folk, så er de imidlertid langt fra et hyppigt syn. 

Der kan ofte gå år imellem at de viser sig, og det er sjældent, at de 

lever længe ad gangen med en stamme. Druiderne er ensomme 

væsener af natur - det er en forudsætning for, at de kan opretholde 

deres enestående symbiose med naturen - men det binder dem 

også til en isoleret og asketisk levevis.  

Druiderne har også kun få helligdomme og templer, og de få de 

har, er ofte skjult for verdens øjne. Så selvom druiderne er vidt 

udbredte i Santillia, forekommer de stadig utilgængelige og sky. 

D e n  e lv i s k e  d ru i d e t ro  
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Druidernes position  

Skovelverne har mere end nogen anden race forståelse for hvor 

allestedsnærværende gudernes gaver er. De kan sanse det levende i 

naturen omkring dem, og lever deres liv i harmoni med denne 

livskraft, som de værdsætter og ærer højt. Derfor har druiderne 

også en helt enestående betydning blandt elverne - hvor den en-

kelte skovelver blot kan sanse naturens nærvær, kan druiderne tale 

til den og forstå dens vilje.  

Druidernes position er således først og fremmest som vismænd og 

helbredere. De forstår sig på alt levende, og kan se ind i sjælen på 

de syge og melankolske. Både når folket og naturen omkring dem 

lider kan druiderne give svar og lindring på en måde, som præster 

af De Sande Guder ikke formår. 

Det er en rolle, som druiderne har udfyldt i årtusinder. De prakti-

serede deres lære, langt før Jarco forkyndte De Sande Guder, og 

skovelverne har lært at betragte dem som en del af selve deres 

kultur. Det er ofte også druiderne, som holder mindet om fortiden 

i live, og minder folket om de dage, der glemt af alle andre. Drui-

derne har således også en vigtig rolle som dem, der husker og 

videreformidler historiens gang. 

I det daglige er druiderne imidlertid et sjældent syn. De lever al-

drig fast sammen med en stamme i længere tid ad gangen, før de 

atter drager videre. Det er en ensom tilværelse, men den er nød-

vendig, for at de kan opretholde deres bånd til naturen. Druiderne 

er derfor også kun sjældent til rådighed, når folket har brug for 

dem. Derfor er de også omgærdet af både mystik og en vis mistro.  

I modsætning til præsterne for De Sande Guder, er druiderne langt 

fra en fast støtte, som man kan stole på, at kunne læne sig op ad. 

Druiderne lystrer kun deres egen vilje, og viser sig kun for folket, 

hvis de selv ønsker det. Det er derfor også kun sjældent, at elverne 

forsøger at hidkalde druiderne, og når de gør, er det fordi de er 

desperate, eller alle andre muligheder har været forgæves. 

De eneste tider, hvor man kan vide sig sikre på druidernes nærvær, 

er ved de store årlige højtider. Skovelverne har ældgamle traditio-

ner for hvilke ritualer, der afholdes i løbet af året, og druiderne 

spiller en væsentlig rolle i dem alle. Den største af alle årets festlig-

heder er den traditionelle majfest, og i tiden optil drager alle San-

tillias druider ud til stammerne, hvor de skænker folket velsignel-

ser og store glæder. 

Udover disse rituelle funktioner, nyder druiderne også stor nytte af 

deres liv i den frie natur. De kan trække på naturens øjne og ører, 

og de sanser alt hvad der sker i deres skov. Druiderne ved således 

mangt og meget, og de er gentagne gange kommet folket til nytte 

med deres store vid. Det har også givet dem et ry for at være San-

tillias evigt årvågne vagter. 

Deres store færdigheder til trods, så yder druiderne kun sjældent 

en indflydelse på verdens gang. De foretrækker en tilbagetrukken 

og isoleret tilværelse, og hvis fjender truer, er de mere tilbøjelige 

til blot at søge tilflugt i skovens ly end at hjælpe deres racefæller i 

kampen. Det er kun, når mørke kræfter truer selve balancen på 

Niraham, at druiderne træder i karakter og bruger deres evner 

mod folkets fjender. Da er de imidlertid også et frygtindgydende 

syn - der er en overvældende styrke i den vilde natur, og druiderne 

formår at kalde den til sig og vende den mod sine fjender.  

Nu er det vår, 

hjerterne slår. 

Festen er lige be- 

gyndt og jeg vil  

synge og spil´. 

Natten er lang. 

Kom og vær glad,  

nu er der mad.  

Festen er lige be- 

gyndt. Her er vin,  

fyldig og fin. 

Bordet er fyldt. 

Kom så karle og piger fra Geistendorf. 

Hele byen har fest! 

Kom så dværge og småfolk og elvermænd 

sammen har vi det bedst! 

Kriger og svend, 

kæmpe og dreng. 

Festen er lige be- 

gyndt og dit sværd 

er til besvær. 

Læg det kun bort. 

Frøk´ner og fru´r, 

dans nu en tur. 

Festen er lige be- 

gyndt og I kan 

skænke hver mand 

glæde og lyst. 

Kom så karle og piger fra Geistendorf… 

Kom her min tøs, 

nu går det løs. 

Festen er lige be- 

gyndt og vi skal 

danse på bal. 

Livet er skønt. 

Nu skal vi le, 

alting kan ske. 

Festen er lige be- 

gyndt og du må 

synge og slå 

vin i din hals. 

Kom så karle og piger fra Geistendorf… 

Skjaldenes kunst 

skal nyde gunst. 

Festen er lige be- 

gyndt og jeg har 

gjort hvad jeg ska´. 

Giv nu en mønt! 

Kom så karle og piger fra Geistendorf… 

Festen er lige begyndt 

Tekst og musik: Ole Peinow 
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Med det tilbagetrukne og hemmelighedsfulde liv, som de elviske 

druider lever, kan det heller ikke undre, at folket betragter dem 

med en sælsom blanding af respekt og modvilje. Druiderne er en 

overordentlig vigtig del af skovelvernes kultur, og når alt andet 

håb har været udslukt, har druiderne igen og igen trådt til og har 

reddet folket, hvilket elverne elsker og agter dem for. I lige så høj 

grad, som de respekterer druiderne, nærer de imidlertid også mis-

tro overfor dem. Druiderne bryder med skovelvernes trygge sam-

menhold og lever et uberegneligt og frit liv. De er der kun sjæl-

dent, når folket har behov for deres nærvær, og selve druidernes 

levevis er så forskellig fra den traditionelle elviske, at det kan være 

vanskeligt at betragte dem som sande racefæller. 

Blandt Nirahams øvrige racer nærer man også en udtalt mistro 

overfor de elviske druider. Man har uendelig lidt begreb om hvilke 

kræfter de besidder, og blandt tilhængerne af De Sande Guder har 

man desuden længe opretholdt en tradition for, at betragte tilhæn-

gere af alle andre religioner som kættere. At de elviske druider 

fortsat agter og ærer guderne, og blot betragter ånderne som en 

del af denne lære, har medført forvirring blandt De Sande Guders 

tilhængere, og synet på druiderne har været præget af dette. Ten-

densen har dog været en noget højere grad af accept, end den man 

har udvist overfor eksempelvis de rouliske druider, der fornægter 

De Sande Guder i deres helhed. 

Druidetroens historie  

Da verden endnu var ung, begyndte visse blandt elverne ihærdigt 

at studere livskraften i naturen, og de så heri et glimt af deres 

elskede moder. Hvert eneste levende væsen - fra de levende og 

tænkende, til de umælende planter - havde en gnist af livskraft, 

som brændte i dem og udgjorde selve deres essens - deres ånd.  

De erfarede, at de ved at studerede naturen ihærdigt kunne forstå 

åndernes tegn, og de lærte med tiden også at svare dem tilbage. 

Således blev det dem muligt at kommunikere med livskraften i alt 

levende. Ved at etablere et særligt bånd mellem sig selv og en 

besjælet eksistens, kunne de låne eller påtage sig visse af væsenets 

egenskaber, og på samme måde som en helbreder overfører sin 

egen livskraft til en anden, kunne de kyndige af elverne trække på 

kraften fra den sjæl, der var i naturen omkring dem. 

Således gik umindelige tider, hvor elvere studerede kunsten ind-

ædt. Mange blandt deres folk så imidlertid denne kunst som en 

forbrydelse mod naturens orden. De, som praktiserede den, trak 

sig derfor tilbage til ensomme tilværelser i de dybe skove, hvor de 

kunne leve og lære uforstyrret. Således skete det også at de blandt 

de øvrige elvere blev kendt som druidaé – de ensomme. De lærte 

imidlertid snart, at denne isolation var en uventet gave. Frigjorte 

fra de øvrige elvere, så de ånderne i naturen klarere end nogensin-

de før - som når man fjerner sig fra lyset for bedre at kunne skimte 

nattens stjerner - og snart valgte de frivilligt livet som udstødte. 

Efter sortelvernes fremmarch på overfladen fandt bruddet mellem 

Santillia og Eislonien sted, og Santillia-elverne gik en dyster frem-

tid i møde. Der var ikke meget håb at finde i verden, men druider-

ne viste dem, hvordan der selv i det dybeste mørke altid var lys. 

Nye ritualer blev skabt, og det var i disse tider, at majfesten blev 

født under druidernes opsyn. Skovelverne søgte således sammen 

om druiderne og fandt både glæde og tryghed ved deres nærvær. 

I denne tid plejede Santillias elverfolk også deres forhold til de 

omkringboende mennesker ihærdigt. De opbyggede bekendtska-

ber og lærte dem deres veje, så de ville kunne stå ved elvernes side 

i forsøget på at stoppe sortelvernes fremmarch. Druidetroen blev 

også udbredt blandt menneskene, og de flokkedes til den med stor 

entusiasme. Menneskene havde aldrig tidligere oplevet en religion, 

der var så håndgribelig og rummede så mægtige kræfter. 

Igennem de næste mange tusinde år konverterede menneskene på 

store dele af Niraham derfor til druidetroens lære. Druiderne blev 

væsentlig skikkelser i hverdagen blandt dem, og de havde enestå-

ende kræfter, hvis lige man aldrig før havde set. Så ihærdige blev 

menneskene i deres tro, at selv da Jarco åbenbarede De Sande 

Guder, blev mange stadig ihærdigt ved med at praktisere den gam-

le lære. Der skulle gå flere hundrede år, før læren om De Sande 

Guder endelige vandt overhånd og fortrængte druidetroen. 

Roul-Assin i nord blev imidlertid en standhaftig bastion, hvor man 

trodsigt fornægtede De Sande Guder og helligede sig druidernes 

lærdom. Man opretholdt her også et nært bånd til Santillias drui-

der, og de to kulturer fortsatte længe med at lære nyt fra hinan-

den. Med tiden blev forholdet imidlertid forværret. Elverne erfare-

de, at de rouliske druider havde forvansket druidelæren - de agte-

de ikke længere kravet om ligevægt og balance, og hvor de elviske 

druider fandt styrke i den levende natur, var roulerne begyndt at 

trække på forbudte kræfter fra døden. De havde erfaret, hvordan 

de kunne opnå mægtige kræfter ved at drikke blodet fra levende 

væsener, og hvordan de kunne opnå en styrke uden lige, ved at 

indånde sjælen i en døendes sidste åndedræt. 

Den elviske fortvivlelse var stor, men på trods af gentagne bønner 

om at ophøre med denne dystre lære, vedblev roulerne med at 

praktisere den, og efter kun få generationer havde de glemt, at der 

nogensinde havde været en anden vej. Det endelige brud mellem 

elvere og mennesker fandt sted, da det rouliske folk i år 772 EJ led 

store tab fra orkernes hærgende horder, og i desperation sendte 

bud til Santillia-elverne med en indtrængende bøn om hjælp. El-

verne afslog imidlertid, og overlod roulerne og deres druider til 

deres fjender. Roulernes folk overlevede ganske vist, men sejren 

var dyrekøbt, og der opstod et stort had mellem de to racer. Fra da 

af udviklede menneskenes og elvernes druidetro sig i forskellige 

retninger. 

Fra Roul-Assin har druidernes lære også bredt sig videre mod nord 

til Norrland. Også her har man imidlertid forandret og tilpasset 

læren, så den tiltaler folket. Blandt norrlændingene betragtes ån-

derne ikke kun som knyttet til levende væsener, men har i visse 

tilfælde fået en sådan karakter, at de næsten må betragtes som 

guder. Heller ikke denne tolkning har nydt anerkendelse blandt de 

elviske druider, men den norrlandske lære er efterhånden afveget 

så meget fra den oprindelige druidetro, at elverne i højere grad 

betragter den som en selvstændig religion, og derfor også kun 

vanskeligt kan anskue den som en forvasket afart af deres egen 

lære. 

Endelig synes druidetroen at have sat sig præg på det mest utæn-

kelige af alle folkefærd - sortblodsfolket. Blandt i særdeleshed 

goblinerne har det længe været udbredt at se mægtige shamaner, 

der betvinger ånderne på en måde, der ikke afviger meget fra drui-

dernes veje. Uanset at racerne ikke nyder sammenligning, må det 

dog synes klart, at shamanisme også har sit udspring i den elviske 

druidelære, og det formodes, at goblinerne har haft shamaner så 

langt tilbage som omkring år 3000 FJ. 
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Siden de tidligste tider har druidetroen haft en helt enestående 

position i den rouliske kultur. Det var druidernes lærdom som 

skabte og formede tilværelsen i Roul-Assin, og de gamle traditio-

ner var en fast bestanddel af alle rouleres liv.  

I år 1407 skete det imidlertid, at Marsk Aerek valgte at indgå fred 

med Narabond efter en årelang og opslidende krig. Som en del af 

fredsaftalen skulle Roul-Assin fremover være en vasal under Nara-

bond, og man skulle afsværge sig druidetroen for i stedet at kon-

vertere til De Sande Guder. Tiden der fulgte var præget af store 

protester i Roul-Assin. Folket var forfærdet, og man modsatte sig 

trodsigt de nye tider. Mere end noget andet gjorde man modstand 

mod at skulle give afkald på druidetroen, og det krævede lange og 

hårde stridigheder at tvinge roulerne til underkastelse.  

I disse tider er størstedelen af roulerne blevet omvendt til De San-

de Guder, men de husker alle de gamle druidetraditioner, og selv-

om man udadtil bekender sig til den nye tro, så bærer mange sta-

dig druidernes lære i deres hjerter og følger den i det skjulte. Der 

er dog også fortsat adskillige rouliske stammer og kulturer, som 

har nægtet at tage De Sande Guder, og som åbenlyst sværger til 

druidetroen. Uanset om druider formelt er bandlyst i Roul-Assin, 

så bliver de alligevel accepteret vidt og bredt, og folket byder dem 

glædeligt indenfor i deres hjem.  

Selv blandt dem, der ikke længere bekender sig druidelæren, så er 

sporene fra fortiden fortsat tydelige i deres adfærd. De rouliske 

druider har skabt og plejet mange traditioner, og disse lever videre 

hos alle roulere, uanset hvilket guder de måtte bekende sig til. 

På det seneste er der dog kommet flere og flere roulere, som for-

nægter de gamle veje og som helhjertet bekender sig til De Sande 

Guder. De betragter druiderne som deres fjender, og med støtte fra 

Narabonds kirker jager de druiderne og kaster dem for bålets flam-

mer, hvis de fanges. Om end disse indædte tilbedere af De Sande 

Guder kun er få i Roul-Assin, så er de alligevel både magtfulde og 

frygtede.  

For første gang i rigets historie står folket for alvor splittet, og en 

sagte uro er begyndt at ulme. Man frygter, at dette kan blive det 

endelige opgør mellem den gamle druidetro og De Sande Guders 

følge, hvilket ikke kun vil kastet riget ud i en blodig og nådesløs 

krig, men også vil kunne risikere at føre til det endelige brud med 

fortiden og dermed selve den rouliske kultur. 

Druidernes lærdom  

De rouliske druider anerkender ikke eksistensen af deciderede 

guder, som man kender fra læren om De Sande Guder. I stedet 

beretter druiderne om hvordan verden er fuld af magtfulde ånder, 

som lever i alt levende. Hvert eneste væsen har en sjæl, og ved at 

kalde den til sig, bliver druiden i stand til at udnytte åndens kræf-

ter til både skabende og destruktive formål.  

De fleste ånder er overordentlig magtfulde, og ved at betvinge 

deres kræfter, bliver druiderne i stand til at opnå en kraft, der 

overgår alle almindelige dødeliges. 

Hvor de elviske druider praktiserer at indgå i symbiose med ånder-

ne, og blot låner deres kræfter, så har roulernes druider indset det 

enestående kraft, der kan vindes ved i stedet at herske over ånder-

ne og tvinge dem til at lystre sit bud. De rouliske druider trækker 

således meget af deres kraft fra levende væsener ved at drikke 
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deres blod. Livskraften ligger i blodet, og at indtage det mens det 

endnu er varmt, er en direkte kilde til magt og styrke. Den største 

kraft, der trækkes fra et levende væsen, fås ved at dræbe offeret og 

fange sjælen i det øjeblik den forlader det livløse legeme.  

Det er en farlig kunst, for ånderne er ofte meget magtfulde og har 

en vilje af deres egen. Det er derfor ikke sjældent, at druiderne må 

strides med ånderne og kæmpe store slag med dem, for at under-

lægge dem deres vilje. Til gengæld er der også meget at vinde, og 

det er generelt anerkendt, at de rouliske druider kan blive overor-

dentligt magtfulde. 

Druiderne kan bruge deres kræfter til at skænke liv til de svage og 

syge, men deres største magt ligger dog i krigens stunder, hvor de 

kan trække på åndernes kræfter og bruge dem til at bringe deres 

fjender for fald. De rouliske druider er således ofte anerkendte 

krigere, som kan være frygtindgydende på slagmarken. 

I det daglige har druiderne dog også en stor rituel betydning for 

folket. De værner om selve den rouliske kultur, og det betragtes 

som en stor ære at have en druide til at udføre eller velsigne livets 

store højtider. Druiderne sørger også for at holde gamle skikke og 

traditioner ved lige, og de er samlingspunkt for store dele af det 

rouliske folk på årets store helligdage. 

Druider og vølver  

I den rouliske druidelære finder man to forskellige praktisører af 

læren - druider og vølver. Om end de indgår i en gensidig symbio-

se og supplerer hinanden, så er deres færdigheder og betydning 

meget forskellige. 

Druiderne er de mandlige kræfter, og deres kompetencer ligger i 

det handlende og aktive. De er som oftest væsentlig mere kyndige 

end vølverne, når det kommer til krigens kunst, og deres styrke er 

navnkundig. Druiderne er de mest udfarende, og derfor også dem, 

man oftest møder udenfor Roul-Assins grænser. Man værdsætter 

dem for deres styrke og deres velsignelser i kamp, og de er også 

anerkendte handelsmænd og diplomater. 

Vølverne er de kvindelige praktisører af druidelæren. De værner 

om fortiden og de gamle traditioner, og husker de tider, som er 

glemt af alle andre. De værner om den rouliske kultur, og sikrer 

sammenhold og ro hos folket. Vølverne er samlingspunkt for al 

viden, og kan give indsigt i hjertet og sjælen på alverdens levende 

væsener. De er også kyndige helbredere, og mangen en rouler har 

haft dem at takke for stadig at være ved godt helbred.  

Tilsammen udgør druider og vølver en helhed. De supplerer hin-

anden, og det kan være vanskeligt at forestille sig den ene uden 

den anden. Druiderne er håndens og sindets styrke, hvor vølverne 

er hjertet og sjælens kilde til kraft. De repræsenterer også de hen-

holdsvis de maskuline og feminine sider ved livet.  

Dette må dog ikke tolkes sådan, at vølver kun praktiserer for kvin-

der og druider for mænd. Både mænd og kvinder rummer både 

maskuline og feminine sider, og for at være et komplet menneske-

ne må man pleje dem begge. 

Når man omtaler den rouliske druidetro må det således gøres med 

respekt for både druider og vølver. Ingen af dem har højere status 

inden den anden, og de må praktisere deres kundskaber i en gensi-

dig harmoni, før druidetroen kan komme til sin ret. 
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Skabelsesberetningen 

De rouliske druidetro anerkender ikke den skabelsesberetning, der 

er kendt blandt De Sande Guders tilhængere.  

I stedet har man dyrket den følgende beretning igennem årtusin-

der, og mange af de roulere, som i dag føler den nye tro, sværger 

fortsat til den traditionelle rouliske fortælling om, hvordan Nira-

ham blev til. 

Starten 

Før der var andet, var der 3 æg, der lå i det ældste mørke. Det 

mørke, der hedder Grimjod, men som af andre folk kaldes Zarat-

ziel eller Hel.  

Hvor længe de tre æg lå der, er der ingen der ved, men en dag 

udklækkedes det ene æg, og ud kom den mægtige kæmpefugl Rok.  

På indersiden af æggeskallen levede der en masse ånder. Disse 

ånder blev nu frie, og begyndte at fare hid og did. Rok tog en af 

dem, Jægeren Herne, der var den stærkeste, og sagde:  

”Du skal vogte de to æg der er tilbage, når jeg ikke selv kan gøre det, 

for der er mange onde ånder. Jeg ved det, for jeg var selv inde i ægget 

med dem. Som hjælper skal jeg finde en tjener til dig, der kan gøre 

opgave lettere for dig.”  

Han fandt en ånd, der var stærk og ivrig, og kaldte ham for Træl, 

og gjorde ham til jægerens tjener. 

Men tjeneren var i virkeligheden Tyven, og der gik ikke længe, før 

han så sit snit til at blive alene med æggene. For at Rok ikke skulle 

se noget, stak Tyven blår i øjnene på ham, og stak så af med ægge-

ne.  

Det er således Tyvens skyld, at vi skal se dårligere om natten end 

om dagen, for det er netop forskellen på nat og dag, om det er det 

gode eller det dårlige øje, han har åbent. 

Jægeren satte efter Tyven, så snart han fik dette at vide. Han jagte-

de ham uden at standse, og omsider blev Tyven indhentet. Da 

Tyven var bange for Jægerens vrede, værgede han for sig med den 

ene arm, men tabte det ene æg så det knustes. 

Men ægget var ikke færdig udruget, og der kom ingen mage ud af 

det. I stedet kom jorden Niraham, og inden længe fyldte den mere 

end noget andet.  

Det var en frodig og frugtbar jord, og der kunne leve mange dyr og 

vokse mange skove, men da ægget ikke var ruget færdigt ud, var 

der også både lidelse og død, og mange af ånderne sloges med 

hinanden. Jorden var ikke perfekt, og det er Tyvens skyld.  

For at sikre det sidste æg, byggede Rok en rede på toppen af det 

helligste bjerg Roulon. Her ligger ægget, og venter på at det en dag 

er rede til at blive klækket. 

For at vogte bjerget hidkaldte Jægeren Herne sine to brødre; Værn, 

den mægtige beskytter, hvis skjold er ubrydeligt og Stand, den 

hellige hvis spyd kan nå alle fjenders hjerte. Herne tog bolig i en 

grotte på bjerget, mens Værn vogter fra sletten og Stand fra sko-

ven.  

Rok kunne ikke både holde øje med sin tabte mage, der nu var 

jorden under ham, og ruge på det sidste æg. Derfor valgte han tre 

vølver blandt ånderne til at pleje jorden og tilse ægget. Han gav 

dem en hule under det mægtigste træ, at bo i, og det er et træ af 

dette træs slægt, der blev til roden til alt godt. Navnene på de tre 

Vølver er Dana, Ceridwen og Iorwen, men det er muligt at de er de 

samme som guderne Rina, Sissianna og Fanabina 

Fra under træet, hvor vølverne bor, sprang der en kilde. Den kilde 

løber forbi Mur-Ollavan – de lærdes by – og videre ned i Dybdalen, 

hvor det hellige ting finder sted. 

Om Jorgo, Krigeren  

Det blev besluttet, at Dana og Herne skulle være mager, men den 

dag de skulle forene sig, antog Tyven skikkelse af Dana, og var 

med Herne i de følgende nætter.  

Hermed blev Tyven moder til Hernes førstefødte, og barnet blev til 

Jorgo, kaldet Krigeren, men da Herne så at afkommet havde Ty-

vens beskidte blod, slog han det for fode, og håbede, ved at dræbe 

det, at undgå flere ulykker.  

Men Tyven sagde:  

”Nu har du syndet imod dit eget blod, og derfor skal de afkom, som 

du ønskede at dræbe, leve et liv for hver falden kriger omkring dit 

hellige bjerg.”  

Og sådan fik Jorgo, Krigeren, nyt liv, for krigen kom igen og igen 

til menneskene og Jorgo vokser evigt i styrke.  

Jorgo var den modigste siden Herne, og hans styrke er fødet med 

vildskab, og den er der ingen der kan måle sig med, men fordi han 

er fornægtet af sin fader, og er af Tyvens blod, har han ingen ære, 

ingen visdom og kender kun til ødelæggelse.  

Det er hans skyld, at der er krige, og det er i hans navn at krigere 

fra mange klaner, ved sommerens begyndelse, tager navn af malle-

re, og drager på plyndringstogt. 
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Jorgos maning 

Der var engang en dreng, der jagede på de små skråninger i nord. 

Da hørte han dybe trommer og mægtige skridt, og han så Krige-

ren, der var på vej for at angribe det hellige bjerg.  

Drengen advarede druiderne ved hans landsby, og de blev slået af 

rædsel. Men en af dem var meget gammel og han kendte til et 

gammelt ritual hvormed man kunne påkalde sig noget af Jorgos 

styrke og vildskab og give den til en udmærket kriger. 

Man sendte bud til alle klaner om at udføre dette, og så fange den 

udvalgte kriger og holde ham fast, således at en del af Jorgos 

styrke bliver holdt fra ham og fra det hellige bjerg. Således hjæl-

per vi Herne og hans brødre i denne kamp med Jorgo. 

Når det er den tid på foråret hvor alting er sået, drager Jorgo fra 

sit tårn i moserne, og angriber en af de tre brødre der vogter det 

hellige bjerg. Her kommer de to andre til hjælp, og Jorgo sendes 

tilbage, for ellers ville hele verden gå under i krig. 
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Traditionelt norrlandsk begravelseskvad 

Deyr fé Fæ skal dø 

Deyja frændr og frænder dør 

deyr sjálf et sama dø skal og jeg selv 

en ordstirr men æren din 

deyr aldregi skal aldrig dø 

hveim sér godan of getr om du et navn opnår 

Deyr fé Fæ skal dø 

Deyja frændr og frænder dør 

deyr sjálf et sama dø skal og jeg selv 

ek veit einn eet ved jeg  

at aldri deyr der aldrig dør 

dómr of dauðan hvern er dom over hver en død 

Blandt Norrlands folk finder man en druidelære, der ikke er ulig 

den, man kender i Roul-Assin. På trods af lighederne er det imid-

lertid en stor fornærmelse at betegne dem under ét, og selvom 

både roulere og norrlændinge anerkender hinandens verdenssyn, 

må deres religiøse tolkninger alligevel beskues hver for sig. 

Norrlændingene ser verden og alt i den som et resultat af mægtige 

ånders værk. Hvert eneste levende væsen er befolket af en ånd, 

men også træer og dyr har ånder, og der er også mange ånder, som 

lever i væsen, der end ikke kan ses af almindelige dødelige. 

Ånderne er mægtige væsener, og nogle af der er endda så magtful-

de, at de må betegnes som guder. Alt hvad der sker, er resultatet af 

deres vilje, og hvor nogle ånder er gode og hjælpsomme, er der 

også dem, der er slette og skadefro. 

For at finde glæde og fremgang må menneskene derfor forstå sig 

på ånderne og glæde dem. Der er derfor utallige ritualer og traditi-

oner, som må overholdes, og man må altid huske at ære guderne 

med hver eneste af sine gerninger. 

Til at tale med ånderne og forstå deres vilje har man religiøse skik-

kelser, der betegnes som goder, når de er mænd, og gydjer, når de 

er kvinder. De er folkets religiøse vejleder, på samme vis som drui-

derne er det for roulernes folk, og de forestår alle større ritualer og 

højtider. 

De jævne folk forstår sig kun i ringe grad på åndernes vilje. De må 

gå til deres goder eller gydjer, for at få tydet de tegn, som de ople-

ver i hverdagen. Herudover må leve deres liv i overensstemmelse 

med de gamle traditioner, og gøre hvad de kan, for at gætte sig til 

hvad ånderne ønsker. Livet som norrlænding er således præget af 

utallige små daglige traditioner samt store mængder overtro. 

Hvert år fejrer man ihærdigt de fire årstiders skifte. Det er de stør-

ste af alle årets traditioner, og på disse tider tænder man store bål 

til åndernes ære, og man giver gavmilde offergave mens man dan-

ser om bålene og synger lovsange.  

Også livets øvrige overgangsfaser er præget af utallige traditioner, 

og hver af disse foretages som oftest af en gode eller gydje. 
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Skabelsesberetningen 

I urtidsdagene fandtes kun et dybt mørke, hvori alting flød rundt, 

spredt og uden orden. I dette mørke levede en skabning, som lang-

somt vågnede fra sin uendelige søvn. Den Store Drage, Arkan, 

åbnede sit ene øje og så omkring sig alverdens skatte. Dragen gjor-

de krav på alt han så og samlede med sine kæmpe klør skattene, så 

han kunne vogte over dem. 

Snart kunne Dragen ikke nå flere rigdomme, så han strakte sin 

krop, åbnede sit andet øje og begyndte at bevæge sig rundt i det 

store intet, mens han bar på sin skat. I sin grådighed samlede Ar-

kan alt, den kunne sætte sine klør i, og hurtigt blev skatten så stor, 

at dragen måtte opgive at flytte den. I stedet lod Arkan skatten 

hvile og begav sig ud for at finde nye rigdomme. 

Arkan så, at det dybe mørke var uendeligt og rummede mange 

forunderlige ting. Han frygtede, at der skulle være andre som han 

selv, der ville sætte kløerne i mørkets rigdomme. Fra overfloden af 

skatten og af sit eget blod skabte Arkan et væsen til at vogte skat-

ten: en stærk, tro og brav mandsling. Dragen kaldte mandslingen 

Hird og lod ham sværge troskab. Men Hird kunne ikke se i mør-

ket, så Arkan ofrede lidt af sine rigdomme og tændte med sin 

mægtige ild en evig fakkel til at lyse over skatten. 

Arkan ville ikke overlade sin skat til kun én vogter, så han skabte 

med hast endnu et væsen til at vogte skatten. I hastværkets kaos 

forblev den nye vogter navnløs, og han sværgede ligeledes Arkan 

sin troskab. 

Hird og den navnløse vogtede sammen skatten i lyset af den evige 

fakkel, men den navnløse var ikke tilfreds. Han var nedrig og mis-

undelig på Hird. Mens Arkan var væk og Hird stod vagt samlede 

den navnløse de smukkeste rigdomme i smug, og gemte sig midt i 

skatten, hvor lyset ikke kunne trænge ind og, Hird ikke vogtede. 

Da Arkan kom tilbage opdagede han straks, at de ædleste rigdom-

me manglede. Dragens raseri var frygteligt. Han flåede rigdomme-

ne fra hinanden med sine kæmpe klør og mægtige tænder, borede 

sig igennem skatten i sin søgen efter Tyven, og blodet flød fra 

Arkans krop, hvor han mistede sine skæl. Ud af de rigdomme blo-

det ramte, skabte vreden tilfældige væsener. Orker, trolde, elvere 

og alverdens ondskab levede, hvor Arkan havde trådt, bjerge og 

floder formedes som Den Store Drage gennemsøgte sin skat. 

Da Arkans raseri havde lagt sig, så han, at rigdommene nu myldre-

de med væsner, og selvom dragen spyede sin ild, gemte væsnerne 

sig blot i sprækker så små, at Arkan ikke kunne nå dem. Arkan tog 

nu faklen og søgte overalt efter Tyven, derfor flytter solen sig, men 

Arkans ånd er altid til stede, så om natten genskinner faklens lys i 

åndens øje og skæl. 

Arkan forbandede først Hird for al sin ulykke, og dømte ham til at 

leve blandt de andre væsner til evig tid, hvis ikke Tyven blev fun-

det. Men Arkan så, at Hird var lille og jorden kolossal og de andre 

væsner vrimlede. Den Store Drage skabte Hird en kone, Trake, og 

bad dem være frugtbare og føde en slægt tro mod sig. Arkan ville 

belønne hver modig og tro af Hirds slægt med en æresplads blandt 

sine nye rigdomme i Harthanheim, ubesudlet af Tyven og alle 

vredens væsner. Her kunne de tro og modige leve i tryghed, blandt 

de skønneste og ædleste rigdomme og vogte disse. 

Den Store Drage gav Hird skjoldet Værn og spyddet Stik, som 

hjælp i kampen mod Tyven og væsenerne. Til Trake gav han synet 

og ånderne, men ånderne var flygtige og nogle vendte sig mod 

Arkan. Kampen gik godt, og Hird og Trake var frugtbare. Men 

Tyven frygtede at blive fundet, han måtte vildlede Hird. Tyven 

sneg sig derfor ind til Hirds førstefødte Jerno, og fyldte ham med 

blod fra Den Store Drage. Således blev Jerno opfyldt af dragens 

mod og styrke, men også dens ild, og han rasede mod verden. Så 

stærk var Jerno, at han hurtigt ryddede det nærmeste land for 

væsnerne, men hans raseri var så stort, at alt levende måtte bukke 

under. Jerno angreb sin egen familie, og Hird måtte kæmpe mod 

ham. Kun ved at benytte Arkans gaver Værn og Stik kunne Hird 

drive Jerno mod de andre væsner. 

Således kan der ikke ses forskel på Hird og Jernos sønner, da de er 

af samme æt. Men Jernos sønner har dragens blod i overflod, og de 

gennemstrømmes af styrke, mod og vildskab så stor, når kampen 

raser. Med Trake fik Hird yderligere seks børn; 3 sønner og 3 døtre. 

Efter Jernos vanvid blev sønnen Stål den førstefødte sammen med 

sin søster Ida. Derefter fødte Trake sønnen Nedorr og datteren 

Isne, fulgt af sønnen Djord. Flere år efter fik Trake og Hird deres 

sidste barn, den smukke datter Seli. Jerno og Ida giftede sig, og fik 

sammen sønnen Kerim og datteren Frana. 

Religioner 

170 



I Det Chatonske Imperium finder man en trosretning, som ikke 

har sin lige på resten af Niraham - troen på den almægtige gud 

Iorin. 

Hvor alle andre kendte religioner bekender sig til polyteisme en 

flerhed af guder eller overnaturlige skabninger, hvor flere guder i 

fællesskab udgør en panteon, så vil der for chatonerne altid kun 

kunne være én almægtig gud: Iorin. 

Iorin er skaberen af alt, hvad der er, og uden ham ville intet eksi-

stere. Alt hvad der sker, sker som et udslag af hans vilje, og der er 

ingen grænser for Iorins magt. Iorin er overalt og ser alt, og han 

bestemmer hver eneste hændelse på Niraham. 

Han er en særdeles aktiv gud, som gerne blander sig i de dødelige 

konflikter. Det er Iorins bud til sine udvalgte, at de med krig og 

magt skal udbrede hans lære, og han er først tilfreds når kampen 

raser, og de retmæssige underlægger sig verdens folk i hans navn.  

Iorin er dog også retfærdig og ligevægtig. Selvom han hersker over 

liv og død, udøver han sin magt med en saglig autoritet. Han tager 

ikke de levendes liv, før tiden er inde, og det er hans bud, at hvert 

et levende væsen skal have muligheden for at bevise sit værd.  

Når han sender sit folk ud i verden for at udbrede den sande lære, 

er det således ikke kun for at oplyse Nirahams folk, men også for at 

prøve styrken hos sine trofaste tilhængere. De af hans tilhængere, 

som finder hæder og ære på slagmarken har dermed også bevist, at 

de er værdige i hans øjne, hvorimod de, som falder, åbenlyst har 

været uegnet til at leve og tjene ham. 

Iorin-troen er dog også en overordentlig krævende religion. Iorin 

forventer meget af sine tilhængere, og de må aldrig tvivle eller 

blive svage i troen. De skal konstant bestræbe sig på at blive stær-

kere og komme ham nærmere, og de må aldrig indstille deres 

kamp for at udbrede hans bud til alle Nirahams folk. 

Mest af alt er Iorin således en krigens gud. Det er kun gennem 

kamp og mægtige gerninger, at folket kan bevise deres værd og 

deres loyalitet.  

Hans velsignelser ligger derfor også primært i at velsigne sine tro-

faste med styrke og mod. Om end de simple bønder også har hans 

accept, så er det kun dem, der drager sværdet i hans navn, som 

kan vinde hans sande agtelse. 

Iorin anerkender ingen andre guder end sig selv. Alle andre religi-

oner er falske, og han tillader dem kun, for at hans tilhængere skal 

have fremmede folkefærd at bevise deres værd overfor. De skab-

ninger, som andre kulturer betragter som guder, er imidlertid intet 

andet end drømmesyn eller i værste fald dæmoner, og det er op til 

de Iorin-tro at vise dem den sande vej.  

Der findes ingen anden sand kraft end Iorin selv, og den der tvivler 

på hans enevælde er en kætter, som enten må omvende sig eller 

møde døden på bålet. 

D e n  C h at o n s k e  I o r i n - t r o  
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Mytologi  

For Iorins folk er det vigtigere at handle end at tænke. Den, der 

spilder sin tid på at filosofere over religionen i stedet for at lystre 

dens bud, forbryder sig mod sin gud. Iorin-troen har derfor heller 

ikke den samme mytologiske baggrund, som visse af verdens andre 

religioner. 

Alt hvad man ved om religionens historie, er overleveret af Iorin 

selv, og kan ikke betvivles. Fra hans mund ved man, at før Iorin 

skabt verden var der intet. Alt hvad der nu findes, er resultatet af 

hans værk. Han skabte racer og kulturer, og gjorde dem så forskel-

lige, at de altid ville bekrige hinanden. Iorin åbenbarede imidlertid 

ikke sin eksistens for verdens folk, og i hans fravær blev de forledt 

af dæmoner og drømmesyn. Efter mange tusinde år viste ét folke-

færd sig imidlertid både stærkere og mere trofaste end noget andet 

på Niraham - chatonerne. Han åbenbarede sig derfor for dem, og 

udråbte sig til deres gud. 

Siden disse tider har Chatos folk ihærdigt fulgt Iorins bud, og de 

har med al deres styrke forsøgt at udbrede hans visdom til resten 

af verdens folk, så også de kan se lyset. 

For at vejlede folket og vise dem den sande vej, manifesterede 

Iorin sig på Niraham og tog form af en almægtige gudekejser. Gu-

dekejseren og Iorin er én og samme person, og den nuværende 

kejser er Kejser Anatol - også kendt som barnekejseren. Kejseren 

er den øverste autoritet i Det Chatonske Imperium, og hans ord er 

lov. Der er ingen grænser for hans viden og magt, og at forbryde 

sig mod hans bud, straffes med døden. 

Gudekejseren udsteder regelmæssige dekreter til rigets præster, 

som dikterer hvordan hans religion skal praktiseres og tolkes. 

Disse doktriner er ofte meget omfattende, og de er den endegyldi-

ge sandhed om Iorins lære. De tager stilling til alt, hvad den sim-

ple chatoner har brug for at vide, og det betragtes som kætteri at 

betvivle eller stille spørgsmål til gudekejserens bud. 

Iorins præster har dermed også en overordentlig stor autoritet i 

riget. De videreberetter og fortolker gudens ord til folket, og de er 

den endelige autoritet i hverdagsanliggender. At betvivle præstens 

ord er således en lige så stor forbrydelse som at betvivle Iorin selv. 

Præsterne er desuden velsignede med store gaver fra Iorins hånd, 

og med hans kraft kan de betvinge selv den største modstander af 

troen. De kan derfor både gøre det ud for dommer og bøddel, hvis 

det utænkelige skulle ske, at folket betvivlede deres ord. 

Overalt i Det Chatonske Imperium er der rejste pragtfulde tem-

pler, hvor Iorins bud til sine udvalgte står nedskrevet på utallige 

skriftruller, og hvor præsterne hver morgen og aften prædiker den 

sande lære for rigets folk. 

Iorin og Jorin 

At Iorin deler navn med en af de guder, som man kender fra læren 

om De Sande Guder, har været gjort til genstand for mange teolo-

giske debatter. I Chato benægter man imidlertid enhver sammen-

hæng - alene tanken om at anerkende andre guder end Iorin selv, 

er en kættersk handling, og den falske Jorin kan aldrig blive andet 

og mere end blot en fejlagtig og vildledt anerkendelse af den san-

de gud. 
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Mod nord, blandt Rustbjergenes sneklædte tinder, har sortblods-

folket deres hjem, og de lever her en barsk tilværelse, hvor kun de 

stærkeste overlever. Sortblodsfolkets religion afspejler denne leve-

vis. Det er en krævende og streng lære om den almægtige gud 

Gorrum. 

Troen har sit udspring i overbevisningen om, at der udelukkende 

findes én sand gud, og at alle væsener under ham enten er dødeli-

ge eller blot simple dæmoner. Hvad der adskiller Gorrum fra dæ-

monerne, er at Gorrum er den største og mægtigste af dem alle. 

Det er Gorrum, der har skabt alt hvad der findes, og han kan styre 

både dæmonerne og de dødelige, når han ønsker det. Han har også 

magten over vind og vejr.  

Dæmonerne kan dog blive meget mægtige, og Gorrum accepterer i 

et vidt omfang deres eksistens. Dæmonen Fiskur, som er gobliner-

nes yndling, er en af de mest magtfulde dæmoner, og også de dæ-

moner, som menneskene kalder De Sande Guder, er særdeles 

mægtige. Der er imidlertid også dæmoner, som Gorrum ikke vil 

acceptere - En af disse er den kaotiske dæmon Zaratziel, som Gor-

rum har bandlyst som straf for hans ulydighed. 

Det er værd at bemærke, at selvom religionen betegnes som Gor-

rum-troen, og at den har guden Gorrum som sit centrale omdrej-

ningspunkt, så dækker religionen alligevel over flere facetter end 

som så. Udover Gorrum indeholder religionen således også læren 

om dæmonen Fiskur, som bliver tilbedt af goblinerne. Man finder 

også en del shamaner blandt sortblodsfolket, som har formået at 

dyrke deres kundskaber i overensstemmelse med Gorrum-troen. 

G o r r u m - t ro e n  
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Gorrum  

Gorrum er sortblodsracernes 

eneste sande gud, og hans øver-

ste profet er orkernes konge – 

Kong Gorbit den Sure, som fra 

sin tronsal i Rustbjergene dikte-

rer alt hvad der skal ske. Ingen 

tør modsætte sig hans ord, efter-

som Gorrums kraft løber i hans 

årer. Under sig har han et utal af 

præster blandt både orkerne og 

goblinerne, som sørger for at 

Gorrum bliver vist den fornødne 

respekt.  

I modsætning til mange andre 

religioner, så forsøger Gorrums 

tilhængere kun sjældent at omvende andre til deres tro. Sortblods-

folket ved, at de er den eneste race, som er værdige til at tilbede 

Gorrum, og resten af Nirahams folk fortjener kun den forbandelse 

det er, at give sig hen til dæmonernes lære. 

Gorrum kræver til gengæld meget af sit udvalgte folk. Han har 

fundet dem værdige til gunst, og for at vise deres taknemmelighed, 

må de hver dag være stærke og kæmpe for hans vision om en ver-

den, hvor sortblodsfolket hersker over alt. Gorrum tolererer ikke, 

at nogen af sortblodsfolket tilbeder de falske guder, og hans præ-

ster straffer alle frafaldne hårdt. 
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Gorrum er en særdeles aktiv gud, og han blander sig gerne i de 

dødeliges affærer. Særligt når det kommer til krig, vækkes hans 

opmærksomhed, og på sine præsters bud styrker han de udvalgte 

og kalder ild fra himlen ned over deres fjender. I fredstider lader 

han i stedet blot verdenen passe sig selv. Gorrum forventer, at 

hans folk nok skal klare sig uanset forhindringerne, og skulle de 

fejle, er det resultatet af deres egen svaghed.  

Fiskur  

Fiskur er goblinernes gud, og de tilbeder ham med den samme 

ihærdighed og entusiasme, som orkerne tilbeder Gorrum med. 

Hvor orkerne blot betragter Fiskur som en dæmon, så tilbeder 

goblinerne ham imidlertid som en sand gud. Gorrums præster 

tolererer som regel dette, hvis blot goblinerne også husker at aner-

kende Gorrum og aldrig forsøger at sætte Fiskur højere end ham. 

At tilbede Fiskur er imidlertid altid forbundet med en vis fare, og 

for det meste gør goblinerne det derfor enten i smug eller på af-

stand af orkerne. 

Blandt goblinerne fortælles det, at Fiskur en gang blot var en sim-

pel goblin, som formåede at snyde Gorrum og opnå en position 

som en gud. Gorrum forsøgte længe at fange ham men uden held, 

og med tiden lærte Gorrum at sætte så stor pris på Fiskurs snedig-

hed, accepterer ham nu som en nyttig forbundsfælle.  

Det er omdebatteret hvorvidt det er en sand historie. Goblinerne 

selv ser den dog som den pureste sandhed, og betragter Fiskur 

som et ideal til efterlevelse. Han bliver dermed mere et idol for 

dem end en reel guddom. Når goblinerne beder til Fiskur er det 

derfor heller ikke kun for at få hans velsignelser, men også for at 

minde sig selv om hvordan en goblin bør lever sit liv, og om alle de 

belønninger der venter, hvis de blot er snedige nok. 

Læren om Fiskur kan dog også være hård og nådesløs. Han står for 

en levevis, hvor målet helliger midlet, og hvor den bedste måde at 

komme frem i verden, er ved at falde andre i ryggen. De mest ind-

ædte af Fiskurs gobliner er derfor også de mest skruppelløse, og 

det er ikke uden grund, at man frygter hans tilhængere. 

Shamaner 

Udover deres præster har både orker og gobliner endnu en magt-

fuld støtte i deres shamaner. Om end sortblodsfolket traditionelt 

altid har været varsomme overfor shamanernes levevis, så har de 

alligevel accepteret, at deres lære kan dyrkes i overensstemmelse 

med Gorrums vilje. 

Sortblodsshamanerne har forståelse for den livskraft, som Gorrum 

har anbragt i hvert eneste levende væsen. De kan se og mærke 

den, og de kan underkaste den deres vilje. Shamanerne forstår 

imidlertid også, hvordan der er mange frie sjæle uden legemer, 

som de kan kalde til sig og trække på kræften fra, når de ønsker 

det. 

Hvor præsterne i overvejende grad bruger deres kræfter til at vel-

signe folket før kamp og helbrede de sårede, så benytter sortblods-

shamanerne i højere grad deres kundskaber til at udspørge ånder-

ne og skaffe sig informationer om verden. Shamanerne kan også 

befale ånderne at udføre deres vilje, og på den vis begå handlinger, 

som shamanen ikke selv magter.  



Verdensskabelsen 

I begyndelsen var intet. 

Uendelige stormvinde rasede gennem universet fra det inderste til 

det yderste. Gigantiske skymasser hvirvlede rundt i mørket. Alting 

var intet og intetheden var altet og dets navn var Gorrum. Gorrum 

samlede tågerne og knugede dem tæt sammen og skabte således 

jordkloden. Han satte solen på himmelen og gav dermed dag og 

nat samt kulde og varme til jorden. 

Han lod månen kredse om jorden, så hans skabninger kunne holde 

mål med tidens gang. Gorrum skabte så vandet og ilden - livets og 

dødens redskaber - og da jordkloden nu var beredt, skabte han de 

levende planter og lod dem brede sig over hele kloden i stor mang-

foldighed. Derpå begyndte han at forme de levende dyr - Små og 

store mellem hinanden. Flyvende, svømmende, krybende og sprin-

gende. Fjerklædte og pelsklædte, skællede og nøgne; for Gorrum 

ønskede i sin visdom at sætte alle muligheder på prøve. 

Gorrums ønske om mangfoldighed gjorde det nødvendigt for ham 

at skabe nogle Hjælpere. De er ikke alle kendte for os, men dem vi 

kender, er blandt andre Wotan, Amroth og Fiskur. De tjener Den 

Store Skaber på alle måder og til alle tider. De holder øje med 

jordens liv og fortæller Gorrum om alt, hvad de ser.  

Gorrum fandt, at jordens skabninger var gode, og at hele skaber-

værket var godt, men fandt også, at dyrene og planterne havde en 

fejl. For alle handlede de gennem hele deres liv på én og samme 

måde. Der var ingen afvigelser fra det forud lagte mønster, og 

Gorrum ønskede sig mere. Da skabte Gorrum det første væsen 

med sin egen fri vilje, og han kaldte det Trolden. 

Trolde er store og stærke væsner. De befolker både skove og slet-

ter, bjergene og det lave land. Deres levealder er høj, men de 

mangfoldiggør sig kun langsomt, og Gorrum indså snart, at Trol-

den er åndeligt utilstrækkelig. Skønt Trolden har fået fri vilje, gør 

han kun ringe brug af sine evner, og trods sin kærlighed til sin 

første tænkende skabning, besluttede Gorrum at gøre et nyt for-

søg. Thi Gorrum vil altid stræbe efter det højeste mål. 

Da skabte Gorrum det andet væsen med fri vilje og han kaldte det 

Manden. Manden blev skabt mindre og langt svagere end Trolden. 

Mandens hud er nøgen og sart, hans leveår langt færre end Trol-

dens, men Manden er frugtbar og blev givet rige åndsevner. Gor-

rum frydede sig og forventede sig meget af Manden. Men Manden 

slog sig kun ned i de mest behagelige egne af kloden. Her mangfol-

diggjorde han sig i så stort tal, at naturen hurtigt begyndte at lide 

uoprettelig skade. Og Manden begyndte at dræbe sine egne i kamp 

om de mest behagelige leveområder og de rigeste jagtmarker.  

Gorrum skuffedes over Mandens dovenskab og hensynsløse grå-

dighed og besluttede sig for et nyt forsøg. Da skabte Gorrum det 

tredje og det fjerde væsen med fri vilje og han kaldte dem Ork og 

Elver. Begge skabninger fik rige åndelige evner og anlæg for at 

udvikle stor styrke. Som værn mod elementerne og som hjælp til 

at styre verden efter Gorrums Store Plan, blev de tillige givet del i 

Gorrums hellige viden og kræfter. Ork blev sat til at leve i bjerge-

ne. De, som slog sig ned i de høje bjerge, udviklede stor styrke og 

modstandskraft. De, som valgte de lavere bjergområder til deres 

levested, udviklede sig noget mindre. Det er dem, vi i dag kender 

som Gobliner.  

Ork har altid levet i glæde over den prægtige verden, Gorrum har 

skænket ham. Jagten i bjergene har altid givet tilstrækkeligt udbyt-

te til den dygtige jæger, og bjergenes rigdom af metaller har han 

anvendt med stor kløgt og omtanke, og udviklet mange nødvendi-

ge redskaber heraf. Ork har altid æret Gorrum ved at tilbede hans 

tilstedeværelse i vandet og ilden, i luften og jorden. Ja, for Gorrum 

er sandelig i alle ting, og Ork er en lydig og taknemmelig tjener. 

Ork har til alle tider vist samhørighed med sine omgivelser og 

søger til enhver tid at leve i overensstemmelse med Gorrums Store 

Plan. Trolden har han altid behandlet med den respekt, som rette-

lig tilkommer Gorrums første og største skabning. Elver og Man-

den har aldrig kunnet true Ork, og Dværg kom først til bjergene i 

en langt senere tid. Derfor har Ork kun sjældent haft nødig at 

anvende den særlige kunnen og kraft, som Gorrum udstyrede ham 

med. Shamaner og præster har dog gennem tiden holdt Orks viden 

ved lige, og disse udvalgte vise vil altid nyde den største respekt. 

Deres liv er hellige, thi de er den lige forbindelse til Gorrum, og de 

skal æres og beskyttes til alle tider. 
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Elver blev sat til at leve i de dybe skove. Her fandt han jagtbytte i 

overflod og tillige mange spiselige planter, og Elvers liv blev godt 

og let. Den megen fritid, der blev Elver til del, gjorde at hans krop 

ikke udviklede sig, og han er gennem tiden nærmest kommet til at 

ligne den svage Mand. Men der, hvor Manden valgte magelighe-

den og ikke ønskede at udvikle sig videre, valgte Elver at søge 

stadig mere viden om den natur og de kræfter, han var blevet gi-

vet. Som jagtvåben i den tætte skov, hvor det er vanskeligt at løbe 

efter byttet, udviklede Elver buen og pilen. Et både effektivt og 

lydløst våben, og han lærte bueskydningens kunst til fuldkommen-

hed. Han lærte sig også at bruge kræfterne i mange forskellige 

planter. Han fandt planter, hvis saft kan helbrede sygdomme, og 

planter, hvoraf han kan fremstille gifte. Og Elver gjorde miksturer, 

som han fejlagtigt troede, gav ham en særlig forståelse for den 

viden og kraft, Gorrum havde givet ham i skabelsesgave. Da be-

gyndte Elver at udvikle og forstærke Gorrums kraft – først tøvende 

og langsomt, men gennem tiden med stadig voksende kunnen og 

begærlighed. Elver fostrede således mange magtfulde troldmænd 

med vældige kræfter, og troldmændene begyndte snart at kæmpe 

indbyrdes om magten. Forskellige skoler samlede deres egne til-

hængere omkring sig, de rejste hære og byggede fæstningsanlæg. 

Således blev Elver splittet for aldrig mere at blive samlet helt igen. 

På et tidspunkt forsøgte en af de stridende troldmands-skoler at 

vinde selveste Gorrum til sin side i denne blasfemiske kamp mel-

lem et folk. Denne skole samlede alle sine troldmænd i en fælles 

besværgelse, men Gorrum afviste deres tåbelige indfald og straffe-

de deres hovmod ved at farve deres hud sort som natten. De andre 

skoler vendte disse skam-mærkede ryggen, og efter den tid er det 

som om Elver er to særskilte skabninger. Angst og had hersker 

mellem dem. 

Men Gorrum ønskede endnu ikke at afslutte skaberværket, for 

Manden havde ikke fundet sin plads i Den Store Plan. For at hjæl-

pe Manden på vej besluttede Gorrum at skabe et femte væsen med 

fri vilje og han kaldte det Dværg. Dværg er stærk, men lille af 

vækst – ikke højere end et normalt barn. Han er kun givet begræn-

sede åndsevner, men til gengæld mod og stædighed i rigt mål. 

Dværg blev sat til at leve i de samme egne som Manden, for Gor-

rum ønskede, at de to i fællesskab skulle udfylde den plads i Den 

Store Plan, som han oprindeligt havde tiltænkt Manden. Men 

Dværg og Manden ville ikke arbejde sammen. Manden lagde 

Dværg for latter, hånede ham for hans ringe størrelse og forsøgte 

at trælbinde ham. Og Dværg kom til at hade og frygte det væsen, 

som han ellers var sat til at hjælpe.  

Da vendte Dværg sig fra Manden. Dværg trodsede Gorrums Store 

Plan. Han forlod den egn, hvor han var sat og tog bolig i bjergene, 

hvor han gravede sig ned i jordens indre. Her kunne han holde sig 

skjult for Manden og andre folk. Dværg lærte sig at smede metaller 

af de sten, han rev ud af jordens favn, og han skabte mange onde 

våben og store, ødelæggende værktøjer. Hele bjerge blev jævnet 

med jorden, og dybe kløfter blev fyldt op. Vandløb blev lagt om 

eller helt tørlagte. Ork, som levede i de områder, Dværg havde 

tilranet sig som bolig, måtte kæmpe hårdt i mange generationer, 

før det lykkedes at udrydde eller fordrive den altødelæggende 

Dværg. Og mange steder havde Dværg nået at forskanse sig så 

godt, at Ork stadig ikke har kunnet fordrive ham. Dværg har helt 

forsværget Gorrum og dyrker sine egne guder. Hans sind er forgif-

tet af blind vrede og hævntørst overfor Gorrum og alle Gorrums 

andre skabninger. Hele Dværgs tilværelse er således en hån mod 

Den Store Plan og den eneste sande gud, Gorrum. 
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S h a m a n i s m e  

Shamanismen er et vidt begreb, som rummer mange forskelle og 

variationer. Kort fortalt handler det dog om evnen til at forstå, 

kommunikere med og betvinge de mægtige ånder, som hersker 

over alt liv på Niraham.  

Shamanismen har således meget tilfælles med druidelæren, men 

der er en vigtig forskel - hvor druiderne mener, at alt levende har 

en fast sjæl, eller ånd om man vil, så ser shamanerne i stedet ånder 

i alt, også løsrevet fra fysiske legemer. For en shaman er ånderne 

intet mere end blot manifestationer af energi, som enten kan være 

skabende eller destruktive af natur.  

De fleste ånder kan tænke selvstændigt og de kan opnå store kræf-

ter. Ånderne lever i en verden hinsides denne, og må finde et fast 

anker på Niraham, før de kan manifestere sig. Det sker oftest i en 

dødeligs krop, og alle verdens levende væsener er derfor intet 

andet end blot en skal, der huser en ånd, og som ånden handler og 

udtrykker sig igennem. De tager også bolig i dyr, planter og træer, 

for uden en ånd er verdens væsener blot livløse og visne skabnin-

ger, der langsomt nedbrydes og forsvinder. 

Der er tusinder og atter tusinder af ånder, og kun få af dem har 

taget bolig i et legeme. Resten farer omkring i åndernes rige, hvor 

de strides indbyrdes, og konstant kappes om at blive mægtigere og 

mægtigere, og om at finde veje ind i Niraham. Nogle få af ånderne 

er endda så mægtige, at de formår at trænge igennem til de dødeli-

ges verden uden et legeme, og det er disse ånder, som mange reli-

gioner fejlagtigt betragter som guder eller dæmoner. 

Shamanismen handler om selve denne forståelse af åndernes na-

tur. Der er ingen fælles skole eller doktriner, som foreskriver hvor-

dan ånderne skal forstås eller behandles, og det har medført utalli-

ge tolkninger af shamanernes lære. Det står derfor også frit for 

enhver at bekende sig til læren og forsøge at få kontakt til de mæg-

tige ånder. 

Det er imidlertid en farefuld vej at vælge. Ånderne er for det meste 

overordentlig magtfulde, og deres styrke overgår i langt de fleste 

tilfælde de almindelige dødeliges. Mange af ånderne er desuden 

forræderiske og onde, men skjuler deres sande natur indtil de kan 

lokke en naiv sjæl til at vise dem vej ind i de dødeliges verden. 

Mange shamaner er således gået i døden eller endnu værre fald 

blevet prisgivet i onde ånders magt, og har for altid mistet magten 

over deres egen skæbne. 

Shamanisme er derfor også altid blevet betragtet med varsomhed 

eller foragt af verdens folk, og dem der følger lærdommen, har tit 

og ofte måttet gøre det i skjul for omverdens øjne. Blandt mange 

religioner - ikke mindst De Sande Guder - er shamanlæren lige-

frem blevet bandlyst og erklæret for kættersk. For den shaman, der 

bliver afsløret af De Sandes inkvisition venter der en smertefuld 

skæbne på bålet. 

Der er derfor også kun få mennesker, der har bekendt sig til sha-

manismen. De fleste tilhængere skal findes blandt orkerne og 

goblinerne, som har formået at finde en tolkning, der harmonerer 

med læren om Gorrum. Der er dog også set enkelte shamaner 

blandt skovelvernes folk. 

At være shaman er ofte noget, man er født til, og ikke en kunst 

man lærer igennem livet. Kun få personer kan sanse ånderne og 

deres nærvær, og endnu færre endnu formår nogensinde at lære at 

kommunikere med dem. Det forudsætter en helt særlig indstilling 

til verden, som kun få besidder.  

Som oftest er erfarne shamaner i stand til at genkende potentialet i 

andre, men det sker endnu hyppigere, at der er ånder fra det hinsi-

des, som genkender en modtagelige person og forsøger at vinde 

indpas hos vedkommende. Det er ofte en overvældende og sinds-

oprivende oplevelse, og mange af dem, der har potentialet til at 

forstå sig på ånderne, bliver drevet til vanvid af deres nærvær, hvis 

ikke de lærer at kontrollere og beherske deres evner. 

At vælge livet som shaman er derfor også et valg for livet. Når man 

først én gang har åbenbaret sine færdigheder for ånderne, glem-

mer de aldrig en igen. Ånderne er meget krævende af natur og har 

en umættelig lyst til at udforske og undersøge, og de kontakter 

derfor ofte shamanerne for at lære mere om de dødeliges verden 

eller om shamanen selv. De mere ondskabsfulde ånder kan også 

tage sig for at plage shamanen i et forsøg på at nedbryde hans sind, 

så den med tiden kan tvinge sig vej ind. 

Shamanerne kan imidlertid også trække på åndernes viden og 

deres kræfter. Jo mere erfaren en shaman bliver, desto bedre bliver 

han til at forstå sig på ånderne, og kan få både mange oplysninger 

ud af dem fra det hinsides og tiltrække sig flere og flere af deres 

færdigheder.  

For at kalde ånder til sig, udfører shamanerne en række særlige 

ritualer. De varierer meget - både afhængigt af shamanens kultur, 

men også efter hvilken ånd, man ønsker at tiltrække. Målet er at 

fange opmærksomheden hos en given ånd, og det sker ofte ved at 

shamanen giver sig hen i en dyb trance, hvor han messer besnæ-

rende ord og brænder offergaver af, som han ved behager netop 

denne ånd. 

Når først en ånd er tiltrukket, må shamanen herefter sikre sig, at 

den forbliver fanget, og at han konstant har den under sin kontrol. 

Ånderne er meget selvstændige og vil for det meste altid forsøge at 

vinde overhånd i mødet med shamanen. De skifter desuden ofte 

stemning, og alene det at holde en ånd opmærksom og interesse-

ret kan være en kunst i sig selv. 

Efterhånden som shamaner øger deres kundskaber bliver de imid-

lertid meget magtfulde. Ånderne kan være en overordentlig stærk 

forbundsfælle, og for de dødelige, der forstår at hidkalde sig deres 

kræfter på kommando og bruge dem i deres egen interesse, er der 

ingen hindring, som ikke kan overkommes. 

De fleste shamaner vælger dog frivilligt et isoleret og tilbagetruk-

ket liv, hvor de kun sjældent blander sig i verdens gang. De giver 

sig hen til et liv omgivet af ånderne, og med tiden mister den fysi-

ske verden sin tiltrækningskraft. Det er derfor også kun yderst 

sjældent, at shamanerne spiller en større rolle på Niraham. Som 

årene går bevæger de sig længere og længere væk fra de almindeli-

ge dødelige, og det er ikke usædvanligt, at en magtfuld shaman til 

sidst blot giver afkald på livet for i stedet at kunne hellige sin sjæl 

til åndernes rige. 
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K a s m a n i  

Langt mod syd, blandt de zarabiske nomadefolk, der lever hele 

deres liv på sletterne og i ørkenen, finder man stadig svage rester 

af den årtusinde gamle Kasmanitro, der betragtes som en af de 

ældste, hvis ikke den ældste, af de menneskelige religioner. 

Den nyder i disse tider kun ringe udbredelse, og er under en ved-

varende påvirkning fra fanatiske tilhængere af De Ti Sandes tro, 

som med bål og brænd søger at udbrede deres verdenssyn blandt 

disse sidste afvigere på det sydlige kontinent. 

Blandt ørkenstammerne, som lever langt fra byerne og civilisatio-

nen, forefindes Kasmanitroen dog endnu, og om end det ikke vides 

præcist, hvor mange stammer, der lever på stepperne og i ørkenen, 

formodes det at deres antal er på mange tusinde. Om end der 

blandt de zarabiske byboere er en tilbøjelighed til blot at betragte 

stammerne som simple og uciviliserede folkeslag, er man dog ikke 

blinde for, at de mere end én gang har spillet en stor rolle i histori-

en, og Kasmanitroen har været med til skabe og forandre den ver-

den, vi kender. 

Kasmanitroens centrale omdrejningspunkt er de idealer, som blev 

skænket dens børn af Kasmani og Adema, der var de første menne-

sker til nogensinde at bebo Niraham.  

Verden er aldrig blevet skabt ifølge Kasmanitroen. Den har altid 

været, og der er adskillige andre af dens slags. Kun de viseste og 

mest indsigtsfulde formår at rejse mellem verdenerne, og Kasmani 

og hans tro hustru Adema var de første til at bosætte sig på Nira-

ham. 

Her fandt de stor glæde ved livet, og satte sig for at mangfoldiggø-

re deres æt. De fik således 21 børn, som de holdt meget af, og som 

snart efter fik deres egne børn. På denne vis blev det ved, indtil 

Niraham efter kun få tusinde år var befolket med Kasmanis og 

Ademas slægt. 

Til deres store sorg måtte de imidlertid erkende, at deres børn 

aldrig ville blive så vise og indsigtsfulde som dem selv. De besad 

heller ikke deres skønhed og ynde, og for hver generation der pas-

serede, blev deres blod kun mere udvandet. De enestående kund-

skaber, som kendetegnede Kasmani og Adema blev langsomt men 

støt fortrængt af slægterne på Niraham. 

Frem for at være indsigtsfulde og vise, blev deres afkom med tiden 

snæversynede og simpelt tænkende væsener, som valgte volden 

frem for visdommen, og værdsatte fysisk råstyrke over indsigtsfuld 

tale. 

Da hans 109. år var oprundet, døde Kasmani en stille og fredfyldt 

død, og hans børnebørn bar ham ud i ørkenen, således at sandet 

ville tage hans legeme og føre ham tilbage til jorden. 5 år senere 

gav også hans hustru Adema afkald på livet, da hun vandrede ale-

ne ud i ørkenen for at slutte sig til sin husbond. Herefter var Nira-

hams børn overladt til deres egen skæbne.  

Kasmani efterlod ingen befalinger eller retningslinjer, som hans 

børn skulle overholde. I stedet havde han blot sikret sig, at de 

mange slægter, som han havde affødt, var kyndigt opdraget, og at 

de indså fornuften i retskafne handlinger, således at de en dag også 

selv ville blive vise mænd. 

Når menneskene herefter begyndte at hylde disse idealer, var det 

udelukkende ud af kærlighed til deres forfader, og ikke ud af ære-

frygt for en gud. Det blev dog fortsat pålagt de ældste Kasmanitro-

ende at viderebringe den gamle visdom til de unge, og sikre sig at 

også de fik den fornødne opdragelse. 

Det er imidlertid åbenlyst, hvordan Kasmanis visdom og indsigt 

bliver forringet for hver generation, den blev nedarvet igennem, og 

det er fast antaget i troen, at et barn aldrig ville blive så vis som 

sine forældre. Derfor må den ældres ord også til enhver tid være 

den mest oplyste intellekt. 

Troen har derfor visdom og fornuft som sine højeste idealer, og 

den der lever og ånder for disse begreber, bliver respekteret inden-

for troen. Også de gamle blandt Kasmanis børn er i sig selv en 

kilde til respekt, da de er nærmere Kasmani og deres ord dermed 

visere end de yngres. 

De Kasmanitroende benytter sig kun sjældent af templer, præster 

eller andre etablerede symboler på troen. Det sker af og til, at der 

laves idoler, som forestiller Kasmani og Adema, men de tillægges 

kun ringe betydning, da det ikke er de to der er genstand for tilbe-

delsen, men deres idealer. 

Det er god skik indenfor Kasmanitroen at forsøge at udbrede læ-

ren til dem, som er villige til at lytte til og forstå den højeste ind-

sigt. De troende slår til gengæld kun sjældent ned på dem, der 

fornægter deres veje. Visdommen er sin egen belønning, og dem 

der ikke indser det vil af sig selv erkende, hvor sørgeligt det uoply-

ste liv er. Derfor foregår det meste af troens udbredelse gennem 

oplysning og indsigt frem for tvang og pligt. 

Kasmanitroen er udelukkende forbeholdt for mennesker, da de 

øvrige racer formodes at være børn af andre ophøjede skabninger, 

der må finde visdom hos deres egne forfædre. Således betragtes 

elverne som værende børn af Rina og Nimar, dværgene som børn 

af Djorka og Rina, sortelverne som børn af Fanabina og Nimar og 

orkerne som børn af Fanabina og Djorka. 

De Kasmanitroende har dermed taget de 4 første af De Sande Gu-

der til sig. De ser dem imidlertid ikke som guder, men blot som 

ophøjede væsener på lige fod med Kasmani og Adema. Da deres 

børn imidlertid er så ulig menneskene, må racerne holdes adskilt, 

og trosretningerne bør ikke blandes.  

Om end Kasmani og Adema for stedse søgte fredens vej, har de 

troende med tiderne måtte indse, at ikke alle mennesker formår at 

leve op til dette ideal, og at de øvrige racer i højere grad synes at 

værdsætte krig over fred.  

På grund af dette, har man erkendt, at man til tider må genoprette 

balancen ved krig, og at en sådan adfærd vil kunne forsvares. Kas-

manifolkets vej er således i overvejende grad fredens, men de kan, 

såfremt der ikke er andre udveje, også gribe til sværdet, og i fælles 

front udgøre en frygtindgydende fjende. 
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K i  M a n a  

I de fjerneste sydøstlige egne af Niraham finder man det sagnom-

spundne rige Bang Tei. Dets folk har tidligere haft en stor indfly-

delse på historiens gang, men med tiden har de trukket sig mere 

og mere tilbage, og lever nu isoleret fra verdens øvrige folkeslag. 

Man har i det hele taget ikke meget sikker viden om den bangteske 

kultur, og hvad man har af beretninger om deres religion er ofte 

meget varierende og bliver ikke sjældent blot slået hen som myter 

og eventyr. I Zara’bash har man dog haft en vis kontakt til Bang 

Tei, og fra de zarabiske handlende har man efterhånden kunnet få 

bekræfte visse af fortællingerne. 

Det centrale element i den bangteske tro, er fortællingen om Den 

Store Drage, Ki Mana. 

Verden og alt derpå er skabt af Ki Mana. Det er en almægtig drage, 

som længe havde kredset rundt i den store intethed, men til sidst 

blev træt af den tomme tilværelse og besluttede sig for at skabe et 

hjem, hvor den kunne hvile. Dragen skabte land og hav, og utallige 

levende væsener som kunne give den føde og underholdning. Der-

efter lagde den sig til at sove i have. 

Tilhængerne af Ki Mana troen frygter for den dag, hvor dragen 

atter vil rejse sig for at spise. Det er sket utallige gange før, og hver 

gang har menneskene lidt meget. De bringer derfor den store dra-

ge mange ofre. Fire gange om året drager folket til havet, hvor de 

tænder store bål, og kaster offerkvæg og korn i havet, i håbet om 

at dragen vil næres ved det, og ikke vil føle behov for at rejse sig 

fra sit dyb. 

De værdsætter imidlertid også dragen og dens nærvær. Ki Manas 

visdom er uendelig, og den deler sin viden med de tilhængere, som 

behager den. Dragen giver dem også tryghed - fortællingerne vil, 

at den dag hvor fjender truer dens land, vil den rejse sig fra havet 

og fortære dem. 

Alder og visdom værdsættes højt blandt bangteserne, for med 

alderen kommer også forståelsen for den store drages vilje, og det 

er velkendt, at kun de ældste kan gøre sig forhåbninger om til 

fulde at forstå Ki Manas behov. 

Der er også oprettet prægtige templer, hvor menigmand kan gå til 

for at søge indsigt og ophøjelse. Ved at forstå sig på den store dra-

ge, mener man at være i stand til at bevæge sig mod en højere 

eksistens. Særligt har man helliget sin tilbedelse til at følge fire 

hellige dyder: Ydmyghed, viljestyrke, arbejdsomhed og disciplin. 

Templerne huser også en særlig orden af munke, som lever et 

strengt og disciplineret liv, der er helliget til Ki Manas tjeneste. De 

lever ofte i tavshed, og forsøger at nå den højere indsigt gennem 

afholdenhed og isolation. 

Ki Mana troen er udelukkende udbredt i Bang Tei, og man kender 

ikke til folkeslag, der følger den udenfor riget. I Bang Tei er enhver 

imidlertid forpligtet ved kejserligt dekret til at følge Ki Manas lære, 

og enhver afvigelse i troen bliver straffet ved at den formastelige 

bliver ført til havet, og genopretter balancen ved selv at blive ofret 

til Ki Mana. 
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Udover de religioner, som hidtil er blevet beskrevet, findes der 

også en del mindre og udokumenterede trosretninger. De er imid-

lertid få og spredte, og har sjældent særlig mange tilhængere. 

Som oftest er der desuden blot tale om en afvigelse fra en af de 

større og etablerede religioner.  

Af pladsmæssige årsager er der ikke beskrevet flere religioner i 

dette kapitel. De religioner, som der er blevet redegjort for her i 

bogen, er også de religioner, som hidtil har været praktiseret i 

spil.  

Det er imidlertid værd at bemærke sig, at der ikke er noget i vejen 

for at skabe yderligere religioner eller religiøse tolkninger, så-

fremt de blot går nogenlunde i spænd med det øvrige kulturmate-

riale. I så fald må man imidlertid holde sig for øje, at alle nye og 

afvigende religioner øjeblikkeligt vil blive betragtet som kætter-

ske, og deres tilhængere vil blive jaget på livet af de etablerede 

trosretninger. 

Særligt tillader tilhængerne af De Sande Guder kun yderst sjæl-

dent andre religioner at praktisere, og dyrkelsen af nye og ukend-

te guder vil utvivlsomt blot blive slået hen som dæmondyrkelse, 

og de skyldige vil blive straffet på behørig vis - ved bålets rensen-

de flammer.. 

Der er dog også de af Nirahams børn, som frivilligt bekender sig 

til dæmonerne. I de seneste år har særligt dæmonen Valknarr 

fået sig mange tilhængere, som frivilligt følger hans vilje i håbet 

om en ny og bedre fremtid. Før himmelkrigene var Valknarr det 

øverste af Ragils mirnere, men da Ragil svandt bort ved himmel-

krigene så Valknarr sit snit til at tilrane sig hans hellig sværd 

Vardunger og forsvinde fra Aferheim med det. Han er siden blevet 

erklæret for en dæmon af kirken, men forsøger ihærdig at samle 

tilhængere omkring sig, så han kan blive anerkendt som en gud.  

Mange har ladet sig lokke af Valknarrs og andre dæmoners løf-

ter, men en sådan dæmondyrkelse er imidlertid overordentlig 

farlig og må udøves med stor diskretion, hvis man vil gøre sig 

noget håb om at slippe af sted med livet i behold. Hver dag kaster 

De Sande Guders inkvisition nye dæmontilbedere på bålet, og de 

er efterhånden blevet navnkundige for deres brutale effektivitet. 

Afsluttende skal det bemærkes, at alle nye religioner eller dæmo-

niske manifestationer, der tilbedes under spillet, bliver nødt til at 

passe ind i Nirahamverdenen og dens mytologi. Ingen af de religi-

oner, som vi kender fra den virkelige verden bør nogensinde gen-

bruges i spillet. Hverken kristendom, islam, asatroen eller tilsva-

rende trosretninger kan eksistere eller blive skabt, og de bør hel-

ler ikke introduceres i spilverdenen under et andet navn.  

For at Niraham kan blive ved med at være en magisk og eventyr-

lig verden, er det nødvendigt at udelukke alle de religiøse elemen-

ter, som vi kender fra vores hverdag. Alternativet vil blot blive en 

trist og ligegyldig den hverdag, som vi netop forsøger at lægge 

bag os, ved at bevæge os ind i rollespillet og give os hen til fanta-

sien. 



 

 

 

Nirahams 

historie 



Dette kapitel beretter om Nirahams historie fra de tidligste tider 

og indtil den dag i dag. Der er imidlertid sket mangt og meget 

igennem årene, som er værd at berette om, og af pladsmæssige 

årsager har det været nødvendigt at udvælge sig de episoder, som 

har haft den største og mest afgørende betydning for verdens folk. 

Der er derfor også meget, som ikke er kommet med, og som det 

må være op til at andre at berette om. Dette gør på ingen måde de 

udeladte dele af historien mindre sande eller vigtige, og for den 

nysgerrige vil der være meget mere af interesse at finde blandt 

andre historiefortællere, end hvad Nirahambogen har at byde på. 

Bogens fokus er rettet på kongeriget Narabond, og mange af for-

tællingerne handler derfor også primært om de begivenheder, der 

har været af relevans for netop dette rige. Også de andre kulturer, 

der er bosiddende i eller omkring Narabond, har været i fokus, 

mens mere fjerntliggende landes historie kun er sporadisk nævnt. 

Det er værd at bemærke sig, at netop historiefortællinger har det 

med at variere meget fra kultur til kultur. Hvad der betragtes som 

sandheden hos det ene folk, vil ofte være beskuet og husket væ-

sentlig anderledes hos andre folk.  

Hvor der er fundet uoverensstemmelser, er beretningerne fra 

Narabond som oftest taget for sandheden, og hvor tvivlen har 

været mellem forskellige religioners tolkninger af historien, er der 

taget udgangspunkt i læren om De Sande Guder. 

Med dette udgangspunkt må der også nødvendigvis opstå uenig-

hed og strid over historiens troværdighed. Dette er ikke kun for-

venteligt men også gavnligt for spillet. For at konfliktspillet kan 

trives, skal der netop være uenigheder at debattere og om nødven-

digt slås over, og alle kulturer opfordres derfor til at skabe deres 

egen tolkning af historiens gang, der helst bør være uoverensstem-

mende med de øvriges. 

Nirahambogens beretning kan derfor heller ikke udgøre den ob-

jektive sandhed om verdenshistorien. Den kan kun være et fælles 

udgangspunkt, der udstikker de større begivenheder, og giver en 

nogenlunde fælles beretning om hvad de indebar og hvornår de 

fandt sted.  
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Historiens kilder 

Det er værd at erindre, at mennesket først begyndte at nedfælde 

historiens begivenheder i årene omkring Jarcos åbenbaring. Indtil 

da havde de viderebragt deres erindringer mundtligt fra generati-

on til generation. Disse overleveringer har imidlertid ofte været af 

begrænset omfang, og efterhånden er de blevet farvet af kulturer-

nes egne holdninger. 

De eneste nedskrevne fortællinger om de tidligste tider har vi 

derfor fra elvernes folk. Heller ikke de har imidlertid kunnet sige 

sig fri for, at beretningen er blevet præget af deres kulturelle 

særpræg. I mangel af bedre alternativer, er elvernes historie dog 

formentlig det nærmeste man kommer sandheden. 

Når alt kommer til alt, synes det imidlertid klart, at enhver histo-

risk beretning fra før Jarcos tid nødvendigvis må tages med et 

gran salt, og at den tidlige historie bedst læses med en kritisk og 

analyserende indgangsvinkel.  



Nirahams historie tager sin begyndelse omkring 25.000 år før Jar-

cos åbenbaring om De Sande Guder. Guderne havde skabte verde-

nen, Niraham, og befolkede den i disse år med et utal af racer - 

dværge, elvere, sortelvere, grønhuder og til sidst mennesker - og 

efterhånden spredte racerne sig vidt omkring, og de begyndte at 

betragte Niraham som deres eget. 

Geografisk adskiller det tidlige Niraham sig ikke meget fra hvad vi 

kender i dag. Landmasserne har ikke bevæget sig eller ændret for 

siden, og det eneste der er kommet til, er nogle enkelte søer og 

floder. Den eneste markante forskel er, at hele Nirahams nordlige 

kontinent i disse tider var dækket af skov. Skovene gik hele vejen 

fra verdens østlige kyst til den vestlige, og elverne havde gjort dem 

til deres domæne. 

Det sydlige kontinent var, dengang som nu, præget af åbne vidder 

med skiftende vegetation og store ørkenområder. Det var i syden, 

at menneskene boede og levede deres liv som frie nomadestam-

mer. Deres sprog og kultur var stadig langt fra udviklet, og der 

herskede en evig ufred mellem de forskellige stammesamfund. 

Således forblev Niraham opdelt i adskillige år, og kun få ting æn-

drede sig gennem tiden. 

Det første blod 

Den første markante begivenhed i historien fandt sted omkring år 

22.000 FJ. 

Menneske-stammer fra syden havde gennem en årrække forbrudt 

sig mod elvernes lov, og var trængt over den passage, der forbinder 

Nirahams nordlige og sydlige kontinent, hvorefter de havde bedre-

vet jagt og fældet træer i elvernes skove. Elvernes hævn var hurtig 

og konsekvent. Da menneskene blev opdaget og fanget, stak man 

deres øjne ud og sendte dem blødende men levende tilbage til 

deres folk som skræk og advarsel. 

Det var ikke første gang at elverne havde statueret et eksempel, 

men denne gang kom menneskenes reaktion bag på dem. En tidlig 

morgen vendte de tilbage i stort antal og med sig havde de fyrtøj 

og fakler. De stak skoven i brand, og da elverne bemærkede deres 

tilstedeværelse, var det allerede for sent. Deres skov brændte over-

alt omkring dem, og der var intet de kunne gøre for at standse 

ilden. End ikke elvernes magi kunne redde dem. Enorme områder 

blev lagt øde - helt op til de egne, som i dag udgør Aihlann Bachir - 

og tusinder af elvere døde i flammerne. 

Dermed startede den første konflikt mellem menneskene og det 

elviske folk. Alt for længe havde elverne dvælet ved deres gudgivne 

højhed, og de havde overset, at menneskene var begyndt at udvikle 

deres egen kultur. 

Elverne svarede igen ved at samle og udruste en hær under ledelse 

af fyrst Zaka Ianno Neldor, som fik til opgave at afstraffe menne-

skene én gang for alle. Efter 38 års forberedelser drog Neldor af 

sted med sin hær, og jog menneskene på flugt overalt hvor han 

kom frem. Således er den passage, der binder Nirahams kontinen-

ter sammen, også opkaldt efter ham og benævnes i dag som Ianno 

D e n  fø r s t e  e p o k e  

passagen. 

Neldor mødte kun spredt og begrænset modstand, men for hvert 

menneske han slog, lod de til blot at avle to nye. Det stod ham 

snart klart, at det elviske folk havde undervurderet menneskenes 

antal, og efter 167 års krig bekendtgjorde Neldor, at man måtte 

finde en anden måde at bekæmpe menneskene på. 

Han lod sin hær hvile nær Tesslabjergene i det sydøstlige Niraham 

og opførte her byen Te’senne. Hæren udgjorde på dette tidspunkt 

godt og vel 3000 elver, hvortil kom 8000 menneskeslaver. 

135 år efter opførelsen af Te’senne sendte Neldor bud til sit folk. 

Hans troldmænd havde gjort et enestående fund, som han mente 

ville kunne vende krigslykken. I Tesslabjergene havde de opdaget 

et ukendt mineral, der var så enestående, at de betragtede det som 

et nyt og ukendt femte element. Elverne gav dette element navnet 

rall. 

Der var ingen grænser for, hvad man kunne opnå ved at trække på 

elementets kræfter, og de elviske magikere havde formået at om-

forme det, så det kunne blive opslugt af magikerne selv, og det 

styrkede deres kræfter ud over enhver tænkelig forstand. Neldors 

folk havde fået fornyet håb, og overfor sit folk kundgjorde han, at 

man forventede at have ryddet det sydøstlige Niraham for menne-

skenes tilstedeværelse indenfor blot et par hundrede år. 

Derefter hørte man imidlertid intet. Hidtil var der ankommet 

budbringere fra syden med regelmæssige mellemrum, men fra den 

ene dag til den anden ophørte kontakten Det elviske folk undrede 

sig, og igen og igen forsøgte de at kontakte Neldor, men forgæves. 

Ofte vendte deres sendebude end ikke tilbage. I mere end 100 år 

prøvede de, men langsomt svandt håbet, og efterhånden afskar 

elverne igen kontakten til det sydlige kontinent. 

Neldorer  

Adskillige tusinde år passerede, uden nogen videre forandring i 

verdensordenen. Neldors pludselig forsvinden tilskyndede det 

elviske folk til at isolere sig yderligere, og de vogtede nidkært over 

den sydlige grænse, for at sikre sig, at hvad der end var overgået 

deres hær, ikke fik adgang til deres skov. 

Perioden var præget af fred og harmoni, og man udviklede i disse 

tider flere opfindelser, der alle satte deres præg på elvernes fremti-

dige livsstil. Omkring 15.000 år FJ blev væven opfundet, og snart 

begyndte stof af vævede plantefibre at afløse dyrehuder som elver-

nes foretrukne klædningsmateriale. Det var også i denne periode, 

at elverne udviklede støbekunsten og lærte at opføre større byg-

ningsværker i andre materialer end blot træ. 

I skovene begyndte der derfor at vise sig prægtige bygningsværker 

over trægrænsen, og de store paladser i Vetas, Baiar og Eislon blev 

etableret i disse år af marmor og krystal. Det prægtigste af dem 

alle var Eislon, og de mest anerkende af elvernes slægter begyndte 

at slå sig ned omkring paladset. 

Elverne startede også et omfattende studie af himmellegemerne, 
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hvilket resulterede i en noget nær komplet kortlægning af himlen 

samt udviklingen af den første kalender. 

Opblomstringen hørte imidlertid op, da man omkring år 12.000 FJ 

hørte forlydender om, at elvere der boede nær Ianno passagen var 

blevet angrebet og dræbt af en ukendt race af gråhudede elvere 

med frygtindgydende magiske kræfter. Rådet blev indkaldt i 

Eislon, og man erkendte, at disse elvere måtte være efterkommere 

af Neldors elverhær, som var blevet fordærvet af påvirkning fra 

elementet rall. Men gav de grå elvere betegnelsen Neldorer, forbød 

enhver kontakt til dem. Elementet rall blev ligeledes bandlyst.  

I de efterfølgende år modtog elverne kun sparsomme nyheder fra 

syden, men man formodede, at neldorerne havde underlagt sig 

næsten halvdelen af det sydlige kontinent omkring år 10.000 FJ. 

Eftersom der ikke kom nye angreb på elverne, forholdt de sig imid-

lertid i ro, og overlod blot menneskene til deres skæbne. 

Som årene gik, begyndte tusindvis af mennesker at flygte over 

Ianno passagen for at nå i sikkerhed i de elviske skove. De blev 

imidlertid afvist ved skovens grænse, og i flere tilfælde måtte el-

verne fordrive dem med vold. Mange mennesker forsøgte også at 

krydse, hvad der i dag kendes som det Tharkiske hav, ved enten at 

svømme eller sejle over Tharkienstrædet. Mange druknede, men 

der var også dem, der overlevede rejsen, og elverne i vest tolerere-

de i et vist omfang deres tilstedeværelse. De første menneskebyer 

begyndte herefter at brede sig langs kysten, hvor Kamirr og det 

nordlige Tharkien nu ligger. 

Sortelvere 

Omkring år 8000 FJ indtrådte en ny begivenhed, som vækkede 

elverne fra deres mangeårige naivitet. Fra underverdens grotter 

brød pludseligt og uden noget varsel sortelvere frem i tusindtal. 

Fra Jarcos beretninger ved vi nu, at det skete på befaling af Fanabi-

na selv, men i de gamle tider, kunne man blot se målløse til, da 

sortelverne iværksatte deres blodige erobringstogt. Elverne havde 

aldrig tidligere hørt om sortelvernes tilstedeværelse, og deres blot-

te eksistens kom som en stor overraskelse for dem. 

Fanabinas mål med invasionen var at genfinde den mængde rall, 

som Nimar havde taget fra hende efter sortelvernes skabelse, og 

som han havde skjult et sted på Niraham udenfor hendes række-

vidde. Siden da havde hun støttet og vejledt sortelverne i håbet 

om, at de en dag ville være stærke nok til at underlægge sig hele 

Niraham og genfinde det tabte elementet. Tiden var nu inde, og 

sortelverne myldrede til overfladen på et nådesløst erobringstogt. 

Sortelvernes frembrud tog sit udspring i, hvad der i dag er det 

østlige Emyr, hvorfra deres styrker bredte sig i alle retninger. 

Overalt hvor de kom frem tog de ilden med sig og brændte skove-

ne ned, og utallige elvere faldt for deres klinger, før folket indså 

hvad der var sket. 

Den elviske hær var kun af ringe størrelse efter alle disse år med 

fred, og de soldater, som var til rådighed, var alle udstationeret i 

Eislon eller nær Ianno passagen. Elverne i det nordvestlige Nira-

ham var derfor uden beskyttelse mod den overvældende horde af 

sortelvere, der nu hærgede landet.  

Omkring år 7500 FJ havde sortelverne afbrændt så meget skov, at 

de elviske skove nu var delt i to. De første år håbede man, at ad-

skillelsen blot ville være kortvarig, men afstanden mellem skovene 

voksede år for år. I år 7400 FJ måtte elverne derfor tage konsekven-

sen, og de erklærede at der fremover skulle være to elviske riger: 

Eislonien i øst og Santillia i vest. 

I år 6500 FJ syntes der stadig ikke at være nogen ende på sortelver-

nes antal. Mere end halvdelen af det nordlige Niraham var tabt, og 

elverne var tvunget i knæ. Den en gang så skønne stad Baiar var 

faldet, og adskille elviske fyrstefamilier var blevet udryddet sam-

men med deres hære. Der var tillige brændt så meget skov af, at 

landet var ryddet mellem Vetas og hvad der i dag kendes som 

Narabond.  

Sortelverne havde endvidere indtaget Ianno passagen og var 

strømmet ind i neldorernes rige mod syd. Neldorernes magiske 

kunnen og kendskab til elementet rall havde været deres store 

mål, og sortelvernes erobringstogt var nu i højere grad koncentre-

ret på syden end på elverfolket på det nordlige kontinent. Også 

neldorerne var gennem tiderne blev tvunget i knæ, og den sidste af 

deres store byer, Basaja, faldt i år 6356 FJ. På dette tidspunkt var 

neldorernes race reduceret til blot at bestå af små samfund, som 

levede på evig flugt. 
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Elverne i Eislonien kæmpede stadig en ihærdig men naiv kamp for 

overlevelse. De levede i overbevisningen om, at krigslykken kunne 

vende hvert øjeblik det måtte være, og at de ville sejre til sidst, 

hvis blot de fortsatte deres modstand. Gennem årene ændrede de 

kun marginalt på deres krigsførelse, og man holdt ihærdigt de 

gamle traditioner ved lige.  

I Santillia var man tvunget til en anden og mere dyster erkendelse. 

Da sortelverne angreb, havde næsten alle de elviske fyrster været 

bosat i eller omkring de tre store paladser, Eislon, Vetas eller Baiar, 

og de havde holdt deres hær i denne del af skoven. Santilliaelverne 

havde derfor kun haft ringe beskyttelse under krigen, og de blevet 

ramt særlig hårdt af sortelvernes hærgen. Mere end halvdelen af 

Santillia var faldet, og de overlevende elvere levede i en konstant 

frygt for den dag, hvor også de ville se flammerne rejse sig i hori-

sonten.  

Om end Eisloniens elvere led meget, så var det intet til sammen-

ligning med hvad der overgik folket i Santillia. De var forsvarsløse, 

og kunne kun se til mens deres familie og nære faldt for sortelver-

nes klinger. Desperationen mundede ud i frustration, og man delte 

en følelse af at være blevet efterladt af fyrsterne i øst. Adskillelsen 

mellem de to riger, der først kun havde været fysisk, begyndte også 

med tiden at sætte sig på sindene. 

Menneskene led ikke i samme grad som elverne. Deres race forme-

rede sig hurtigt, og hver af deres døde blev snart erstattet af to nye. 

Det kom dem kun yderligere til gode, at sortelvernes fremstød 

ikke var rettet mod deres race, men alene mod det elviske folk og 

neldorerne. De blev derfor ofte skånet for den hensynsløse ned-

slagtning, som elverne måtte lide under. 

6 3 0 0  F J  

Rina 

Situationen var håbløs, og det elviske folk måtte erkende, at deres 

race langsomt var ved at uddø under dette nådesløse angreb. De-

res eneste håb var at vende sig mod himlen, og bede til guderne 

om hjælp. 

Deres bøn blev hørt. 

Vi ved fra Jarcos beretning, at Rina selv hørte deres bønner, og at 

hun blev dybt fortvivlet ved synet af, hvad der var overgået hendes 

børn. Hendes vrede over Fanabinas forræderi var frygteligt, og hun 

forbandede Fanabina og alle hendes skabninger. 

Som skaber var Rinas godhed uendelig, men det var intet til sam-

menligning med den vrede hun nu følte, da hun som en forfærdet 

moder så sine børn lide og dø. 

Hun fordømte hver eneste af Fanabinas sortelvere, og forbød deres 

race at leve under solens stråler. Solen selv skulle være deres stør-

ste fjende, og overalt hvor de viste sig for den, ville dens stråler 

brænde dem til aske. 

For at støtte sit folk sendte Rina også tre mirnere til dem. De var 

gudelige tjenere, som betrådte Niraham i skikkelsen af smukke 

unge elverkvinder. Elverne gav dem tilnavnet de tre søstre, og de 

vandrede længe blandt deres folk, og lærte dem om den højeste 

magis kunst. Hidtil havde elverne ganske vist været enestående 

indenfor magiens veje, men mirnernes visdom øgede deres kund-

skaber tifold, så de nu ville være overlegne i mødet med sortelver-

ne og Fanabinas kræfter. 
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Således støttet af gudernes magi fik elverne nyt håb, og i en serie 

dristige udfald lykkedes det dem at vende krigslykken. Sortelverne 

var svækkede og hjælpeløse om dagen, og i årene der fulgte, for-

måede elverne at udnytte Rinas støtte til deres fordel. På kun få år 

fik de stoppede de sortes fremmarch, og begyndte at drømme om 

den dag, hvor de igen kunne føre krigen ind på sortelvernes land. 

Elverne var imidlertid svækkede og ude af stand til at mønstre de 

styrker, som var påkrævet for at kunne trænge sortelverne tilbage. 

I år 6200 FJ sat sortelverne fortsat på magten over store dele af 

Niraham, og elverne var desperate for at finde et middel, som 

kunne sikre deres fremtidige overlevelse og samtidig tvinge sortel-

verne tilbage til underverden. 

Det redskab fandt de i menneskene. Også de var blevet ramt af 

sortelvernes hærgen, men de var ikke de sortes foretrukne mål, og 

menneskene havde formået at opretholde racen på trods af de 

hårde tider. Deres antal var vokset, og man så ofte, at efter sortel-

verne havde brændt skoven af og var draget videre, slog menne-

skene sig ned på den stadig rygende jord. 

Som race var menneskene fortsat primitive og lette at påvirke, og 

elverne brugte dette til deres fordel. I Eislonien tog elverne men-

nesker som slaver i tusindtal, og udvalgte sig de stærkeste af dem, 

som der blev avlet videre på, så de kunne indgå i særlige regimen-

ter i frontlinjen mod sortelverne. 

Også i Santillia fandt man nytte af menneskene, men tilværelsen 

var efterhånden blevet en anden her, end den man så i Eislonien, 

og deres tilgang til menneskene var præget af den nye kultur, der 

var ved at opblomstre. Santillia-elverne tog menneskene til sig og 

lod dem leve blandt sig, mens de oplærte dem i de elviske kund-

skaber. Men tiden udviklede de to racer en vis indbyrdes forståel-

se, og de begyndte at danne fælles front mod sortelverne. 

Menneskenes indtog i krigen skulle vise sig at blive det vende-

punkt, som elverne havde drømt om. Om end menneskene langt 

fra stod mål med sortelverne, når det kom til kamp, så var deres 

antal alene af afgørende faktor. Elverne trænede og udrustede 

dem, og lod dem herefter om at jage og nedkæmpe sortelverne. 

Når et regiment var faldet, var der altid rigeligt med nye og unge 

mennesker til at tage deres plads, og der var ingen grænser for 

hvilke hære, der kunne mønstres. 

Det var dog langt fra en ensidig sejr. Sortelverne tilpassede deres 

levevis til Rinas forbandelse, og de formåede at få enhver tænkelig 

fordel ud af nattens skygger. Kampene bølgede da også frem og 

tilbage igennem århundrede, men det klart, at det kun var et 

spørgsmål om tid, før sortelverne ville blive trængt tilbage. 

Omkring år 5500 FJ kunne de elviske fyrster erklære, at Niraham 

endegyldigt var ryddet for sortelvernes tilstedeværelse. 

Den første storhedstid 

Efterhånden som sortelverne blev trængt tilbage, begyndte man at 

forstå det fulde omfang af de ødelæggelser, som de havde forårsa-

get. Igennem årene havde elverne næret et spinkelt håb om, at de 

ville kunne genoptage deres årtusinder gamle levevis, når blot 

sortelverne var borte, men de havde håbet forgæves.  

Af de skove, der tidligere havde fyldt hele Nirahams nordlige kon-

tinent, var mere end en tredjedel forsvundet, og store dele af den 

resterende skov var blevet tyndet så meget ud, at den umuligt ville 

kunne udgøre et hjem for folket. 

I alle de egne, hvor skoven var blevet ryddet, havde menneskene 

desuden bosat sig, og deres race spredte sig hastigt over landet. 

Ved hjælp af de kundskaber, som de havde lært fra elverne, etable-

rede de store og faste bebyggelser, og kloge af skade forskansede 

de byerne med høje og kraftige mure, som skulle afskrække elver-

ne fra nogensinde igen at gøre et forsøg på at fordrive dem. 

De fleste og største af menneskenes bebyggelser blev dog anlagt på 

det sydlige kontinent, og af alle disse byer var der særligt én, der 

tiltrak sig opmærksomhed - byen Shantil. 

I denne by opstod der i årene omkring 5000 FJ en mageløs menne-

skelig kultur, hvis lige aldrig tidligere var set. Byen selv var lagt på 

en overordentlig frodig egn, og den blev hjemsted for nogle af de 

mest sofistikerede af menneskenes slægter.  

Den begivenhed, der mere end noget andet gjorde Shantil enestå-

ende, var at man her udviklede Nirahams første skriftsprog. Shan-

tilernes evne til at kunne nedfælde viden på lertavler og perga-

ment gjorde en afgørende forskel og tillod bystyret at omforme 

byen til en enestående magtfaktor.  

Shantil var også hjemsted for adskillige teknologiske landvindin-

ger. Folket udviklede og perfektionerede landbrugskunsten, blandt 

andet gennem forståelsen for de gunstige virkninger af gødning 

samt etableringen af vandingsanlæg. De var også de første på Nira-

ham til at benyttede pløjede kornmarker samt organiserede hus-

dyrbrug. 

Fødevarer fandtes i overflod i byen, og det tillod folket af hellige 

sig andre opgaver - praktiske såvel som intellektuelle. Omkring år 

4000 FJ opfandt de glasset, og nedfældede ligeledes de første mate-

matiske begreber. Over en periode på lidt over 100 år opførte shan-

tilerne desuden Nirahams første bibliotek, og de fyldte det med al 

menneskenes lærdom. Til biblioteket hørte også et filosofisk fakul-

tet, hvor store tænker kunne samles og udveksle viden og holdnin-

ger. 

Snart blev der etableret flere byer efter Shantils forbillede, hvor 

man levede efter de samme ideologier og begreber som i moderby-

en, og efterhånden bredte kulturen sig længere og længere vest-

over indtil den omkring år 2000 FJ var udbredt langs hele nordky-

sten af det sydlige kontinent. Kulturen havde tilmed også spredt 

sig over havet, hvor der var skabt handelscentre i det der nu er 

Kamirr og det nordlige Tharkien. 

I eftertiden har man yndet at betegne denne periode med højkul-

tur som Nirahams første storhedstid. 

Bang Tei  

Shantilkulturen bevægede sig også sydpå, og gjorde også afgøren-

de forskel for folket i det unge rige Bang Tei. Indtil da havde Bang 

Tei blot været et løst funderet rige af fiskere og bønder, men med 

den viden, de tilegnede sig fra Shantil, formåede folket at omforme 

riget til en storslået stat. 

Hvad der særligt adskilte Bang Tei fra Shantil var deres valg af 

styreform. Shantilkulturen var baseret på en følelse af fællesskab 

og samhørighed, og alle større beslutninger blev foretaget af fol-

Verdenshistorien 

185 



ket. Det resulterede ganske vist i en stor stabilitet og fællesskabs-

følelse, men førte også til evige interne stridigheder og gjorde det 

overordentlig vanskeligt at forfølge et fælles mål.  

Bang Tei var i modsætning hertil bygget op omkring et enevældigt 

kejserdømme, der tillod en enkelt hersker at regere over alle sine 

undersåtter, og dermed at forene dem om at udleve ethvert af hans 

ønsker.  

Igennem årene tog Bang Teis folk enhver nyskabelse til sig fra 

Shantil og udviklede samtidig deres egne færdigheder. Mere end 

noget andet investerede de deres tid og kræfter i at forbedre den 

kendte krigskunst, og det var her, man for første gang oplevede 

strategisk krigsførelse og tvungen militærpligt. Også mange krigs-

maskiner blev opfundet her, blandt andet de første katapulter og 

stridsvogne. 

Det bangteske folk forsøgte konstant at udvide rigets grænser, og 

efterhånden som de besejrede flere og flere af de omkringliggende 

kulturer, voksede riget sig stort og mægtigt. Omkring år 1550 FJ 

var Bang Tei vokset til en sådan størrelse, at dets grænser stødte 

op mod Shantils østlige bystyrer, og der opstod en skarp konkur-

rence mellem de to riger, som efter kun få år udviklede sig til en 

større grænsestrid og endelig åben krig. 

Man måtte snart erkende, at den bangteske krigsmaskine ikke stod 

til at stoppe. Shantil havde bragt menneskenes kultur til et højere 

stadie, men i længden havde man hvilet for længe på laurbærrene. 

Den eneste reelle militære styrke man besad, var de små private 

garder, som de enkelte købmænd havde hyret til at beskytte deres 

aktiver. Hele den shantilske flåde var desuden udstationeret i det, 

som nu er kendt som Kamirrhavet, og Shantil var uforberedt på 

den invasion, som fulgte fra Dhallhavet i øst. 

I år 1543 FJ sejlede en bangtesk flåde på 2000 skibe op ad floderne 

til Shantil. Skibene var blevet bygget syd for Drageøerne i al hem-

melighed, og shantilerne havde ingen forestilling om hvad der 

ventede. Flåden medbragte en hær på 75.000 mand og adskillige 

sofistikerede krigsmaskiner. Det var den største militære styrke, 

mennesker-racen længe havde set, og Shantils sparsomme forsva-

rere udgjorde ingen reel modstand for invasionshæren. 

Byen faldt efter blot 8 timers kamp, hvorefter de bangteske solda-

ter systematisk brændte den af kvarter for kvarter. De af befolk-

ning, der ikke gjorde modstand, lod de imidlertid leve, og de fik 

tilladelse til at forlade byen med livet og deres ejendele i behold. 

Afbrændingen af byen markerede et altafgørende skifte i Nirahams 

magtbalance. Den bangteske hær marcherede vestover, men rygtet 

om Shantils udryddelse løb forud for hæren, og samtlige af bysta-

terne langs Kamirrhavet nedlagde våbnene og overgav sig uden 

kamp. 

Da hæren nåede hvad der i dag er indsejlingen til det Tharkiske 

hav, standsede den sit erobringstogt. Samtlige bystater på vejen 

havde overgivet sig, og betalte nu tribut til Bang Tei, og i hver af 

byerne var desuden blevet indsat en bangtesk magistrat. Samlings-

punktet for Nirahams kulturelle udvikling var nu underlagt bang-

tesk herredømme. 

Således begyndte den periode i Nirahams historie, der skulle blive 

kendt som den anden storhedstid 

1 6 0 0  F J  

Verdenshistorien 

186 



Anden storhedstid 

I mere end 300 år regerer Bang Tei dynastiet over store dele af det 

sydlige Niraham. Det var en strengt hierarkisk verden, hvor kejse-

ren udlevede sin magt over folket gennem lokale magistrater i de 

enkelte byer. I hver af byerne var også udstationeret en mindre 

hærstyrke, der holdt folket under kontrol, og øjeblikkeligt slog ned 

på alle optakter til oprør. 

Folket accepterede gradvist det nye herredømme, ikke mindst 

fordi Bang Tei tillod dem at fortsætte deres liv, som de altid havde 

levet det, så længe de blot underkastede sig deres nye herre.  

Det var fredelige tider, og landbrug og håndværk blomstrede i 

denne periode. Specialiserede landbrug blev normen, og man in-

troducerede simple mekaniserede redskaber samt rotationsbe-

plantning. Herudover gjorde man også en indsats på at forbedre 

kvægproduktionen gennem avlsprogrammer og en øget viden om 

medicinering. Disse tiltag førte til, at fødevareproduktionen blev 

mere end fordoblet under dynastiet.  

Al rigets overskud blev imidlertid kanaliseret over i udviklingen af 

militæret, og det var særligt indenfor dette felt, at de største opda-

gelser blev gjort. Man perfektionerede bronzestøbningens kunst, 

og udviklede bedre våben og rustninger, end man tidligere havde 

set. Mest afgørende blev dog indførelsen af militær disciplin og 

organiserede kampformationer.  

På trods af sine mange nyskabelser, så var dynastiet dog også præ-

get af en overvældende konservatisme. Kejseren udstedte blandt 

andet befaling om, at magi var forbudt ved lov, og at anvendelsen 

heraf skulle straffes med døden. Yderligere nægtede han at lade 

militæret at inkorporere reelle rytterkompagnier. Heste blev såle-

des fortrinsvist anvendt blandt spejderne. I stedet satte man sit lid 

til at opretholde legioner af fodfolk samt en overvældende flåde. 

I årene omkring 1200 FJ blev Bang Tei udsat for en række mindre 

angreb fra de frie bystater i vest og nord, hvor handelsskibe blev 

plyndret og stukket i brand. Det førte til yderligere kampe, der for 

det meste fandt sted på havet, og selvom Bang Teis flåde var både 

størrelsesmæssigt teknologisk overlegen, så gjorde de frie bystater 

stædig modstand og formåede gang på gang at undgå direkte kon-

frontationer. Bang Tei koncentrerede derfor for eftertiden største-

delen af sin flåde i det vestlige hav, og gav disse frie folk tilnavnet 

Kam’amir, der på bangtesk betyder ’pirater’. 

Eisloniens elvere modsatte sig enhver tilnærmelse fra Bang Tei, og 

man betragtede dem med stor foragt på grund af deres aggressive 

og udfarende natur. Mod syd havde Bang Tei endnu en fjende i de 

nomadefolk, der herskede i ørkenen og de åbne stepper. Folket her 

havde desuden taget elvernes magiske kunnen til sig, og i et dis-

kret forsøg på at gøre op med Bang Tei dynastiet, sendte elverne 

adskillige magikyndige, som hjalp med at undervise steppefolket i 

magiens kunst. 

I år 1122 FJ havde modstanden mod Bang Tei nået et sådant om-

fang, at man vurderede, at tiden var inde, og der blev sat et storsti-

let angreb ind mod Bang Tei. 

En flåde sejlede ud fra Kamirr, og formåede i en dristig manøvre at 

sænke store dele af den uforberedte bangteske flåde, mens den lå 

for anker og var ved at laste forsyninger. Som reaktion på dette 

angreb, blev den kejserlige garde sendt ud fra Bang Tei, og drog 

langs kysten mod Ianno passagen, hvorfra den skulle bevæge sig 

vest– og nordover for at nedkæmpe de frie stater én gang for alle. 

Da hæren var godt en måned ude fra Bang Tei, blev en bølge af 

krigere og magikere fra syden sendt mod byen, hvor de mødte den 

resterende garnison i et storstilet slag. De bangteske hærførere 

organiserede hæren efter vanlig tradition, men var uforberedte på 

hvad der derefter ramte dem. Steppefolkenes bueskytter skabte 

rædsel i geledderne med deres hemmeligt importerede elviske 

buer, og før de bangteske hærførere kunne nå at organisere forsva-

ret, udløst talrige magikere - støttet af deres elviske allierede - et 

hav af ild, der ramte fjenden fra oven. 

Den sejrsvante og demoraliserede bangteske hær flygtede i rædsel, 

og kejserstaden overgav sig til fjenden. Inden mørket faldt på, var 

kejseren blevet halshugget, og hans lig blev brændt i fuld offentlig-

hed, hvorefter asken blev spredt for vinden. 

Forlydenderne om kejserens død nåede hurtigt omkring, og da de 

lokale magistrater pludseligt stod overvældede og uden det leder-

skab, der havde styret deres skæbner i alle disse år, nedlagde de på 

stribe deres våben og overgav bystaterne. 

Det eneste, som nu stod i vejen for den totale sejr, var den Bangte-

ske hær, der på dette tidspunkt var nået til hvad der i dag er det 

østligste Tharkien. Elviske soldater, udsendt fra Eislon, havde 

imidlertid krydset Ianno passagen, og sammen med ryttere fra 

syden havde de afskåret de bangteske forsyningstropper, således at 

hæren ikke blot var uden lederskab, men også var udsultet og 

fanget i et fremmed land. 

Hæren gjorde et desperat forsøg på at nå tilbage til Bang Tei ved at 

krydse ørkenen, men af den oprindelige hær på 150.000 mand 

overlevede mindre end 1000 den udhungrende march. 

Bang Tei dynastiet faldt officielt i år 1098 FJ, da Wang Tun, den 

forhenværende kejsers broder, overgav riget. Som en betingelse for 

fred skulle Bang Tei give afkald på alle provinser vest for Shantil. 

Til gengæld ville de sejrende parter standse deres fremmarch og 

anerkendte rigets besiddelser i det sydøstligste Niraham. Kravene 

blev gensidigt accepteret, og afslutningen på den anden storheds-

tid var en realitet 

De frie stater  

I årene, der fulgte efter Bang Tei dynastiets fald, oplevede adskilli-

ge samfund i det centrale og vestlige Niraham en frihed, som de 

havde været forundt i næsten 500 år. Om end man fejrede de nye 

tider, så var der også mange lokale fyrster, der så det som en mu-

lighed for at berige sig selv uden længere at skulle frygte for re-

pressalier. Hvad der skulle have været en befrielse af det sydlige 

Niraham endte derfor snart i lovløshed og endeløse krige mellem 

bystaterne.  

Steppefolket måtte ligesom de frie bystater forholde sig til denne 

nye verden uden en fast fjende. I modsætning til de omkringlig-

gende kulturer følte de imidlertid et sådant sammenhold efter de 

mange års stridigheder med Bang Tei, at folket forenede sig frem 

for at blive delt. Med tiden voksede følelsen af en fælles identitet, 

og det affødt et løst funderet rige, der blev kendt som Zara’bash. 

Blandt de frie bystater bølgede konflikterne frem og tilbage igen-

nem 200 år, uden at der blev fundet en reel sejrherre. Da også 
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zaraberne blev ramt af de vestlige folkefærds stridigheder, udbrød 

der i år 831 FJ åben krig mellem Zara’bash og de frie bystater i vest. 

De lokale krigsherrer stod imidlertid uden fælles lederskab, og det 

var en smal sag for de erfarne zarabiske krigertroldmænd at besej-

re dem. Rigerne faldt på stribe, og de blev alle indlemmet i det 

konstant voksende zarabiske rige. 

Det stod imidlertid snart klart, at den konstante ekspansion førte 

til et utal af oprør efterhånden som man også indlemmede folke-

slag, der ikke delte den fælles zarabiske livsopfattelse. Fra år 802 FJ 

begyndte zaraberne derfor i stedet at brænde hver besejret by ned 

til grunden, hvorefter de tvang de lokale på flugt. 

Zaraberne grundlagde i år 792 FJ byen Cartheero i bunden af Ka-

mirrhavet. Byen voksede hurtigt i størrelse, da landet omkring den 

var overordentligt frugtbart, og dens placering var enestående for 

de søfarende handelsmænd. Byen havde i 724 FJ nået en sådan 

størrelse, at den var Nirahams største by, og i 719 FJ udpegede man 

byens første enevældige hersker - sultan Afti el Cartheero - som 

udover byen selv også blev givet herredømmet over det forenede 

Zara’bash. 

Omkring år 650 FJ havde zaraberne ryddet hele den østlige del af 

Kamirrhavet for fjendtlige bosættelser, og flygtningene var enten 

blevet drevet nordpå over havet eller vestpå langs kysten. Zaraber-

nes krigstogt kunne imidlertid ikke vare evigt, og i år 623 FJ blev 

der indgået en permanent fred med de resterende bystater i vest. 

Bystyret i byen Etos blev skånet, og jorden omkring den blev givet 

til indbyggerne som ejendom. Den største og mest indflydelsesrige 

købmand i byen blev herefter indsat som hersker, og det land, der 

nu tilhørte ham, skulle fremover være en grænseregion mellem 

Zara’bash og de frie bystater i vest. 

I tiden der fulgte, så de overlevende bystater hvordan de ligesom 

zaraberne havde behov for at kunne samle deres riger, hvis de 

skulle gøre sig nogen forhåbning om fred. Det ville også give dem 

styrken til at gøre modstand, såfremt zaraberne skulle vende tilba-

ge på ny. 

Den mest indflydelsesrige af bystaterne bar navnet Tharkien, og 

var beliggende i bunden af det hav, der nu kendes som det tharki-

ske hav. I år 617 FJ indgik tre af de større bystater her en aftale, der 

bandt dem sammen i et tæt forbund. Aftalen blev benævnt Den 

tharkiske pagt. 

Bystaterne, der indgik pagten, var stadig selvstyrende, og de levede 

reelt ikke meget anderledes, end de havde gjort i Shantiltiden. Dog 

var de lokale byherrer edsbundne til at komme hinanden til hjælp, 

såfremt herskeren af den tharkiske by forlangte dette. Derudover 

var alle borgerne i bystaterne forpligtet til at handle og samarbejde 

med hinanden, og de skulle ligeledes slå hårdt ned på alt sørøveri i 

det tharkiske hav. 

Tharkien udviklede sig hurtigt til en central økonomisk magt på 

Niraham. Fødevarer fandtes i overflod, og et utal af goder fandt vej 

til deres havne, hvorfra de blev solgt videre med stor fortjeneste. 

Hvad der dog særligt skulle vise sig at være af skelsættende betyd-

ning, var at man her introducerede de første begreber om penge 

og dermed en organiserede økonomi. Det skabte en fælles mønt-

fod, og resulterede i at værdien på varer blev ensartet i størstede-

len af staterne, og at konkurrenceevnen blev kraftigt forbedret. 
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Til fremskridtene under den tharkiske pagt må også tælles, at der 

blev gjort en indsats for at udvikle en regulær handelsflåde, og 

man udarbejdede detaljerede søkort. I Kamirr og Bang Tei skete 

også i tiden en omfattende udvikling indenfor skibsbygningens 

kunst, som man var hurtig til at tage til sig og videreudvikle på. 

Handelen og kulturen blomstrede, og i bystaterne nord for det 

tharkiske hav indså man snart, at man enten måtte indgå i forbun-

det eller se sig udkonkurreret. I år 592 FJ indtrådte disse bystater 

derfor i den tharkiske pagt, på lige fod med de etablerede stater. 

Dermed fik Tharkien den form og det omfang, som riget i store 

træk besidder den dag i dag. 

Det nordlige Niraham 

Den hidtidige beretning har primært været fokuseret på udviklin-

gen i det sydlige Niraham. Det skyldes, at udviklingen i de nordlige 

egne i den tilsvarende periode var væsentlig mere begivenhedsløs, 

og ikke var af helt samme betydning for det Niraham, som vi ken-

der i dag. 

Omkring år 6000 FJ var sortelverne begyndt at blive fortrængt fra 

dele af det nordlige kontinent. Hvor de hidtil var marcheret frem, 

havde de brændt skoven foran sig, og ingen ny skov var blevet 

plantet, hvor den gamle var faldet. Efterhånden som sortelverne 

forsvandt fra landet, lå enorme åbne og frugtbare arealer således 

frie, og menneskene var ikke sene til at gribe chancen. 

De første mennesker på det nordlige kontinent var de, som var 

bragt dertil af elverne for at bekæmpe sortelverne. Da mennesker-

ne her igennem årene formerede sig i enorme antal begyndte de 

imidlertid at leve frit, men fortsat med elverne som deres herrer. 

De lyttede og lærte, og begyndte ved hjælp af den elviske visdom 

at udvikle deres egne samfund og kulturer. Hurtigt blomstrede 

menneske-racen, og på kun få hundrede hår var de vidt udbredte 

på det nordlige kontinent. 

Dværge  

Da sortelverne var blevet drevet tilbage, fortsatte den menneskeli-

ge udvikling, og igennem årene bevægede menneskene sig længere 

og længere mod nord, indtil den dag hvor de hvor de stod ved 

Darkonien - dværgenes rige. 

Under sortelvernes fremmarch havde dværgene skjult sig i deres 

huler og undladt at blive involveret i stridighederne. Også sortel-

verne kunne begå sig i huler og grotter, og dværgene frygtede for 

at et sammenstød under Darkoniens bjerge ville blive fatalt for 

deres folk. 

Dværgene holdt sig derfor for sig selv og lod verden om at gå sin 

gang. Fra deres hjem under bjergene sørgede de for at holde sig 

orienteret, men levede en sky og tilbageholden tilværelse og over-

vejede deres situation grundigt, før de bevægede sig mod overfla-

den. 

Det anslås, at dette første møde fandt sted mellem år 3000 FJ og 

2500 FJ, om end det må formodes, at dværgene fra deres huler var 

bekendt med menneskenes eksistens længe før det modsatte var 

tilfældet. Mødet var imidlertid præget af en gensidig mistillid - 

dværgene ønskede ikke at risikere voldelige sammenstød, og men-

neskene var præget af flere hundrede års kampe med sortelverne, 

og var derfor heller ikke just åbensindede overfor nye og ukendte 

racer fra dybet. 

Igennem adskillige år så de to racer derfor blot hinanden ad, og 

nåede til sidst til en forståelse af, at ingen af dem ønskede den 

anden parts nærvær. Alt det ændrede sig imidlertid omkring år 

1400 FJ, hvor menneskene for første gang blev introduceret til 

smedekunsten. 

Længe havde de beundret dværgenes våben og redskaber af stål, 

og da de langt om længe blev indviet i hemmeligheden, bredte 

kundskaben sig over Niraham som en steppebrand. Alle ville have 

fingrene i dette nye vidunderlige materiale, der glimtede i solen og 

var både skarpere og mere holdbart end de primitive redskaber, 

som man hidtil havde kendt. 

Jorden i de centrale dele af Nirahams nordlige kontinent var imid-

lertid relativt fattig på metallet, så menneskene indledte en ihær-

dig eftersøgning på jernforekomster i det øvrige Niraham. De fandt 

metallet i Darkonien i vest, men frygtede dværgene for meget til at 

ville begive sig ind i deres bjerge, og netop da de var ved at opgive 

håbet, fandt de den rigeste kilde af alle - i Rustbjergene mod nord. 

Bjergene var imidlertid ikke ubeboede, og menneskene stiftede nu 

bekendtskab men en race, hvis lige de aldrig tidligere havde set. 

Sortblodsfolket  

Siden tidernes morgen havde Rustbjergene været hjemsted for 

orker, trolde og gobliner. Livet i bjergene var hårdt og barskt, og 

det passede sortblodsfolket over al forventning. Det holdt det 

stærke og årvågne, og de havde aldrig set nogen grund til at bevæ-

ge sig ned i skovene og bevæge sig ud på de åbne vidder. Sort-

blodsfolket havde derfor også kunne leve i en underforstået sam-

hørighed med elverne. Rustbjergene og de gamle fyrreskove langs 

Iskysten var orkernes, og ingen elver med livet kært begav sig 

derop. Tilsvarende var skovene syd for bjergene elvernes land, 

hvor selv den modigste ork ikke ville vandre. 

Sådan havde elvere og orker levet i tusinder af år, og begge racer 

havde nydt godt af denne gensidige forståelse. Nu begyndte men-

neskene imidlertid at bevæge sig op i Rustbjergene i store antal, på 

en evig jagt efter kostbare metaller. Konflikten der fulgte, var 

uundgåelig. 

Da orkerne så, hvordan menneskerne begav sig op i Rustbjergene, 

og trængte ind på, hvad der siden tidernes morgen havde været 

deres territorium, handlede de som ved enhver anden overtrædel-

se af deres grænser - ved at kaste sig over de indtrængende i en 

nådesløs blodrus. Deres styrke var menneskene overlegen, og de 

fjender, som ikke nåede at flygte, blev dræbt uden nåde. Fra de få 

overlevende strømmede rygtet om denne ukendte og grusomme 

race hen over landet, og mangen en modig ungersvende begav sig 

op i bjergene på jagt efter ære og anerkendelse, for aldrig at siden 

at blive set. 

Længe levede menneskene i frygt, og de fik deres bange anelser 

opfyldt under en særlig kold vinter omkring år 1050 FJ. Kulden 

tvang orkerne til at begive sig ned fra bjergene for at finde føde og 

jage. De overfaldt flere landsbyer i deres søgen på mad, og der gik 

mange dage, før menneskene erkendte, at deres byer stod i brand. 

Snart havde de imidlertid etableret en talstærk og veludrustet hær 
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af lokale jægere og krigere, og resten af året gik med vedvarende 

krige mod orkerne. Da foråret kom, trak sortblodsfolket sig atter 

tilbage til Rustbjergene, og selvom det langt fra havde været en 

sejr for menneskene, så fik de alligevel nyt håb i visheden om, at 

denne grusomme race kunne bekæmpes.  

I de følgende år udviklede menneskene langs Rustbjergenes deres 

krigskunster, og efterhånden som de begyndte at vinde overhånd i 

striden med orkerne, blev de modigere og bevæge sig år for år 

længere op i bjergene, hvor de anlagde fæstninger og svært bevog-

tede minebyer. 

Maldúné  

Da tharkerne omkring år 550 FJ begyndte at sende handelsekspedi-

tioner nordpå ind i landet, for dels at sælge deres varer fra syden 

men også for at skaffe sig adgang til det kostbare jern, blev de 

forundret over den kultur, der mødte dem her. Menneskene levede 

ganske vist et simpelt og primitivt liv, men deres tilværelsen var 

også præget af en hidtil uset harmoni. De hårde vilkår havde ud-

viklet en kultur, hvor man var afhængige af hinanden, og hvor 

anerkendelse og respekt var altafgørende. Der var stadig stridighe-

der mellem stammerne og de enkelte individer, men når de op-

stod, løste man dem hurtigt og kontakt, og fortsatte herefter sin 

tilværelse uden had eller nag. 

Tharkerne beundrede denne simple og ligefremme levevis, og 

selvom folket mod nord langt fra var lige så civiliserede og danne-

de som dem selv, så anerkendte man dem alligevel for deres ærlig-

hed. Man begyndte - først i spøg, men siden hen greb det om sig - 

at betegne nordens folk som maldúnere, der i nutidens sprog bedst 

oversættes til ’fredelige fjender’. De egne, som var beboet af disse 

gav tharkerne ligeledes navnet Maldúné. 

Maldúné omfattede de egne, som i dag udgør Paravien, Emyr og 

det sydøstlige Narabond. Der var på ingen måde tale om et forenet 

rige med en fælles kulturel forståelse. Navnet dækkede således 

først og fremmest over de folkeslag, der boede i disse egne, og som 

i tharkernes øjne havde en meget ensartet levevis. Uanset at 

maldúnernes land havde en imponerende størrelse, så var det 

desuden kun tyndt befolket, og der var langt mellem de større 

bosættelser. 

Igennem de næste mange år påvirkede tharkerne og maldúnerne 

hinanden på adskillige områder, og i mange egne blev de to kultu-

rer så sammenblandede, at det kunne være vanskeligt at adskille 

de to bestanddele igen. Maldúnerne tog velvilligt tharkernes viden 

og teknologiske fremskridt til sig, og lærte blandt andet om land-

brugskunsten, simple skriftsprog samt handelssystemer og brugen 

af mønter. Tharkerne tog til gengæld store dele af den maldúnske 

levevis til sig, og særligt var de interesserede i at få kendskab til 

smedekunstens hemmeligheder. Også vinbrygningens kunst, som 

maldúnerne havde lært fra elverne, faldt i tharkernes smag, og de 

lærte snart at dyrke druer og fremstille vin. 

Paravien  

Den primære samlingspunkt, hvor den tharkiske og maldúnske 

kultur mødtes, var i de egne, som i dag udgør Paravien. Maldúner-

ne var her særdeles ivrige efter at lære skikkene fra folket mod syd, 

og deres land blev udgangspunktet for alle tharkernes bevægelser 

ind i landet. Folket i disse egne blev derfor udsat for en evig strøm 

af nye kulturelle indtryk, og på blot få hundrede år overgik de fra 

tidligere tiders primitive stammesamfund til et højt udviklet og 

selvbevidst rige. 

I år 494 FJ nedfældede man her de første love på det nordlige kon-

tinent, og ved udstedelsen af disse erklærede man det paraviske 

rige som værende ét land. Paravien skulle fremover være uaf-

hængigt af det øvrige Maldúné, og skulle i stedet ledes af 4 højkon-

ger, som i fællesskab ville bestemte, hvad der var lov og ret. 

Paraviens nye regenter ledede landet i et nært samarbejde med de 

tharkiske handelsmænd, og kulturen i riget bevægede sig derfor 

meget hurtigt længere og længere væk fra de maldúnske traditio-

ner. Særligt lagde man stor vægt på lov, orden og det skrevne ord i 

riget, og da en aftale efter tharkisk lov ikke var bindende førend 

den var nedfældet på papir, blev der indføjet en tilsvarende para-

graf i den Paraviske lov. Uanset at det må synes som en mindre 

detalje, så blev det alligevel et skelsættende brud med den gamle 

maldúnske tradition for ordets ubrydelighed, og mere end noget 

andet markeret det den overgang, som Paravien gennemgik i disse 

år. 

Den kultur, der blomstrede op i Paravien, var Nirahams første 

organiserede kastesystem. Her ejede den herskende adelsklasse alt 

land i riget, og forpagtede det ud til lokale herremænd mod beta-

ling af skatter og støtte i krig. Landbesiddelserne gik i arv fra far til 

ældste søn, og kun højkongerne selv kunne ændre en mands status 

eller fratage en adelig hans ejendom. 

Enhver dreng af adelig stand var forpligtet til at lære at læse og 

skrive, samt modtage træning i både etikette, matematik og våben-

brug på af rigets akademier. Det var desuden god kutyme efterføl-

gende at sende sine sønner i lære hos en ældre og mere erfaren 

ridder, hvorved traditionerne blev holdt i hævd gennem generatio-

nerne. Der fulgte store forpligtelser med en riddertitel, men goder-

ne var tilsvarende store. Enhver jævn mand skulle bukke, når en 

ridder og hans følge passerede ham, og en ridder ville kunne 

standse ved et hvilket som helst hus i riget, og her få både mad og 

drikke samt en seng at sove. 

Krigen i nord  

I resten af det nordlige Niraham gik udviklingen ikke helt lige så 

hurtigt som i Paravien. Det øvrige Maldúné var mere tilbagehol-

dent med at integrere den tharkiske kultur i sin egen, og om end 

mange af de sydlige maldúnere langsomt tog indflydelsen fra Thar-

kien til sig, så opstod der også en næsten fjendsk stemning mod 

det nye blandt folket længere mod nord. Folket her havde oplevet 

hvordan den tharkiske kultur langsomt udvandede deres egen, alt 

imens den forvandlede de engang så stolte maldúnere til griske og 

arrogante håndlangere for de tharkiske rigmænd i syd. I egnene 

nord for kuldens mur og langs Iskysten i vest begyndte man derfor 

at fornægte de kulturelle tiltag og holdt i stedet mere og mere 

ihærdigt fast ved det gammelkendte og traditionelle. 

Tharkernes umættelige efterspørgsel på jern gjorde det yderst 

lukrativt for maldúnerne at bedrive minedrift, og mangen en 

maldúnsk høvding skabte sig enorme rigdomme gennem denne 

handel med Tharkiens købmænd. Den eneste måde at skaffe flere 

metaller var imidlertid at bevæge sig længere og længere op i Rust-

bjergene. Det førte til konstante stridigheder med sortblodsfolket, 
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og om end menneskene flere gange havde held til at drive orkerne 

på flugt, så var det imidlertid en stakket frist. 

Dag for dag blev orkerne tvunget sammen på stadig mindre områ-

der af land, der efterhånden lå så højt oppe i bjergene, at det var 

næsten umuligt at finde føde og ly. Det var en udvikling, der umu-

ligt kunne fortsætte, og en vinter skete det uundgåelige. 

I år 499 FJ var efteråret koldere og mere barskt, end man havde 

oplevet i mands minde. Da sneen begyndte at falde, var mange 

døde af sult, og selv blandt de større og mere velforberedte herre-

mænd begyndte det at blive småt med forråd. Blandt orkerne i 

Rustbjergene var situationen endnu mere desperat, og i mangel af 

andre udveje greb de til den løsning, som racen var blevet forvendt 

med igennem de sidste mange år - plyndring. I tusindtal strømme-

de de ned fra bjergene, og de udsultede og forkomne mennesker 

kunne knap nok gøre modstand. Da der ikke var mad nok at finde 

i byerne langs Rustbjergenes fod, fortsatte sortblodsfolket deres 

plyndringstogt mod syd. Drevet af en tvingende sult standsede de 

kun sjældent, og når de undervejs mødte modstand, kastede de sig 

hellere i døden på menneskenes klinger end veg tilbage. 

Ingen kunne gøre sig håb om at stoppe denne nådesløse horde af 

orker, trolde og gobliner, og det vinter lærte menneskene én gang 

for alle at frygte sortblodsfolket. Ved midvinter havde de ranet alt 

hvad der var at finde af fødevarer i det nordlige Maldúné, og lige så 

hurtigt som de var kommet, forsvandt sortblodsfolket nu tilbage til 

Rustbjergene, og efterlod menneskene til kulden og den sikre død. 

Det formodes, at mere end 100.000 mennesker sultede ihjel den 

vinter. 

Da foråret kom, samledes de overlevende stammer og drog mod 

Rustbjergene for at tage hævn. Orkerne var imidlertid forberedte, 

og menneskene var stadig svækkede efter vinterens strabadser. De 

led et sviende nederlag, og blev fortrængt fra hele bjergkæden. 

Frem for at acceptere deres nederlag, sendte menneskene blot 

flere og flere krigere mod nord, og indledte dermed en mere 20 år 

lang krig med sortblodsfolket. 

Det maldúnske rige  

Først i år 479 FJ blev der indgået en skrøbelig fred. Om end nor-

dens folk yndede at betegne dette som en våbenhvile mellem de to 

racer, syntes sandheden nok nærmere at være den, at menneskene 

havde trukket sig tilbage, og orkerne derfor i nogle år havde und-

ladt at hærge og plyndre. 

Menneske-racen havde imidlertid indset sin svaghed igennem 

disse år med utallige nederlag, og man vendte sig derfor mod Para-

vien, i håbet om deres ridderordener ville kunne lære de øvrige 

folkefærd at forsvare sig mod fremtidige angreb. Paraverne indvil-

gede, og igennem den næste mange år sendte de utallige riddere, 

der skulle hjælpe med at træne de maldúnske hære og lære dem 

om krigens kunst. 

Med sig tog paraverne også store dele af deres kultur, som dermed 

langsomt begyndte at brede sig blandt maldúnerne. Om end ud-

viklingen var nødtvungen og ujævn, begyndte man dog gradvist at 

se efterligninger af det paraviske kastesystem vokse frem i landet. 

I år 402 FJ brød orkerne den fred, som var indgået nogle af halv-

fjerds år tidligere, og de strømmede i stort antal ind over 
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maldúnernes rige. I første omgang blev menneskene løbet over 

ende, og formåede i deres overraskelse ikke at organisere et til-

strækkeligt forsvar. Orkerne kunne derfor hærge frit i landet, og 

nogle enkelte nåede endda så vidt som til Paravien. Det var først, 

da paraverne sendte riddere til Maldúné, at orkerne blev bekæm-

pet og trængt tilbage mod Rustbjergene.  

Under krigen havde man erkendt, hvilken svaghed det var, at 

maldúnerne fortsat levede som spredte stammefolk uden fælles 

herskere, der kunne organisere folket og koncentrere hærenes 

indsats. Efterfølgende blev der gjort forsøg på at samle folket og 

udråbe en fælles regent, men det var forgæves, og gjorde kun fol-

kene endnu mere splittede, end det var i forvejen. 

En enkelt stammeleder lod sig dog ikke kue, og i en bombastisk 

handling udråbte Hargrim hin Hårde sig selv til konge over samtli-

ge folkefærd i det centrale Maldúné. Paravien bifaldt denne hand-

ling, og sendte riddere til hans hjælp, og også Kamirr-folket i syd 

så nytten af at have et forenet og magtfuld rige ved sin side, og 

støttede den selvudråbte konge med lejesoldater og våben. De 

følgende år blev turbulente og stridsfulde, men kong Hargrim 

formåede at kue alle oprørske stammer, og med tiden lærte de at 

anerkende hans herredømme. 

Norrland 

Igen tiderne havde mennesker bevæget sig længere og længere 

mod nord, men der var også de af dem, som i stedet var rejst mod 

vest, og havde bosat sig langs Iskysten bag Darkoniens bjerge. 

Her var klimaet hårdere og mere barskt, end hvad man kendte 

noget andet sted på Niraham. Der lå is og sne over landet i største-

delen af årets måneder, og selv om sommeren var dagene kolde og 

korte. At dyrke fødevarer var en næsten umulig kunst, som kun de 

færreste formåede, så i stedet ernærede folket sig ved jagt og fiske-

ri, og de blev hurtigt mestre indenfor disse discipliner. De var 

tillige dygtige smede, og da deres tavse men resolutte livsstil tiltal-

te dværgene, lærte dværgene gerne fra sig. 

Om end dette folk besad en stærk følelse af fællesskab, og der 

fandt en omfattende handel sted mellem de enkelte stammer, så 

blev der aldrig gjort forsøg på at definere landet som et forenet og 

selvstændigt rige. I omverdenen begyndte man at betegne menne-

skene langs Iskysten som ’norrlændinge’, og efterhånden blev 

navnet Norrland den gængse betegnelse for deres land.  

Tilværelsen i Norrland var ofte meget farefuld, og i de første man-

ge år var det var en egn, hvor kun de stærkeste overlevede. Man 

lærte at værdsætte ihærdighed og styrke som anerkendelsesværdi-

ge egenskaber, og ringeagtede tilsvarende uproduktive intellektu-

elle værdier. Der var kun de ældste og svagelige i stammen, der 

måtte bruge deres tid på tænksomme fordybelser. Folket erfarede 

også snart, at samarbejde mellem stammerne var en nødvendighed 

for at kunne overleve. Norrlændingene havde ikke taget et reelt 

skriftsprog til sig, og efterhånden udviklede der sig derfor en for-

ståelse for ordets ukrænkelighed. Den største synd af alle var at 

forbryde sig mod sit ord, og begreber som ære og respekt blev 

hjørnesten i den norrlandske kultur. 

Udover at være fremragende jægere og smede, forstod norrlændin-

gene sig også på bådebyggeriets kunst, og i deres skibe rejste de 
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ofte langt sydpå for at handlende med de paraviske og tharkiske 

købmænd. De sejlede også mod vest, og opdagede her øerne Lan-

diska og Plen omkring år 300 FJ. 

Landiska lå relativt tæt på Norrland og sejladsen varede sjældent 

mere end en dag eller to. Da øen desuden var relativt frugtbar og 

ideel til husdyrbrug, blev den hurtigt befolket, og mangen en norr-

lænding fandt sig en ny tilværelse her. Udover frivillige tilflyttere 

blev øen dog også hjemsted for mange norrlændinge, som var 

blevet forvist fra hjem eller på anden måde udstødt, og med tiden 

fik Landiska ry for at være en regulær rotterede af pirater og geme-

ne forbrydere. 

Plen lå i modsætning hertil langt ude i det paraviske hav, og efter-

som de norrlandske skibe først og fremmest var beregnet til sejlads 

langs kysten, var rejsen til øen utrolig farefuld. Det var ikke en 

rejse, som norrlændingene frivilligt foretog, og da Plen desuden 

ikke bød på en videre overflod af ressourcer, forblev øen ubeboet i 

lang tid efter norrlændingenes opdagelse. 

Sortelvernes tilbagekomst 

I alle de forgangne år havde sortelverne blot forholdt sig passive i 

underverdenen og afventet den dag, hvor Rinas forbandelse over 

dem ville aftage. Til sidst blev den lange ventetid dem imidlertid 

for meget. De havde aldrig glemt det skændige nederlag, de havde 

lidt til elvernes og menneskenes fælles front, og hvordan de havde 

fejlet i den mission, som deres gudinde havde skænket dem. 

Efter en længerevarende strid blandt sortelverne vandt en ny og 

ærgerrig kejserinde overhånd i år 280 FJ, og hendes første befaling 

var, at hæren skulle mønstres og sendes til overfladen. Det stod 

klart for dem, at den gamle forbandelse var aftaget i kraft, og at 

selvom solens stråler stadig skar i deres øjne og gjorde dem svage 

om dagen, så behøvede de ikke længere at frygte for at sygne hen 

og dø i lyset. 

Sortelverne brød derfor nu for anden gang i Nirahams historie 

frem fra undergrunden og kastede sig over resten af verdens folk. 

Deres antal var enormt, og i underverdenen havde sortelverne 

brugt hundreder af år på at udvikle deres våben og krigskunst. 

Hvad mere var, at de bragte magikere med sig, som huskede og 

praktiserede de gamle kundskaber, og nu anvendte dem på den 

mest destruktive vis. 

Endnu en gang kom sortelvernes pludselige indtog på Niraham 

som en overraskelse for verdens folk. Menneskene havde ganske 

vist overleveret beretningen fra mund til mund igennem årene, 

men historien var blevet så udvandet med tiden, og den efterhån-

den blot blev betragtet som ammestuesnak. Kun elverne havde 

bevaret erindringen om deres sorte brødre, men med tiden havde 

de afskrevet dem som en reel trussel, for i stedet at bekymre sig 

om menneskenes konstante indtog i deres skove. 

Udgangspunktet for den sortelviske invasion var igen den bjergkæ-

de, vi nu kender som kuldens mur. Fra skjulte grotter myldrede de 

op i tusindtal og nedlagde enhver fjende, som de mødte på deres 

vej. Deres bevægelse gik først og fremmest østover, og målet var de 

elviske fyrster i Eislonien. Sortelverne havde imidlertid ikke glemt 

hvordan menneskene havde stået ved elvernes side i den sidste 

krig, og på rejsen østover lod de deres vrede ramme samtlige men-

nesker i deres nærvær. Store dele af folket i det østlige maldúnske 

rige blev dræbt af denne hærgende horde og deres land brændt af. 

Det var dog intet sammenlignet med den vrede, som sortelverne 

lod ramme elverfolket, da de nåede grænsen til Eislonien. De hær-

gende kræfter, som blev sluppet løs her, var rædselsvækkende, og 

selv de mest krigsvante af elvernes veteraner frygtede det syn, der 

mødte dem. Horde efter horde af sortelviske krigere myldrede 

gennem den brændende skov, og bag dem kaldte magikere død-

ninge frem fra jorden, der bragte død med deres blotte berøring. 

I år 275 FJ mødte elverne dem på sletten foran Vetas i et slag af 

episke proportioner. Dagen var imidlertid knap nok gået på hæld, 

før elverne måtte erkende, at deres styrke på ingen måde stod mål 

med de sortelviske kræfter, og de ellers så disciplinerede elviske 

styrker flygtede ved solnedgang i hovedkulds rædsel. 

Efterfølgende blev skovene helt op til Vetrisfloden reduceret til en 

rygende askehob, og byen Vetas blev omringet af fjenden og stod 

som en sidste desperat skanse. De stærkeste af elvernes kompagni-

er var faldet, og de overlevende elverfyrster havde oprettet en 

sidste desperat skanse på Vetrisflodens østlige bred. De var imid-

lertid hærgede af krigen og i håbløst undertal. 

Endnu en gang måtte elverne sætte deres lid til menneskenes styr-

ke, og de sendte bøn om hjælp til samtlige af de menneskelige 

riger. Også menneskene var imidlertid blevet hårdt ramt af sortel-

vernes fremstød, og størstedelen af det østlige maldúnske rige lå i 

ruiner. De betænkte sig derfor længe og førte lange diskussioner, 

men i den sidste ende sendte de maldúnske herskere bud ud til 

stammerne med befaling om at hærene skulle mønstres. 

I nødens time, da situationen så mest håbløs ud for elverne, og de 

sidste skanser var ved at blive løbet over ende, meldte en menne-

skehær på 500.000 mand sig på slagmarken. Det førte det største 

slag med sig, som Niraham nogensinde havde set. Mennesker og 

sortelvere kæmpede uafbrudt i ugevis - om dagen havde menne-

skene overhånden, og om natten satte sortelverne ind med nye og 

voldsomme angreb.  

Elverne holdt sig for deres vedkommende på den østlige bred af 

Vetrisfloden og blev ikke involveret i de store slag. Da menneskene 

erkendte, at det folk, som de var kommet til undsætning, ikke selv 

havde i sinde at blande sig i kampene, spredte der sig en stor vrede 

blandt folket. På det tidspunkt var de imidlertid for involverede i 

kampene til at kunne trække sig ud igen. 

Måneder gik, og mere end halvdelen af menneskene var faldet, da 

man langt om længe vandt overhånd. Sortelverne var svækkede, og 

hvor menneskene kunne hente friske tropper ind fra vest, havde 

sortelverne ingen til at erstatte de faldne. Langsomt med støt blev 

de nedkæmpet, og i efteråret 272 FJ kunne man endelig se en ende 

på slaget. I ly af natten formåede de overlevende sortelvere imid-

lertid at flygte nordpå gennem Eislonien, og elverne gjorde intet 

forsøg på at standse dem. Egnen som sortelverne rejste ind i, gav 

man navnet Morkuveria, og man så sig tilfreds med at have isoleret 

de resterende sortelvere i denne fjerne egn af Niraham. 

Slaget var vundet, men selvom de elviske fyrster lovpriste og hyl-

dede menneskene for deres indgriben, så følte menneskene sig 

forrådt, og i de følgende år opstod der en overvældende modvilje 

mod elvernes folk. De ærekære maldúnere foragtede elverne for 

deres fejhed og arrogance, og det kom flere gange til udtryk gen-

nem åbenlyse hævntogter mod elverne. 
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I årene efter krigen med sortelverne var nordens folk tilbagehol-

dende og koncentrerede sig om at gennembygge deres land. Den 

kulturelle udvikling gik i stå, og efterhånden afskar man også kon-

takten til de fleste af Nirahams andre riger. 

På det sydlige kontinent var tilværelsen en anden. Sortelverne var 

ikke nået så langt sydpå, at deres angreb havde påvirket livet her, 

og havde det ikke været for søfarende og handelsmænd, der bragte 

nyheden om den sortelviske invasion med sig, havde folket i Thar-

kien og Zara’bash formentlig først erkendt det, da handelen med 

de nordlige riger gik i stå. 

Cartheero havde efterhånden cementeret sin position som den 

største og mest indflydelsesrige by på hele Niraham, og den blev 

udgangspunkt for den periode med højkultur, som blomstrede op i 

denne tid. Det var da også i Cartheero, at den store profet Jarco 

blev født i år 37 FJ, og hans fødsel skulle vise sig at blive den mest 

skelsættende begivenhed, der til dato er indtruffet på Niraham. 

Om Jarcos forældre ved man intet. Krønikeskriverne fortæller, at 

filosoffer ved byens akademi for klassiske og moderne videnskaber 

en morgen slog fakultetets døre op, så almenheden vanen tro kun-

ne få adgang til bibliotekets viden. Denne morgen kom de imidler-

tid ud til en overraskelse. På trappen foran akademiet stod en 

simpel flettet kurv, og i denne lå et spædbarn og sov. 

Det skete af og til, at en indflydelsesrig familie i byen overlod et af 

deres børn til akademiet, så det kunne blive oplært i de høje kun-

ster og en dag blive vis og anerkendt. Forinden ville forældrene 

dog præsentere sig for de lærde, og forhøre sig om hvorvidt de 

ville være villige til at tage barnet i lære. Yderligere ville forældre-

ne skænke akademiet adskillige værdifulde gaver, ofte i form af 

guld eller landområder, men også lejlighedsvist gamle skriftruller 

til at udbygge det enorme bibliotek. 

Dette barn var imidlertid blot blevet efterladt på trappen foran 

akademiet - svøbt i et tyndt hvidt klæde. Overraskede og forvirre-

de tog de lærde barnet ind, og efter en kortvarig rådslagning blev 

det besluttet at beholde barnet. Han blev givet til køkkenstaben, så 

de kunne opfostre ham sammen med akademiets øvrige smørbørn. 

Her fik han havnet Jarco, der i disse tider bedst oversættes til ’en 

gave fra det hinsides’ - lidet anede man, hvor passende navnet 

skulle vise sig at blive. 

Således skete det, at Jarco kom til at vokse op blandt Nirahams 

største tænkere. Allerede som spædbarn, fortælles det, at han 

udviste et forbløffende intellekt, og at han som blot treårig var i 

stand til at føre en indsigtsfuld filosofisk debat med akademiets 

overhoved - dialogen er sidenhen blevet nedskrevet og udgør nu et 

anerkendt filosofisk mesterværk. Dens fokus er spørgsmålet om 

hvorvidt sultanen bør straffe en simpel tyv, der udelukkende havde 

stjålet, fordi sultanen havde gjort det umuligt for ham at tjene til 

føden på en anden og mere lovlig vis. 

Efterhånden som han blev ældre, voksede Jarcos anerkendelse, og 

hans navn blev snart kendt udenfor Cartheeros mure. Da han som 

blot 13-årig blev indsat som den yngste stormester af de moderne 

og klassiske videnskaber, drog store vismænd fra hele det zarabi-

ske rige til Cartheero for at møde og lykønske dette vidunderbarn. 

På trods af sin omfattende viden og usammenlignelige evner in-

denfor retorik og filosofi, levede Jarco en stille og tilbagetrukken 

tilværelse bag akademiets mure. Det var således primært igennem 

hans hyppige skrifter at Jarco lod sine kundskaber komme til ud-

tryk. Hvor de øvrige af akademiets vismænd yndede at fremføre 

deres seneste værker for masserne på trappen foran akademiet, 

levede Jarco i stedet en anonym tilværelse bagerst i bibliotekets 

lange og støvede gange, og han lod mere end én gang andre om at 

fremføre sine tanker for offentligheden. 

Det skete adskillige gange igennem årene at sultaner fra rigets 

største byer, og heriblandt også Cartheero, tilbød Jarco positionen 

som deres royale hoffilosof - en position, der unægtelig ville have 

givet Jarco både guld og anerkendelse i overflod - men hver eneste 

gang sendte han budbringeren hjem med et høfligt men resolut 

afslag. 

Eftersom Jarco levede dette tilbagetrukne liv, ved vi derfor heller 

ikke meget om de første år i hans liv. Det fortælles dog, at han til 

alle tider var en høflig og retfærdig mand, der glædeligt delte ud af 

sin viden, og som lod den komme både rig og fattig til gode. I 

overensstemmelse med akademiets lære, lod han sig aldrig betale 

for sine tjenester, og til sin død ejede Jarco aldre mere end blot det 

tøj han gik i samt nogle få personlige ejendele. 

Drømmene  

Da Jarco fyldte 21, var det hensigten at han - som alle andre mænd 

i det zarabiske rige på den alder - skulle finde sig en hustru. Hver 

og én af rigest mest prominente og indflydelsesrige sultaner sendte 

deres døtre til Jarco, i håbet om en dag at kunne kalde denne ly-

sende stjerne for sin svigersøn. I samme tempo som de giftefærdi-

ge døtre ankom til Cartheero, sendte Jarco dem imidlertid hjem 

igen. Ingen kvinde syntes at falde i hans smag. Han lod rigets 

smukkeste passere forbi biblioteket uden så meget som at løfte et 

øjenbryn, og selv de klogeste iblandt dem kunne kun distrahere 

ham i korte øjeblikke. 

For hver dag der passerede, blev Jarco mere og mere overbevist 

om, at han var udset til noget mere end blot det traditionelle liv, 

der blev forventet af ham. Han var ikke blot den viseste i sin sam-

tid, siden han blev født, havde han også jævnligt haft sære og over-

vældende, som han ganske vist sjældent huskede mere af end blot 

diffuse brudstykker, når han vågnede, men som gav ham følelsen 

af at have oplevet noget større og mere ophøjet end den almindeli-

ge ligefremme eksistens. Efterhånden som han blev ældre, kom 

drømmene hyppigere og hyppigere, og de steg også i intensitet.  

Af og til kunne klerkene i akademiet høre Jarco råbe sære ord om 

natten, og når han vågnede, var han forvirret og kunne end ikke 

huske sit eget navn. Han gjorde det til en vane altid at han pen og 

pergament liggende ved sin seng, og i månederne der fulgte, fyldte 

han side op og side ned med skriblerier, som han insisterede på, 

havde en helt særlig mening, men som hverken han eller de øvrige 

lærde kunne tyde. 

Akademiets øvrige overhoveder blev med tiden bekymrede for 

Jarco og hans sindstilstand. Han bevægede sig kun sjældent ud af 

D e n  a n d e n  e p o k e  
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sit kammer, og han talte i tåger og uden den klarhed, som tidligere 

havde præget hans ord. For at rense ham for den ondskab, havde 

besat hans sind, blev de største vismænd rigets tilkaldt, men lige 

lidt hjalp deres besværgelser. 

Fortvivlede lod klerkene deres tjenestefolk tage Jarco med ud på 

engene i byens udkant, så vinden og den friske luft i det mindste 

kunne rense ham og gøre ham godt. Det lod til at hjælpe. Jarco 

faldt til ro, og han sov længe og fredfyldt under de store akacietræ-

er. Da han vågnede, var hans sind klaret op, og han talte vise ord 

til de tjenestefolk, som vågede over ham. 

Da disse ture lod til at styrke Jarcos sindstilstand, lod klerkene 

ham hver morgen gå udenfor byen, hvor han studerede naturen og 

kunne tale med de simple folk om verdenen omkring dem. Hans 

drømme blev også mindre voldsomme, og når han vågnede, huske-

de han ofte mere af dem end tidligere. Han berettede dagligt, fra 

sin vanlige plads under akacietræerne, om hvad han havde drømt, 

og da hans ord var en stor kilde til indsigt, fik han flere og flere 

lyttere, for hver dag der gik. 

Ved udgangen af det følgende år begyndte han også at åbenbare 

sine drømme, for dem der fulgte ham, og han fortalte dem en 

sælsom beretning om en verden hinsides denne, hvor alt var godt, 

og hvor der fandtes større og mere ophøjede væsener end menne-

skene. Det var en besynderlig fortælling. Siden tidernes morgen 

havde zaraberne vedkendt sig Kasmanitroen, ifølge hvilken alder 

og visdom var de højeste idealer, man kunne stræbe efter. At Jarco 

nu berettede om, hvordan han havde set væsener, der stod uden-

for al tid og viden, fik mange til at ryste skeptisk på hovedet, og 

det nedkaldte med tiden også sultanens vrede over ham. 

For hver dag blev Jarcos tilhængerskare større, og samfundets 

jævne folk elskede ham. Byens rigmænd havde imidlertid gennem 

længere tid klaget til sultanen, over at deres tjenestefolk skulkede 

fra deres pligter, for i stedet at sidde hele dagen og lytte på Jarcos 

beretninger. Også mange vismænd i byen havde set sig bitre på 

Jarco, efter i flere år at have måttet leve i hans skygge, og i deres 

frustration havde de spredt falske rygter om Jarcos gøren og laden. 

Da Jarco nu ydermere tillod sig at gå imod den zarabiske folketro, 

blev det sultanen for meget. Selv Cartheero var ikke stor nok til at 

kunne rumme en person som Jarco, og i år 12 FJ blev han forvist fra 

byen. Først når han var fyldt 40. år og havde taget sig en hustru og 

fået ikke færre end 4 sønner, måtte han atter vise sig indenfor 

byens mure. 

Profetien  

Der var stor sorg i Cartheero da Jarco herefter forlod byen. Han 

medbragte kun de få ejendele, som han reelt ejede - Et enkelt sæt 

tøj, sine skriveredskaber og noget pergament, lidt mad og en siv-

måtte til at sove på. Med ham fulgte imidlertid også et utal af de 

folk, som gennem tiden havde lyttet til hans ord og var blevet 

inspireret af deres visdom. Op mod tusind mænd og kvinder fulgte 

ham på vej, da han forlod byen, og da mørket faldt på den aften, 

var mere end hundrede fortsat med ham. 

Jarco syntes ikke at have et mål for sin rejse, og når hans følges-

vende udspurgte ham om formålet med deres vandring, svarede 

han blot, at hans fødder ville vise ham vejen. Det forvirrede og 

skræmte mange, og ved udgangen af den første måned var der blot 

23 cartheenere, som fortsat fulgte ham. Hver dag talte Jarco imid-

lertid til dem, mens de vandrede, og de blev ophøjet i lyset af hans 

indsigt. I deres sind modnedes en forståelse for tingenes sande 

væren, og snart blev de alle regnet for at være blandt de viseste i 

det zarabiske rige. 

Overalt hvor Jarco og hans følge nåede frem, løb deres rygte dem i 

forvejen, og hver eneste landsby på vejen bød dem indenfor, og 

krævede ingen anden betaling for deres tjenester, end blot at Jarco 

rådgav byens beboere og delte sin visdom med dem. 

Således gik mange år, og Jarco kom vidt og bredt omkring. For 

hvert år der gik, blev hans omdømme større, og mangen en zara-

ber kunne med tiden leve stort på, at Jarco og hans følge havde 

overnattet i hans hus og spist ved hans bord. Fortællinger gik så 

vidt som til at hævde, at Jarco endda skulle være nået til Bang Tei 

på sin lange rejse. 

Med tiden blev også Jarcos skare større. Han delte velvilligt sin 

visdom med alle, og det blev god kutyme at lade sin søn vandre 

med Jarco for en tid og lære fra ham, så sønnen ville være en visere 

og mere fornuftig mand, når han vendte tilbage. Adskillige i Jarcos 

følge havde endda valgt at dedikere hele deres liv til at formidle 

hans ord videre til resten af det zarabiske rige. Efter 10 år på fær-

den var Jarco således fulgt af næsten 3.000 mænd og kvinder, og 

overalt hvor han drog hen, var der så mange, der fulgte ham, at det 

så ud som en hel landsby. 

I år 2 FJ bebudede Jarco, at han langt om længe havde forstået, 

hvad målet med den lange rejse var. Han havde nu udledt det 

fulde indhold af sine drømme, og han ønskede at forkynde dette 

for sit følge. Forinden måtte man imidlertid drage mod vest, til det 

sted hvor indsigten på Niraham var størst, og Jarco erklærede, at 

ved vintersolhverv i året efter det følgende ville han åbenbare den 

højeste indsigt, verden endnu havde bevidnet. 

Derefter sendte han sit følge fra sig, og bad dem gå til verdens 

fjerneste kroge for der at samle hver en mand og kvinde de mødte, 

og bringe dem med sig til Djann-højsletten i det vestlige Zara’bash. 

Jarco lagde derefter sine ejendele fra sig, og bad sit folk at begive 

sig på vej. Mange bønfaldt ham om at blive hos dem, men han 

trøstede dem og fortalte dem om de mirakler, som fremtiden ville 

bringe. Selv dem der tvivlede, kaldte Jarco til sig, og han berettede 

for dem, indtil deres tvivl forsvandt, og også de begav sig på vej for 

at sprede hans ord. 

Til sidst stod Jarco blot tilbage med fem personer fra sit følge - 

Brødrene Ios og Eso, Garmio den fåmælte, kvinden Dina, og Kato, 

der var sultanens af Cartheeros yngste søn. Disse fem var de eneste 

tilbageværende af de folk, der havde fulgt ham siden afrejsen fra 

Cartheero, og de stod ham nærmere end alle andre. Han kyssede 

dem alle, og til deres store forundring velsignede han dem med 

ukendte og mærkværdige gaver. Han skænkede dem alle Nimars 

styrke, Rinas livskraft, Gasnians visdom og Fanabinas talegaver.  

Navnene var dem ukendte, men på deres lange rejse havde de lært 

ikke at tvivle på deres mesters visdom, og de tog hans gaver til sig 

uden at stille spørgsmål. Han udråbte dem herefter til sine for-

nemmeste disciple, og gav dem titlen af imperator - i disse tider er 

de dog bedre kendt som rinderne. Derefter gav Jarco dem de sidste 

af sine ejendele, så han kun bar en simpel kåbe, og han bad dem 

om at drage ud og samle alle Nirahams folkefærd på Djann-

højsletten. 
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Efter at have taget en hjertelig afsked, og lovet dem at de atter ville 

ses igen, drog Jarco alene ud i ørkenen. 

Åbenbaringen  

De to år svandt, og i al den tid var der ingen af Jarcos følgesvende, 

der hørte nyt fra deres herre og mester. Der kom ganske vist forly-

dender fra de sydlige zarabiske stammer om at ånder og andre 

forunderlige væsener havde bosat sig i ørkenen, og at de nogle 

gange jog folk væk fra et vandhul, og først lod dem komme det 

nær den følgende morgen. Andre stammer fortalte om, hvordan 

selve ørkenens sand til tider rejste sig og tog skikkelse af en enorm 

mandsperson, men at uanset hvor hurtigt de red, var det umuligt 

for dem at indhente dette væsen eller i det hele taget at komme 

det nær. Blandt andre igen forlød det, at en ånd bevægede sig 

omkring, og at intet syntes at stoppe den. Ånden gik igennem 

mennesker og huse, som var det luft, og det var umuligt at gen-

kende dens ansigt. Det sved i øjnene, på dem som prøvede, men 

folk, der havde stået Jarco nær, svor at det var hans skikkelse, der 

vandrede omkring i denne skikkelse. 

Således svirrede rygterne, og det øgede blot den forventningsfulde 

stemning hos Nirahams folkefærd op til den store dag. Da tiden 

nærmede sig vintersolhverv drog mennesker i tusindtal ud fra 

deres byer, og hele egne lå næsten øde hen, efterhånden som en-

hver mand og kvinde, der kunne gå, begav sig på vej mod højslet-

ten. Andre steder slog man det imidlertid blot hen som et me-

ningsløst hysteri, og man grinede hånligt af fortællingerne om 

Jarcos varslede åbenbaring. 

Fra nær og fjern strømmede tusinder og atter tusinder imidlertid 

mod Djann-højsletten. Selv Cartheero mindede mere om en spø-

gelsesby i denne tid, end den storslåede og prægtige stad, man 

kendte den for at være. Der kom også folk til fra det nordlige Nira-

ham - tharkere, paravere og kamirrer kom sejlende over havet, og 

om end deres antal ikke var så store som zarabernes, var de allige-

vel rigt repræsenteret i den by, der var ved at opstå på højsletten. 

Selv nogle få maldúnere havde endda foretaget den lange og fare-

fulde færd til Djann-højsletten. 

Om morgenen på den store dag var højsletten et summende virvar 

af forventningsfulde skikkelser. Deres antal var nær de hundredtu-

sind, og der var telte at se så langt som øjet rakte. Også elvere og 

dværge havde begivet sig ud fra deres vanlige hjem, og for en tid 

havde Nirahams folkeslag glemt deres stridigheder, mens de alle 

ventede på den store åbenbaring.  

Da solen stod på sit højeste, hørte man pludseligt en stemme over 

sletten, og de forsamlede blev tavse. På et klippefremspring rejste 

Jarco sig på dramatisk vis, og tavsheden blev forvandlet til et høj-

lydt glædesudsbrud. De havde bemærket den klippe, der stod midt 

på sletten, men i menneskemylderet havde ingen haft øje for den 

tavse skikkelse, der blot havde siddet her og var gået i ét med bjer-

gets skygger.  

Folket flokkedes om ham og faldt på knæ, hvorefter Jarco begynd-

te at berette for dem. Hans person fremstod klart for alle, og selv 

de blinde så en aura af lys, som omgav hans væsen. Også hans 

stemme buldrede og rungede således, at alle de forsamlede på 

mirakuløs vis kunne høre ham, og de døve følte hvert af hans ord i 

deres hjerter. 

Længe berettede han for dem. Han fortalte, at Nirahams folkefærd 

endelig var rede til at få indsigt i den højeste visdom, og at guder-

ne havde åbenbaret sig for ham. Aldrig før havde de zarabiske folk 

hørt om guder, men da Jarco fortalte dem om Aferheim og det 

hinsides, stod alt pludselig lysende klart for dem, og de forsamlede 

begyndte allerede da i deres hjerter at tilbede De Sande Guder. 

Der var meget at berette, og dag dagen svandt, talte Jarco stadig. 

Ingen følte imidlertid træthed eller sult i hans nærvær, og Jarco 

fortalte videre hele natten og fortsatte næste dag og nat, indtil han 

langt op ad tredjedagen tiede. Da havde hver og én af de tilstede-

værende hørt alt, der var at fortælle. 

Da Jarco endelig holdt inde, faldt de forsamlede atter på knæ for 

ham. Kun få blev stående, og Jarco gik rundt til hver og en af disse 

tvivlere. Han hilste dem og kaldte dem ved deres fornavn, hvoref-

ter han besvarede alle deres spørgsmål viseligt og udrettede unde-

re for dem, indtil de faldt på knæ og i deres nyvundne forståelse 

begyndte at tilbede De Sande Guder. 

Efter at have omvendt hver en skeptiker og besvaret deres spørgs-

mål, gik Jarco atter op på klippefremspringet og bebudede, at han 

nu ville give folket det største mirakel af alle. Aftenen var ved at 

falde på, og han lovede folket, at han ville rejse et tempel til dem, 

som de skulle komme til allerede den næste morgen for at bede. 
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Templet  

Derpå kaldte Jarco sine fem yndlinge til sig. Kun fire af dem var 

imidlertid til stede på højsletten, og han udviste stor sorg, da han 

lærte, at ingen havde hørt fra Kato siden deres afsked to år forin-

den. 

Jarco tog de resterende fire imperatorer med sig op på det bjerg, 

som rejste sig på højslettens midte. Her hidkaldte han hundrede af 

gudernes tjenere - mirnerne. Alle som én var mirnerne mindst 3 

meter høje, og de var stærkere end 10 mand hver. De hilste Jarco i 

Nimars navn, og han bød dem at påbegynde deres værk. De skulle 

rejse et tempel i gudernes ære, som skulle være større og mere 

prægtigt end nogen anden bygning, Nirahams folk endnu havde 

set og nogensinde ville komme til at se. 

Mirnerne gik øjeblikkeligt i gang med at hugge sten ud af klippen 

med deres bare hænder, hvorefter de bar de store stykker op på en 

åben flade på bjergets top. Deres handlinger var hurtige og meto-

disk, som skete alt efter en forudgående plan, og alt hvad de gjor-

de, så ud til at ske ud fra en fælles forståelse. Man hørte aldrig 

mirnerne tale sammen, og alligevel begik de ingen fejl. 

Ved midnat rejste templets mure sig allerede femten meter over 

jorden, men mirnerne arbejdede ufortrødent videre. De kastede 

gerne klippeblokkene helt op til templets top, hvor de blev lagt på 

plads, alt imens flere mirnere begyndte at udsmykke de færdigbyg-

gede dele af templet kunstfærdigt. 

Jarco og hans fire udvalgte så til, alt imens et prægtigt tempel rej-

ste sig, og da solens første stråler steg op over horisonten var vær-

ket færdigt. Mirnerne havde efterlevet Jarcos bud og som lovet 

skabt et værk, hvis lige Nirahams folk aldrig siden har set. 

Da de første jævne folk besteg bjerget for at beskue det lovede 

værk, var deres forundring uden lige, og dem af dem, der havde 

næret blot den mindst tvivl, bekendte sig nu fuldt ud til Jarcos 

lære om De Sande Guder. 

Samtlige af de hundredetusind, som var forsamlet på højsletten, 

begav sig op ad bjerget til templet, og de som ikke kunne gå, bar 

man velvilligt op ad den stejle passage. De kunne alle være i tem-

plet, og Jarco hilste dem velkommen og forkyndte flere af De San-

de Guders ord. Han lærte folket om hver enkelt af guderne, og om 

hvordan folket skulle leve deres liv for at behage de almægtige. Da 

de forsamlede havde hørt hans ord, så de hvordan guderne gjorde 

deres liv komplet, og de gav sig alle hen i bøn. 

Ved afslutningen af denne første gudstjeneste sendte Jarco folket 

bort, og han bad dem om at drage tilbage til deres hjem, hvor de 

skulle genoptage deres gamle liv, men altid bære guderne i deres 

hjerter. På vejen skulle de berette om hans ord og om De Sande 

Guders eksistens, og når de kom til deres hjem, skulle de indvie 

alle deres nærmeste i den sande tro. Jarco lod sine imperatorer 

lede folket, så intet ondt ville overkomme dem, og han bad sine 

udvalgte om at oprette templer i hvert af Nirahams fire verdens-

hjørner, hvor folket kunne gå til og blive oplyste i troen. Han send-

te Ios mod vest, Eso mod syd, Garmio mod øst, og Dina mod nord. 

Med disse ord bød han folket farvel, og velsignede dem alle. Til 

afsked udrettede han på ny mange mirakler, og hans velsignelser 

kurerede de syge og oplyste de svagsindede.  

Tredje storhedstid  

I årene der fulgte, blev Jarco bosiddende i De Sande Guders tempel 

på Djann-højsletten, hvor han hver dag modtog hundreder af be-

søgende – nysgerrige såvel som fanatiske pilgrimme – og han tog 

dem alle ind, og belærte dem om gudernes ord. Kun sjældent be-

vægede han sig bort fra templet, og når han gjorde, var det for at 

følge sine imperatorers arbejde. 

Særligt nød han at følge sin imperator Dinas arbejde i Etos. Hvad 

der førhen blot havde været en anonym grænseby i det sydlige 

Kamirrhav, var efter Jarcos åbenbaring blevet et storslået centrum 

for tilbedelse af De Sande Guder. Indenfor blot et halvt århundre-

de var byen vokset til ti gange sin hidtidige størrelse, og omkring 

år 200 EJ var det blevet den næststørste by på hele Niraham, kun 

overgået af Cartheero. Man har efterfølgende omtalt denne op-

blomstring og den kulturelle udvikling, der fulgte i kølvandet på 

den, som Nirahams tredje storhedstid. 

Det var en lykkelig tid i Etos, og De Sande Guders budskab bredte 

sig hurtigere, end det var muligt for selv imperatoren Dina at føl-

ge. Hun var blevet indsat som ypperstepræst i Etos, og havde i 

løbet af kun få år fået bygget et tempel i byen, der var en tro kopi 

af templet på Djann-højsletten, om end dog i meget mindre stør-

relse. Folk valfartede hertil fra nær og fjern, og de så præsterne 

udførte mirakler, hvis lige man aldrig før havde kendt. Ingen an-

den religion havde nogle sinde vist folket guderne, og det syntes 

næsten uvirkeligt hvordan de nu talte så ligetil og åbenlyst til de 

trofaste tilhængere. Efterhånden som præsterne forstod sig bedre 

på de højere magter, blev de endda også i stand til at udføre ene-

stående vidundere - De helbredte de syge, fik vandet til atter at 

løbe i udtørrede floder og nedkaldte gudernes vrede over deres 

fjender. 

Den opblomstring, der skete i og omkring Etos, var dog ikke kun 

af religiøs karakter. Handelen var også i en rivende udvikling og 

efterhånden som byen voksede, lokkede den tillige mange af Nira-

hams vismænd til sig. Også lykkejægere og nysgerrige sjæle fra alle 

verdens hjørner drog dertil for at få en smag af denne forunderlige 

nye kultur. 

Akonos  

Blandt dem, der i disse år valfartede til Etos, var også den unge 

maldúner Nikolaj Narabond. Om end man i norden bekendte sig 

til druidernes lære, så var Narabond blevet interesseret i, at se med 

egne øjne, hvad det var for vidundere, som tilrejsende fra syden 

fortalte om. Han var derfor rejst over Kamirrhavet, og var ankom-

met i Etos 3 år efter Jarcos åbenbaring. 

Nikolaj var den ældste søn til en af nordens mange lokale herskere, 

og eftersom faderen var gammel og svagelig, var der mange der 

forventede, at Nikolaj snart ville arve riget. Knap var han da heller 

ankommet til Etos, før nyheden om faderens død nåede ham. I 

Nikolajs fravær havde et af de nærliggende riger imidlertid benyt-

tet sig af muligheden for at udvide sine egne grænser, og under 

dække af at ville føre diplomatiske forhandlinger havde de fået 

resten af slægten myrdet. De havde herefter nedkæmpet alle mod-

standere og havde indlemmet Narabondslægtens land i deres eget. 

Nikolaj var strandet i Etos og havde kun en lille håndfuld loyale 
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mænd med sig. I erkendelsen af, at hans liv ville være overordent-

lig farefuldt, hvis han blev genkendt, valgte han derfor at lægge sit 

gamle slægtsnavn fra sig, og for eftertiden omtalte han sig selv som 

Nikolaj Akonos. 

Under sit ophold i Etos blev Nikolaj betaget af præsternes ord, og 

fortællingerne vil, at da han lærte om De Sande Guder, faldt han 

øjeblikkeligt på knæ og svor at konvertere til deres veje. 

Der var dog ikke kun guderne selv, der fandt vej til hans hjerte. Da 

Nikolaj blev introduceret til imperatoren Dina, fandt han sin sjæle-

mage, og fortællingen om deres kærlighed gik land og rige rundt. 

Selv i dag synger troubadourerne stadig lange og følsomme sange 

om deres forhold. Der gik da heller ikke længe, før de blev gift ved 

en storslået ceremoni i byens store tempel.  

Efterfølgende har nogle få vovet at påstå, at Nikolajs og Dinas 

ægteskab blot var en praktisk foranstaltning, der skulle skaffe ham 

indflydelse og hende beskyttelse. Disse stemmer er imidlertid 

hurtigt blevet gjort tavse, og ingen sand naraboner vil nogensinde 

tvivle på ægtheden af deres kærlighed. De er blevet et lysende tegn 

på verdens godhed, og både ung som gammel drømmer om en dag 

selv at opleve en lignende samhørighed. 

I de første mange år stod Nikolaj ganske vist i skyggen af hans 

hustru - folk strømmede til Etos for at lære om guderne, og ikke 

for at høre en fordreven kongens beretninger, men efterhånden 

som årene gik, voksede hans anerkendelse, og i år 24 EJ blev han 

Når jeg lægger mig til hvile 

mine øjne glider i 

er du den stjerne jeg følger 

i drømme 

Du er lyset på min himmel 

den der leder mine skridt 

igennem nætternes kulde 

og mørke 

Du er skønhed uden grænser 

selv den allermindste spurv 

må juble højt for den gud som 

har skabt dig 

Du er blid som mælk og honning 

du er stærk og sød som vin 

du vederkvæger min sjæl når 

den tørster 

Du er havets vilde brusen 

du er flodens stille strøm 

som bær' mig sikkert og trygt 

gennem livet 

Du er kvinden som jeg elsker 

du er dronning i mit liv 

som du regerer så længe 

jeg lever 

Du er kvinden 

Tekst og musik: Ole Peinow 

udråbt til troens beskytter i Etos. Til det hverv samlede han en stor 

styrke omkring sig, der havde til formål at forsvare bystaten og 

dens indbyggere. Efterhånden som læren om De Sande Guder 

bredte sig på Niraham, begyndte ordenen imidlertid også at virke 

udenfor Etos’ grænser, og Nikolajs ry som de retmæssiges beskyt-

ter spredte sig snart over store dele af Niraham. 

29 år efter Jarcos åbenbaring var Nikolaj og Dinas to sønner blevet 

voksne mænd. Det stod klart for enhver, hvordan rindernes egen-

skaber - de gaver, som Jarco havde velsignet sine udvalgte med - 

var blevet nedarvet til dem gennem Dinas blod, for de var begge 

vise og stærke som få. Nikolaj besluttede, at tiden var inde til at 

overlade sin position som troens beskytter til den yngste af søn-

nerne, og samme med sin ældste, Valdemar, ville han drage nord-

på, for at kræve det land tilbage, der var blevet frarøvet ham. 

Med sig på rejsen tog han store dele af den hær, han havde samlet 

omkring sig i Etos. Der var også utallige præster, som fulgte ham - 

mange af de nordlige riger havde stædigt nægtet at konvertere til 

De Sande Guders lære, og under Nikolajs fane så de muligheden 

for at overlevere det hellige bud til folkene i nord. 

Nikolajs kampagne tog udgangspunkt i det sydlige Kamirr. Rygter-

ne om hans ankomst var løbet ham i forvejen, og som de efterhån-

den havde fået for vane, valgte Kamirrs folk at bøje sig for disse 

nye tider. De havde længe levet godt på at kunne tilpasse sig alle 

verdens bevægelser, og da nu lærte om denne hær af hellige krige-

re, valgte de at byde Nikolaj velkommen. I en gensidig aftale mel-

lem Nikolaj og Kamirrs mest fremtrædende herskere blev det fast-

lagt, at Nikolaj ville anerkende og respektere Kamirr, mod at riget 

til gengæld konverterede til De Sande Guder og i de følgende ti år 

forsynede hans hær med mad. Til at sikre stabiliteten i Kamirr blev 

Drachmarr-klanen udråbt til bystatens forvaltere, og de følgende 

mange år lå landet under for deres kontrol. 

Herefter fortsatte Nikolaj mod nordvest med kurs mod sit gamle 

hjemland. Overalt hvor hans hær kom frem, enten flygtede folket 

eller også faldt de på knæ og hyldede hans tilbagekomst. Nikolaj 

havde svoret, at han ikke ville bruge sit slægtsnavn Narabond, før 

den dag hvor han atter var konge over det tabte rige. I stedet var 

det under navnet Nikolaj Akonos - det navn som han havde taget 

til sig i Etos - at han bevægede sig gennem landet, og som stamme 

efter stamme overgav sig til og svor troskab. Nikolaj anerkendte 

dem alle, men krævede af dem, at de skulle konvertere til De San-

de Guder og anerkende hans herredømme.  

År for år udvidede Nikolaj sine landområder, og folk flokkedes til 

hans banner. Det blev betragtet som noget anerkendelsesværdigt 

at være én af den hjemvendte konges ’arkonere’, og med tiden blev 

navnet til selve kendetegnet for den kultur, som Nikolaj bragte 

med sig ind i norden. 

Det var dog ikke alle, der frivilligt lod sig kue. Efterhånden samle-

des flere og flere af de druidetro stammer i et forsøg på at gøre 

oprør, og de lærte snart at gøre brug af alle tænkelige metoder til 

at standse akonernes fremstød. Nikolaj fortsatte imidlertid ufor-

trødent, og til sidst kom det til et storslået slag mellem akonerne 

og deres druidetro modstandere. 

De druidetro var imidlertid ingen modstand for Nikolaj og hans 

krigsvante styrker, og efter tre dages kampe var de sidste druidetro 

enten konverteret, drevet på flugt eller dræbt. Herefter havde 

ingen af folkene i nord længere modet og viljen til at modsætte sig 
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ham, og igennem de følgende år underlagde de sig alle hans magt 

og De Sande Guders lære. 

I år 39 EJ havde Nikolaj erobret alt det land, der lå mellem Santillia 

i nord, og Kamirr i syd. Mordet på hans slægt var hævnet, og han 

havde ikke kun generobret sit tabte land men også forøget det 

tifold. Han erklærede sig tilfreds med sejren og proklamerede, at 

alt det land, han nu herskede over, fremover skulle være et enkelt 

forenet rige, og at det skulle bære navnet Narabond. 

Som sit hjemsæde valgte kong Nikolaj at opføre et storslået palads 

ved Akos-søens vestlige bred, og da det stod færdigt, begyndte der 

at blomstre en stor og gylden by op omkring det, som han gav 

navnet Akosheim. 

Imperatorerne  

Mens imperatoren Dina havde stort held med at omvende Etos’ 

folk til De Sande Guder og på kun få år kunne gøre bystaten til et 

centrum for tilbedelsen af guderne, så var der ikke den helt samme 

brændende entusiasme for gudernes ord på resten af Niraham. 

Gudernes forkyndere måtte her sande, at selv med De Sande Gu-

der i ryggen, kunne tilværelsen stadig være barsk og nådesløs. 

Mod vest forsøgte imperatoren Ios sammen med godt 10.000 af 

dem, som havde overværet Jarcos åbenbaring, at stifte et centrum 

for tilbedelse på det sydlige kontinents vestkyst. Han gav det nav-

net Elios, og man byggede også her et tempel, der skulle være en 

kopi af stortemplet på Djann-højsletten. Ios havde imidlertid kun 

ringe held med sit foretagende. Landet var ugunstigt og kunne kun 

brødføde et fåtal. Tharkerne havde for længe siden taget den bed-

ste jord til sig, og indbyggerne i Elios fandt det svært at holde 

sulten for døren. Gennem årene svandt byen langsomt hen, og om 

end den stadig findes, så skiftede den navn til Dagano i år 1224 EJ, 

og bebos nu ikke af mere end nogle få tusinde mænd og kvinder. 

Byen er desuden blevet kendt som et hjemsted for pirater og andre 

udskud, og de bliver lagt åbenlyst for had af de omkringliggende 

kulturer.  

Imperatoren Eso rejste sydpå gennem ørkenen, og kom efter en 

lang og udmattende rejse til Nirahams sydlige kyst, hvor han etab-

lerede riget Esos. Beboerne i Esos bestod primært af nomadiske 

stammer, der havde fulgt Kasmanitroen siden tidernes morgen, og 

som kun modvilligt lod sig omvende til De Sande Guder. Selvom 

der gradvist opstod en vis følelse af fællesskab i riget, så blev folket 

5 0  E J  

Arkonere 

Selv efter etableringen af det narabonske rige, var der stadig 

noget særligt forbundet med at betragte sig selv som arkoner. 

Arkonerne blev anset for at være selve rigets stamfædre, og de 

blev indbegrebet af alle de kulturelle og religiøse tankegange, der 

kom til at præget riget for eftertiden. 

I nutiden anvender mange stadig betegnelsen arkonere. Det er 

blevet et synonym med de traditionelle og stolte værdier, som 

riget blev grundlagt på baggrund af. Efterhånden som flere og 

flere racer og kulturer sætter deres præg på Narabond, er det blot 

blevet endnu mere gængs, og mange bruger betegnelsen for at 

markere sig som rendyrkede narabonere, der er fri for denne 

indflydelse udefra. 
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her også mere og mere isoleret fra de omkringliggende stammer. 

Også kontakten til Etos aftog, og med tiden blev riget til et lille 

isoleret samfund, som snart blev glemt af sin omverden. I nutiden 

er der meget tvivl om hvorvidt Esos fortsat eksisterer som riget. 

Mange tolker de mange års tavshed som et tegn på at riget er gået 

under, men der er også dem, der med ærefrygt fortæller om hvor-

dan riget stadig findes som en ren og uberørt plet på Niraham, 

hvor gudfrygtige folk hver dag hylder guderne og holder den årtu-

sind gamle lærdom i hu. 

Om Garmios rejse mod øst vides kun lidt. Der var ikke mange af 

dem, som havde overværet Jarcos åbenbaring, der turde tage den 

lange rejse over Zikkhaørkenen med imperatoren, og det var der-

for kun med et lille følge, at han en morgen satte kursen østover 

mod det fjerne og sagnomspundne land Bang Tei. De efterfølgende 

begivenhed er præget af en vis usikkerhed. Man ved, at i hvert fald 

fire personer nåede så langt som til den bangteske jungle, og at der 

stadig den dag i dag findes en helligdom i junglen, der er indviet til 

guden Nim Mar. Helligdommen er imidlertid forladt, og de lokale 

frygter den og betragter den som forbandet. En myte fortæller, at 

godt og vel 100 år efter udrejsen kom en mand vandrende tilbage 

gennem ørkenen til den store sø, der udgjorde hjertet i Zara’bash. 

Han talte i vildelse og folket forstod ikke hans ord, og da han kom 

til søens bred, faldt han om og døde. Ingen vidste, hvem han var, 

men der var flere som mente, at hans klædninger var de samme 

som dem, der havde kendetegnet de fire imperatorer. Efterhånden 

opstod således historien om, at Garmio var vendt tilbage fra øst for 

at dø i sit hjemland Zara’bash, og søen som han døde ved, er nu 

kendt som Garmios grav. 

Jarcos død  

Gennem halvandet århundrede udviklede der sig en storslået kul-

tur i egnene omkring Etos, og budskabet om De Sande Guder nåe-

de snart til selv de fjernest afkroge i verdenen. Selv de eislonske 

elvere, der hidtil havde afvist enhver tilnærmelse fra menneskene, 

haft lært om guderne og taget deres lære til sig.  

Nimar var på denne tid fortsat den mest agtede af De Sande Gu-

der. Han blev anset for at være deres alfader og den øverste iblandt 

dem, og at tilbede guderne var således reelt at tilbede Nimar og 

hans slægt. Dina af Etos var hans største forkynder, og med hende 

som forbillede, blev der udlært præster overalt på Niraham, som 

lærte at agte og ære Nimar, og som udførte hans mirakler i verden. 

Troen bredte sig hastigt til store dele af verdens folk. I nord var 

Narabond og Kamirr konverterede, og om end der stadig var man-

ge druidetro i disse egne, så kunne de ikke true De Sande Guders 

dominans. Også de østlige af nordens riger begyndte gradvist at 

tage guderne til sig, men det skete kun langsomt og med forbe-

hold. I syden var Zara’bash ligeledes ved at give afkald på de tidli-

gere tiders Kasmanitro til fordel for læren om De Sande Guder. 

Da skete det imidlertid i år 162 EJ, at et rædselsvækkende budskab 

gik Niraham rundt: Jarco var død - den store profet var gået bort. 

Selvom Jarco var blevet skænket et usædvanligt langt liv af guder-

ne, så havde han på denne tid rundet sit 199. leveår, og tiden var 

begyndt at sætte sit præg på ham. Hans sind var stadig så klart 

som nogensinde før, og hans stemme manglede aldrig styrke. Hans 

legeme var imidlertid gammelt og slidt, og det bar tydeligt præg af 

de mange års vandring. 

Da skete det en morgen, at Jarco oplyste sine tjenestefolk om, at 

tiden nu var oprundet. Nimar havde givet ham en vision den nat, 

og i drømmen vist ham vejen til Aferheim - gudernes rige. Jarco 

tog en hjertelig afsked med sine nærmeste, og i morgensolens 

første stråler begav han sig på vej ud i ørkenen. Bag ham græd 

hans tilhængere sorgfulde tårer, og mange forsøgte at løbe efter 

ham, for at bede ham om at blive hos dem. Ingen syntes imidlertid 

i stand til at indhente ham, og folket måtte sørgmodigt erkende, at 

deres store profet havde forladt dem. 

Borgerkrig  

Sorgen bredte sig til samtlige af de regioner på Niraham, hvor De 

Sande Guder var blevet en del af hverdagen for hundredtusindvis 

af mennesker, elverfolk og dværge, og der blev erklæret landesorg i 

21 dage fra templet i Etos. I disse dage blev grædt og sørget meget, 

og folket var fortvivlede over nu pludseligt at stå uden lederskab. 

Perioden som fulgte, var kaotisk og præget af megen usikkerhed. 

Adskillige magtfulde personer søgte at udnytte tiden til at tilrane 

sig magt, land og guld, og også mange modstandere af guderne 

benyttede lejligheden til at gøre modstand mod De Sandes præ-

ster. 

Særligt Zara’bash blev ramt hårdt. Godt og vel halvdelen af rigets 

indbyggere havde konverteret til de nye guder, mens resten fortsat 

holdt ihærdigt fast ved traditionelle religiøse overbevisninger. Det 

førte til evigt voksende stridigheder mellem religionerne, og kon-

flikten brød ud i lys lue i Cartheero i år 395 EJ. Den magtfulde 

sultan Mened Al’Coon døde dette år og efterlod sig to sønner. Den 

ældste søn, Haji, stod til at arve hele riget og selv blive sultan. 

Mange protesterede imidlertid mod dette, eftersom Haji var kon-

verteret til De Sande Guder, og dermed ville blive den første sultan 

af Zara’bash med denne tro. I modsætning til ham, var hans yngre 

bror, Sahid, fortsat tilhænger af den traditionelle nomadiske religi-

on, Kasmani, og nød derfor stor popularitet. 

For at undgå den forestående konflikt, forsøgte Haji at få sin yngre 

bror snigmyrdet. Det mislykkedes imidlertid, og Sahid flygtede 

sydpå ud af byen, og søgte tilflugt blandt ørkenens stammefolk, 

der til alle tider havde været loyale overfor ham og den gamle 

Kasmanitro. 

En krig var uundgåelig, og i de følgende år bekæmpede brødrene 

hinanden indædt. Ingen af dem kunne imidlertid vinde overhånd, 

og konflikten varede derfor ved år efter år. Selv da begge brødre 

var døde, og deres sønner havde overtaget magten, vedblev de 

med at bekrige hinanden.  

Krigen delte det zarabiske rige i to - en nordlig del centreret om-

kring Cartheero, og en sydlig der omfattede egnene omkring 

Garmios grav og de store ørkenområder. Med tiden glemte man 

næsten hvorfor krigen var opstået, og kulturerne i nord og syd 

udviklede sig uafhængigt af hinanden, med det ene fællestræk at 

de begge betragtede det andet zarabiske rige som deres svorne 

fjende. 

I det nordlige Zara’bash fik religionen en nøgleposition i samfun-

det. Det var læren om De Sande Guders, der adskilte folket her fra 

ørkenens nomader, og gennem troen fandt man et stærkt sam-

menhold. Det nordlige af rigerne fik også megen støtte fra de om-

kringliggende riger, der ligeledes bekendte sig til De Sande Guder, 
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og derigennem kom mange af tidens øvrige kulturelle udviklinger 

også til at præge livet i denne del af Zara’bash. 

På grund af zarabernes årtusindlange tradition for at dyrke viden 

og visdom som de højeste idealer, var det imidlertid ikke så meget 

Nimars man værdsatte, som det var Gasnians alderdom og almæg-

tige viden. I det øvrige Niraham havde menneskene først og frem-

mest rettet deres bønner til Nimar, og det var hans præster, der 

vandrede landet tyndt og forkyndte guderne. I år 440 EJ indsatte 

zaraberne imidlertid den første ypperstepræst for Gasnian, og han 

gik under navnet Zachariahs den Vise. Denne nytænkning spredte 

sig hurtigt, og mindre end tyve år senere var der udnævnt ypper-

stepræster for alle De Sande Guder. 

Neldorernes tilbagekomst 

Omkring år 730 EJ begyndte zarabere fra den østlige del af Zikkha-

ørkenen at berette om, at deres folk var blevet overfaldet af sære 

og ukendte elvere, der var grå i huden og overordentlig kyndige 

indenfor magiens kunst. De zarabiske troldmænd var kendt som 

de mest magtfulde af menneskenes magikere, men rygtet ville, at 

kraften i disse grå elvere overgik deres evner tifold. 

I den første tid var man varsomme med at lægge for meget vægt på 

disse løse forlydender. Det var først, da en hel deling af hæren på 

godt tusind mand pludselig forsvandt sporløst, at zaraberne be-

gyndte at tage truslen alvorligt. Man søgte længe i Cartheeros 

store biblioteker for at få svar på, hvem denne nye fjende var, men 

forgæves. Også Eisloniens elvere i nord forsøgte man at spørge til 

råds, men budbringerne blev alle afvist ved skovens grænser, og 

måtte vende hjem til Zara’bash med uforrettet sag. 

Menneskene havde derfor ingen forestilling om, hvad der ventede 

dem, da neldorerne i 732 EJ begyndte et resolut togt mod Carthee-

ro. Længe havde de holdt sig skjult i bjergene vest for Bang Tei, 

hvor de havde genopbygget den sagnomspundne by Basaja, og 

hvor den neldorske kultur havde overlevet og udviklet sig igennem 

tusinder af år. Nu var tiden imidlertid inde. Neldorerne trådte ud 

af skyggerne og gjorde et nyt forsøg på at underlægge sig verdenen 

og alle dens folk.  

I den første tid var der intet, der kunne stoppe dem. Deres antal 

var stort og der var ingen grænser for hvilken magi, de kunne hid-

kalde sig. De zarabiske stammefolk i syden flygtede for dem, hvor 

end de kom frem, og da alle større zarabiske styrker var udstatio-

neret nær grænsen mellem de to halvdele af det splittede rige, 

kunne neldorerne marchere nordpå uden at møde nævneværdige 

hindringer på deres vej. 

Ved årsskiftet til 733 EJ indledte neldorerne et overvældende an-

greb på Cartheero. Fra afstand lod de svovl, ild og syre regne ned 

over byen i tre fulde dage. De havde håbet på en letkøbt sejr, men 

opdagede snart, at også menneskene var blevet stærkere siden de 

to racers sidste møde. Ved hjælp af De Sande Guders kræft formå-

ede præsterne at værne byen mod størstedelen af neldorernes 

magi, og deres indledende angreb forårsagede kun mindre skader.  

Opildnede af deres succes, indledte zaraberne et dristigt modan-

greb, men de havde undervurderet neldorernes styrke, og Carthe-

eros borgere kunne kun se til, mens halvdelen af byens forsvar og 

store dele af deres præster faldt for neldorernes hånd. 

Kampene bølgede frem og tilbage igennem mere end et halvt år, 

men det syntes efterhånden klart, at byen og dens folk var udpinte, 

og at det snart kun ville være et spørgsmål om tid, før Cartheero 

blev overrendt af fjenden. Man sendte gang på gang desperate 

bønner om hjælp til elverne i nord, men de var alle forgæves. I 

nødens time sendte folket også bud til deres svorne fjender i det 

sydlige zarabiske rige, og mod al forventning blev deres bøn hørt. 

På trods af mere end 300 års religiøse og kulturelle konflikter, 

valgte et råd af sydens stammer at forene folket mod den nye fjen-

de, og efterhånden som stammerne drog nordpå for at komme 

Cartheero til hjælp, flokkedes flere og flere om deres bannere. 

Konfronteret med et forenet zarabisk folk, blev krigen langt om 

længe jævnbyrdig. Kampene varede ved året ud, med både sejre og 

nederlag til zaraberne, men i den sidste ende lykkedes dem at 

vinde overhånd, og neldorerne blev tvunget på flugt. Det var imid-

lertid en dyrekøbt sejr. Cartheero lå i ruiner og mange tusind ind-

byggere var dræbt. De store biblioteker, der førhen havde været 

byens stolthed, var brændt, og aldrig igen ville den engang så glor-

værdige stad nå tilbage til fordums storhed.  

Også de sydlige stammer havde lidt voldsomme tab under krigen. 

De havde aldrig omvendt sig til De Sande Guder, og havde derfor 

været forsvarsløse overfor neldorernes frygtindgydende magi. 

Deres sorg blev særlig stor, da man erkendte, at sydens sultan, Zati 

el Barsh, var blandt de døde, og hans eneste søn var faldet sammen 

med ham. De sydlige stammer stod således uden lederskab, og i 

erkendelse af at det var De Sande Guders mirakler, der havde red-

det dem fra den sikre undergang, accepterede de at indgå i et for-

enet Zara’bash under Cartheeros kontrol, og som et led i forsonin-

gen lod de sig omvende til De Sande Guder.  

Afslutningen på tredje 

storhedstid  

Den periode, som var begyndt med Jarcos komme, og som havde 

affødt adskillige kulturelle milepæle i de sydlige riger, svandt lang-

somt ud i sandet efter profetens død og neldorernes angreb på 

Zara’bash. Etos var ganske vist stadig en driftig handelsby og De 

Sande Guder blev dyrket mere indædt end nogensinde før, men 

den enestående følelse af at vandre under gudernes evige åsyn var 

forsvundet, og den gyldne ære syntes at have nået sin afslutning.  

Hvor tilværelsen længe havde været præget af optimisme og livs-

glæde, faldt man nu igen hen i en simpel og ensformig hverdag, og 

lige siden har man kun kunnet misunde folk det liv som de levede 

under den tredje storhedstid. 

Også Zara’bash, der så længe havde været et arnested for den gyld-

ne højkultur, sygnede gradvist hen. Man formåede aldrig at kom-

me sig fuldstændigt over neldorernes angreb, og uanset at Carthe-

ero blev genopbygget, levede man stadig med en hidtil uset angst i 

sindet. Tilværelsen var med ét blev koldere og mørkere, og frygten 

for neldorernes tilbagekomst plagede folkets sind. End ikke rigets 

forening kunne bringe lys - der var store kulturelle forskelle at 

overkomme, og det blev en lang og opslidende affære at få de to 

kulturer til at leve side om side. 

Den tid, som fulgte på hele Niraham, var således en langsommelig 

og ensformig periode, hvor dystre tanker og angst nagede, og hvor 

man ikke længere så de store udviklinger, som fortiden havde budt 
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på. Sydens riger ville aldrig igen rejse sig til fordums stolthed og 

blive de ikoner, som man førhen havde anset dem for. I stedet blev 

Nirahams centrum i de følgende år rykket længere og længere 

nordpå, og igennem de næste mange år var det rigerne her, der 

prægede verdenens gang. 

Narabond 

I den nordlige del af Niraham tiltrak særligt Narabonds rige sig 

stor opmærksomhed i årene efter Jarcos død og afslutningen på 

den tredje storhedstid. Tilhængerne af De Sande Guder var modlø-

se og savnede lyspunkter i deres tilværelse, og med tiden blev 

historien om Narabond en yndet beretning at fortælle. 

Efter at have nedkæmpet de sidste rester af maldúnernes mod-

stand og etableret det Narabonske rige i år 39 EJ, erklærede Niko-

laj Akonos at alle hans undersåtter skulle konvertere til De Sande 

Guders lære, og at dem der nægtede ville blive erklæret for fjender 

af riget.  

Selvom ingen kunne fornægte kraften i De Sande Guder, så var 

den gammelkendte druidetro imidlertid fast forankret i sindet hos 

maldúnerne, og deres modstand blev både længere og mere ihær-

dig end nogen havde turde frygte. 

I de sydlige egne af riget havde folket længe haft kontakt til resten 

af Niraham og de var efterhånden blevet så omstillingsvante, at de 

også gerne tog de nye guder til sig uden synderlige oprør. De nord-

lige egne var til gengæld væsentlig mere modvillige. Befolkningen 

her var sky og tilbageholdende, og de havde i talrige generationer 

baseret deres liv på gamle traditioner og skikke.  

Igennem de første mange år forsøgte Narabondslægten at konver-

tere folket med fredelige midler ved at demonstrere De Sande 

Guders magt for dem. De sendte præster ud for at udføre mirakler, 

og for at kurere de syge og kalde vand ned fra himlen over visne 

afgrøder. Folket nød godt af disse talenter, men de var ærekære og 

stolte, og der skulle mere til end som så, før de opgav den gamle 

druidetro. Druiderne selv gjorde også deres for at opildne folket til 

modstand, og med tiden blev befolkningen delt i to. 

Efter mere end 200 år gjorde store dele af folket stadig modstand, 

og Narabondslægten måtte erkende, at de ikke havde opfyldt de 

løfter, som Nikolaj Akonos havde givet præsteskabet i Etos, inden 

han drog ud på sin hellige mission. Modstanden mod De Sande 

Guders præster var endvidere øget til en sådan grad, at det nu 

hyppigt kom til kampe mod de druidetro i nord.  

Man så ingen anden udvej end atter at vende sig mod Etos for 

støtte, og i år 241 EJ underskrev kong Hieron Narabond et dekret, 

der indsatte et regiment at templarer fra Etos som de øverste 

håndhævere af gudernes lære i riget. Deres ord skulle være lov i 

enhver religiøs henseende, og de havde beføjelser til at nedkæmpe 

ethvert forsøg på modstand mod dem og De Sande Guder. 

I de følgende år hørte man regelmæssigt nyt fra templarerne, efter-

hånden som de udøvede deres autoritet i de nordlige dele af riget. 

Templarerne selv meldte som oftest om en endeløs række af suc-

cesfulde fremstød, hvor de havde fordrevet druiderne og tvunget 

folket til at anerkende De Sande Guder. Der indløb imidlertid også 

beretninger fra kongens egne magistrater, der beklagede sig over 

hvordan templarerne var faret frem med bål og brænd, og ikke 
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havde holdt sig tilbage fra at lægge hele byer øde blot for at statue-

re et eksempel. 

Kong Narabond selv var umanerlig tilfreds med disse fremskridt. 

På kun et årti havde templarerne formået mere end Nara-

bondslægten selv havde kunnet opnå på to århundreder, og han 

vendte det døve øre til alle folkets protester. Kong Narabond hav-

de set lyset og han vidste, at De Sande Guders vej var den eneste 

rigtige lære, og at folket med tiden ville se fornuften i deres ord.  

Langsomt lod befolkningen sig omvende. De, som ikke konvertere-

de frivilligt, måtte se sig tvunget, og tusinder blev brændt på bålet, 

efterhånden som templarerne udøvede deres hverv med en gru-

som effektivitet. De druidetro blev trængt sammen på stadig min-

dre områder, og år for år blev deres modstand mere og mere ihær-

dig. I år 449 EJ var størstedelen af Narabonds folk omvendt, men i 

nord havde de druidetro mønstret så store styrker, at det kom til 

åben krig mellem dem og De Sande Guders tilhængere.  

Om end de slog bravt fra sig, så var de druidetro imidlertid intet 

modstykke for Narabonds veludrustede hær og de templarer som 

støtte den, og efter mindre end tre års krigshandlinger var oprøret 

slået ned. Herefter døde modstanden hen, og i årene der fulgte, 

havde templarerne tilnærmelsesvist fri passage i hele riget. I det 

skjulte dyrkede mange dog fortsat druidernes lære, og det anslås, 

at riget først var endegyldigt konverteret omkring år 1000 EJ. 

Roul-Assin  

Nord for Narabond havde dværge og orker i årtusinder kæmpet en 

indædt kamp om herredømmet over de bjerge, der skilte Darkoni-

en og Rustbjergene. Dværgene, fordi bjergenes undergrund var 

fyldte med mineraler og metaller, som de havde et evigt behov for, 

og orkerne fordi de mente, at bjergene var deres og fordi de kunne 

bruges til jagt. Konflikten mellem de to racer var efterhånden ble-

vet så indgroet, at mange efterhånden havde glemt grundlagt for 

den, og udelukkende vedblev med at strides og dyrke hadet, fordi 

traditionen var sådan. 

Gennem tiderne havde dværgene dog haft den største krigslykke, 

og i årene omkring Jarcos fødsel havde de haft held til at drive 

orkerne bort, og de havde etableret adskillige bosættelser og mine-

kolonier i bjergene mellem de to riger. En af disse var byen Rou-

lon, som i år 597 EJ var blevet etableret for foden af bjerget Donum 

Roulon. 

Byen var blot en lille forpost for det darkonske rige, og havde ikke 

en videre relevans. Den var da også kun beboet af nogle få hundre-

de dværge. Eftersom byen imidlertid var særligt udsat, grundet 

dens ringe indbyggertal og fjerne beliggenhed, havde dværgene 

gennem årene opført store og modstandsdygtige forsvarsværker 

omkring den. 

Dværgene vedblev med at udvide rigets grænser på orkernes be-

kostning, indtil det skæbnesvangre år 742 EJ, hvor krigslykken 

atter vendte. I dette år bevægede orker i tusindtal sig ind i Darko-

nien, og de havde held til også at skaffe sig adgang til flere af de 

store underjordiske byer, hvor de skabte rædsel og kaos. Som en 

konsekvens af dette trak dværgene størstedelen af deres krigere 

tilbage fra de fjernereliggende udposter, og på kun få år havde de 

rømmet store dele af regionen mellem Darkonien og Rustbjergene.  

Kampene mellem dværge og orker ebbede herefter gradvist ud, 

men svækkede efter mange års krig, var ingen af racerne villige til 

at forsøge sig med nye bosættelser i grænselandet. I stedet tog 

menneskene dette land til sig. De så en mulighed for at tilegne sig 

det affolkede land, som de hastigt befolkede og efter kun få gene-

rationer betragtede som deres eget.  

Disse tilflyttende folkeslag bestod i overvejende grad af norrlæn-

dinge fra øst, samt talrige druidetro narabonere, der hidtil havde 

været bosat i det nordlige Narabond, men som søgte efter en udvej 

for den nådesløse religiøse forfølgelse, der var blevet en fast del af 

livet her. 

Kulturen der opstod omkring Donum Roulon var således præget af 

rouliske og narabonske aner. Befolkningen sværgede indædt til 

den gamle druidetro, og i entusiasmen over at kunne praktisere sin 

gamle lære frit, jagede man trodsigt alle tilhængere af De Sande 

Guder bort.  

Dette sammenstød af folkeslag fra nært og fjern kom imidlertid 

snart til at lide under manglen på lederskab, og da ingen stærk 

personlighed trådte frem, udbrød der hyppigt små indbyrdes stri-

digheder. 

En lejesoldat ved navn Kulo, der tidligere havde gjort tjeneste i 

Narabonds hær, havde imidlertid bosat sig i byen Roulon sammen 

med en håndfuld af sine gamle krigsveteraner og nærmeste fami-

liemedlemmer. De havde alle værdifulde erfaringer fra den nara-

bonske hær, og med deres erfaring lykkedes det dem at kue alle de 

mindre magthavere i byen, og Kulo blev snart byens reelle hersker. 

I år 757 EJ udråbte Kulo sig da også til formel regent over ikke kun 

byen Roulon men også alt det land, der kunne ses fra byens mure. 

Ved samme lejlighed skiftede Kulo sit narabonsk klingende navn 

til det gammelkendte og traditionelle norrlandske navn Keltosrix. 

Gennem de næste år udvidede Keltosrix sine besiddelser, og han 

formåede efterhånden at få samtlige af de norrlandske stammer 

omkring Roulon til at sværge troskab til ham. Hans evner som 

kriger og hærleder var glimrende, men det var særligt hans talega-

ver, der gjorde Keltosrix bemærkelsesværdig. I mange af klanerne 

så man op til hans lederevner, og de meldte sig i flere tilfælde 

frivilligt under hans banner. Der var dog også dem, som frygtede 

Keltosrix og gjorde stor modstand, mod hans forsøg på at samle 

folket under sig. 

I år 767 EJ, ti år efter at Keltosrix havde påbegyndt sine erobringer, 

underlagde han sig den sidste modstandsdygtige bosættelse på 

egnen, og han lod dekreter sende ud til hele sit rige, til Narabond 

og til de norrlandske folkefærd i øst, med besked om, at det rige 

han besad, fremover skulle være ét, og at det skulle kendes under 

navnet Roul-Assin. 

Roulon og elverne  

I årene efter at Roul-Assin var blevet samlet under Keltosrix’ styre, 

var det rouliske folk mere knyttet til druiderne end nogensinde 

før. Siden tidernes morgen havde druiderne været folkets vejledere 

både når det kom til religiøse og verdslige anliggender, og de hav-

de etableret sig som et folk af omrejsende vismænd, der nød stor 

anerkendelse overalt hvor de kom frem.  

Også Keltosrix var bekendt med den magt, som druiderne besad, 
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og for at sikre sin egen position, lod han dem indgå i sin inderste 

kreds af rådgivere. Druiderne fik dermed adgang til direkte at 

påvirke styret i det nyskabte rige. Fra at være folkets vejledere blev 

de nu også deres lovbringere og overhoveder. 

Blandt elverne så man på de rouliske druider med skam. Hvor 

elverne traditionelt altid havde tilbedt ånderne og lånt af deres 

kræfter, havde menneskene fundet styrken til at betvinge ånderne 

og de havde underkastet dem deres kontrol. Elverne foragtede 

denne udvikling, og det blev mødt med vrede og forargelse at 

Keltosrix nu lod dem sidde ved sit bord. Forholdet mellem elvere 

og roulere led derfor stor skade ved Roul-Assins skabelse, og efter 

kun få år ophørte enhver kontakt mellem de to kulturer.  

I 772 EJ havde vinteren og dværgenes fremstød mod sortblodsfol-

ket været mere end almindeligt hårde, og vanen tro drog orkerne 

sydpå på krigstogt for at få fyldt deres maver. Dette år var deres 

antal imidlertid større end noget andet, man havde oplevet i en 

menneskealder, og det rouliske folk var kun så småt ved at finde 

sig til rette. Orkerne fangede dem derfor uforberedte og hjælpelø-

se. De hærgede store egne af Roul-Assin, før man endelig var klar 

til at gøre modstand, men det stod snart klart for roulerne, at det 

ville blive en dyrekøbt sejr.  

Efter bruddet med Narabond lå forholdet til dette rige i ruiner, og 

norrlændingene i nord var for spredte og for langt borte til at kun-

ne gøre en forskel. Roulerne havde derfor ingen anden mulighed 

end at sende en desperat bøn til Santillias elvere om hjælp.  

Elverne tog budbringeren ind og tilkendegav, at de ville sende 

styrker til Roul-Assin inden årets udgang. Opløftet af denne nyhed 

fik roulerne nyt håb, men elverne betænkte sig, og efterhånden 

som året svandt og roulerne endnu ikke havde hørt nyt, måtte de 

erkende at elverne var trådt tilbage fra deres løfte. 

Det blev en lang og opslidende krig, og på trods af at orkerne en-

delig blev trængt tilbage, så havde roulerne lidt store tab. Tusinder 

var døde, og store landområder var blevet lagt øde, så selv efter at 

fjenden var borte, var der talrige familier der sultede ihjel. Der var 

stor landesorg i de følgende år, og man bebrejdede elverne for 

deres forræderi. Hermed blev kimen lagt til de næste mange hund-

rede års stridigheder mellem roulere og elvere, som selv i disse 

tider ikke er blevet glemt. 

Chato  

I årene efter Jarcos åbenbaring skete der mange storslåede og be-

tydningsfulde hændelser, som stadig præger Niraham den dag i 

dag. En af de mest bemærkelsesværdige politiske omvæltninger 

var en generel tilbøjelighed til at verdens folkeslag blev samlet i 

større og større riger frem for tidligere tiders spredte stammesam-

fund. 

Midlet, som gjorde dette muligt, var udbredelsen af den monarki-

ske styreform. Man så det eksempeltvist i Narabond, hvor herske-

ren nu kunne forsvare sin ret til at lede og regere, ved at hævde at 

være indsat af guderne selv. Et oprør mod kongen eller en fornæg-

telse af hans magt, var per definition også en forbrydelse mod 

gudernes vilje, og det blev straffet hårdt af både præster og menig-

mand. 

De første regulære monarkier begyndte herefter at springe op 

overalt på Niraham, efterhånden som herskere indså hvilke mulig-

heder der lå i at lade religionen understøtte deres position.  

Med De Sande Guder i ryggen var der ingen grænser for kongernes 

magt, og efterhånden som deres position blev etableret, begyndte 

de enkelte konger også at udvide deres riger. Monarkiets udbredel-

se førte således også til en periode præget af rivalisering og erob-

ringer med sig. 

I det nordøstlig Niraham gik man imidlertid et skridt videre. Godt 

og vel 20 år efter Jarcos åbenbaring begyndte de vestlige lande at 

høre forlydender om, at et nyt rige var ved at blive etableret, og at 

dets hersker havde udråbt sig selv som folkets gud. Det var forun-

derlige nyheder, og byen Chato var arnestedet. 
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Fra elvernes skrifter ved vi nu, at der før Jarcos tid levede et sim-

pelt folkeslag på sletterne omkring nutidens Chato, der var kendt 

som markaerne. Få år efter Jarcos åbenbaring begyndte Markaerne 

pludselig at gøre sig bemærkede, da de uden forudgående varsel 

angreb og besejrede flere af de nærliggende stammer.  

I årene efter de første sammenstød begyndte der at brede sig et 

rygte om, hvordan en ny krigsherre var kommet til fra syden og 

med sit følge af fremmede krigere havde underlagt sig markaernes 

folk.  

Han bragte mange forandringer med sig, og havde snart omdannet 

det engang så fredsommelige og nomadiske marka-folk til en fast 

forankret og regulær krigsstyrke, som han slap løs mod alle de 

omkringliggende stammer, og underkastede sig den brutalt og 

nådesløst. 

Som sit hovedsæde valgte han sig et at markaernes gamle templer, 

og rundt om det sprang der en by op, som han gav navnet Chato. 

Livet, der fulgte i Chato, var hårdt og barskt, men også præget af 

mange herligheder. Den nye hersker gjorde markaerne til et dedi-

keret krigerfolk, men lærte dem også mange forunderlige hemme-

ligheder om agerbrug, arkitektur og smedekunst. Ingen under 

hans banner sultede nogensinde, og hvad landet ikke selv kunne 

forsyne folket med, plyndrede de med stor succes fra deres naboer. 

Gennem årene forsøgte adskillige af de nærtliggende samfund at 

gøre op med markaerne og deres adfærd, men ingen af de primiti-

ve stammer kunne stå mål med den organiserede og veludrustede 

krigsmaskine, som de mødte, og alle som en måtte de se sig slået 

og deres land inddraget under chatonsk herredømme. 

Som årene gik, voksede byen Chato sig stor, og den husede snart 

flere tusinde indbyggere. Efterhånden som hæren underlagde sig 

større og større landområder blev krigsbyttet også fragtet til byen, 

og livet her var præget af en hidtil uset rigdom. Store bygnings-

værker rejste sig snart også over byens tage, men ingen af dem 

kunne stå mål med det storslåede palads, der prydede byens mid-

te.  

Kejseren selv syntes umættelig efter magt og rigdomme, og som 

årene gik kommanderede han hæren længere og længere ud. Uan-

set hvor den rejste hen, syntes ingen imidlertid i stand til at stoppe 

den. Efter godt 400 år var Chato blevet til en central magtfaktor i 

det østlige Niraham, som ikke var til at overse.  

Kejseren syntes ude af stand til at begå fejl, men alderen var ved at 

indhente ham. På trods af at han var velsignet med et ualmindeligt 

langt liv, var han dog ikke udødelig, og i år 391 EJ blev han afløst af 

sin ældste søn. Under ham fortsatte chatonerne imidlertid blot 

deres hidtidige fremfærd, og i år 521 EJ havde de vokset sig så sto-

re, at de omfattede størstedelen af det østlige maldúnske rige.  

Den krig, der nu fulgte, syntes uundgåelig. Chatonerne var umæt-

telige efter land og magt, og selvom de maldúnske folkefærd var 

spredte og uden fælles herskere, så formåede de alligevel at forene 

deres styrker mod denne fælles fjende. De to folkeslag var nogen-

lunde jævnbyrde i størrelse, men maldúnerne viste sig imidlertid 

hurtigt at være håbløst underlegne overfor de veltrænede, krigs-

vante og tungt bevæbnede chatonske styrker, og på kun 15 år hav-

de chatonerne slået enhver modstand ned. Det Chatonske Imperi-

um var en realitet, og kejseren lod sig udråbe som folkets gud. 

Emyr  

Også i den centrale del af det maldúnske rige - i egnene mellem 

Narabond og Det Chatonske Imperium - kunne man følge hvordan 

de nye tider og De Sande Guder påvirkede verdensordenen, og 

hvordan det traditionelle liv man havde levet i årtusinder lang-

somt blev forandret og svandt bort. 

Folket her havde, i modsætning til resten af de maldúnske sam-

fund, længe haft en følelse af fællesskab og samhørighed. Allerede 

omkring år 400 FJ havde Hargrim hin Hårde samlet folket under 

sit lederskab, og selvom riget var løst defineret og folket kun sjæl-

dent mærkede kongens tilstedeværelse, så betragtede folket sig 

dog stadig som en del af en fælles kultur. 

Dermed havde det også været lettere for kongens slægt at samle 

folket med ydre fjender, og igennem årene var riget blevet skånet 

for større angreb udefra.  

Det havde dog haft sin pris. I erkendelsen af hvilke farer der truede 

landet, havde rigets herskere lagt stor vægt på altid at opretholde 

et stærkt og veludrustet forsvar. De havde taget enhver nyskabelse 

indenfor krigskunsten til sig, hæren var da også en de største og 

mest effektive, man kendte i det nordlige Niraham. Det var imid-

lertid sket på bekostningen af den jævne befolkning. Hæren blev 

forfordelt i enhver henseende, og de simple bønder levede ofte en 

fattig og yderst tilbagestående tilværelse uden mange glæder i 

livet. 

I den sydlige del af landet var livet dog væsentlig anderledes. Ka-

mirrs folk havde endnu ikke et fast etableret rige og deres befolk-

ning var så sammenblandet med den maldúnske i nord, at det var 

vanskeligt at skelne de to fra hinanden. Kejserne i nord tillod sig 

da også indenfor visse rammer at befale over Kamirr-folket i syd, 

men loyaliteten i disse egne var som oftest langt fra overvældende. 

Hvad der kendetegnede Kamirrs folk var de mange nyskabelser, 

som de havde taget til sig igennem årene. Hvor folket i nord var 

traditionsrige og langsomme til at omstille sig, havde Kamirr-

folket for længe siden lært nytten i at tage nye tiltag til sig, og de 

havde tilrettelagt deres liv til nu blot at blæse i forandringens vin-

de. Efter at have lært om De Sande Guders kræfter, havde Kamirr-

folket derfor heller ikke været længe om at konvertere.  

De havde også været mere nyskabende og udadvendte, og igennem 

årene havde egnen markeret sig ved sine rige købmænd og bug-

nende lagre af guld. Det var dog tillige kendt, at også pirater holdt 

til i havnene her, hvilket kun bidragede yderligere til regionens 

økonomi.  

Hvor befolkningen i nord således ofte levede et koldt og barskt liv, 

kunne sydlændingene svælge i luksus og nyde en afslappet tilvæ-

relse uden mange bekymringer. Dette resulterede gennem årene i 

en vis misundelse blandt de nordlige maldúnere, som blev mod-

svarede af en følelse af ophøjethed blandt de sydlige. 

Befolkningen ud mod Kamirrhavet havde på kun få år konverteret 

til De Sande Guder, og også i de nordlige regioner indså man for-

delen i at have gudernes kræfter med sig. Her var det imidlertid et 

privilegium at få indsigt i gudernes mirakler, og at blive oplært 

som præst var en ære, som var forbeholdt de få. 

Som årene gik, øgedes konflikterne mellem det barske og krigeri-
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ske nord og det kultiverede syd. I et forsøg på at gøre op med disse 

interne stridigheder, blev der i år 566 EJ sendt en delegation fra 

syden for at mødes med kongen og et antal herremænd fra rigets 

nordlige regioner. Delegationens sande ærinde var imidlertid bety-

delig mindre ærefuldt. Efter i talrige år at have måttet ligge under 

for deres nordlige fæller, var det blevet Kamirr for meget, og ved 

nu at lokke kongen ud i det åbne, håbede man på én gang for alle 

at kunne skaffe ham af vejen og undsige sig enhver ydre kontrol. 

Planen slog imidlertid fejl. På trods af at det var nye tider, så var de 

gamle maldúnske æreskodekser ikke glemt af alle, og tre medlem-

mer af delegationen fortrød deres dystre mission. De advarede 

kongen og hans mænd, og inden forræderiet kunne nå at blive 

kendt, havde han samlet sine hære og sendt dem sydpå ind i Ka-

mirrprovinsen. 

Det kom dog aldrig til kamp. Hæren blev delt og tog opstilling 

udenfor samtlige af de større kystbyer i Kamirr. Byerne her havde 

traditionelt baseret deres forsvar på en storslået flåde, der kunne 

fortrænge alle fjender fra havet alt imens man beroede på hærene i 

nord til at forsvare sig mod fjender på land. Nu hvor deres gamle 

beskyttere vendte sig imod dem, var byerne blottede og forsvarslø-

se, og stillet overfor truslen om at blive reduceret til en rygende 

askehob overgav de sig på stribe. 

Da alle større byer i Kamirr havde overgivet sig, blev byherrerne 

samlet og tvunget til at indgå en fredsaftale, der var alt andet end 

gunstig for dem. 

I årene der fulgte, skulle de nordlige og sydlige provinser adskilles. 

De nordlige egne blev givet navnet Emyr efter den ledende regent, 

Theodor Emyrendorf, og han tog to tredjedele af rigets landbesid-

delser som sine egne. Syden skulle tillige være et selvstændigt rige, 

og det blev givet navnet, som i århundreder havde været så nært 

associeret med regionen - Kamirr. 

Idet Kamirr fortsat var en central handelsregion, og godt halvdelen 

af det tidligere riges samlede indkomst kom herfra, skulle Kamirr 

fremover betale en årlig tribut til Emyr af enorme proportioner. 

Samtlige besiddelser langs havet blev underlagt Kamirrs råderet. 

Da dette efterlod Emyr uden mulighed for at nå sine fjender over 

havet, blev det desuden fastlagt, at hære fra Emyr ved enhver lej-

lighed skulle tillades adgang gennem Kamirr, og at Kamirr i krigs-

tider var forpligtet til, uden betaling, at stille deres fartøjer til rå-

dighed. 

For at afbalancere fredsaftalen blev det dog tillige tilføjet, at også 

Emyr skulle stå til rådighed for Kamirr og støtte dem, såfremt de 

skulle blive truet af ydre fjender. 

Således ophørte det engang så stolte og omfattende maldúnske 

rige med at eksistere. Dets vestlige del var nu det selvstændige rige 

Narabond. Dets østlige var opslugt af Det Chatonske Imperium, og 

det centrale var nu blevet opdelt i Emyr og Kamirr. Dets bortgang 

blev dog kun begrædt af få, da de riger, som trådte i dets sted, i 

enhver henseende overgik Maldúné i storhed. 

Det er dog værd at bemærke, hvordan rigernes fælles fortid nu 

også afspejler sig i den kultur de nyder den dag i dag. Mange af de 

træk, der kendetegner de tre riger, går igen hos deres naboer, og 

kan spores tilbage til deres fælles fortid som maldúnere.  
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Nirahams sprog  

Bangtesk 

Man ved ikke meget om dette sprog, andet end at det er hvad 

man taler i det fjerne og legendariske rige Bang Tei. Forlydender-

ne vil, at bangteserne i de tidligste tider lærte sproget fra neldo-

rerne, og enkelte personer mener, at mange af deres gamle skrif-

ter fortsat findes i Bang Teis biblioteker og at dem der behersker 

sproget kan aflure dem deres hemmeligheder. 

Shantil 

Dette legendariske sprog blev talt i det hedengangne rige Shantil. 

Trods rigets undergang har det stadig en særlig status, da det var 

det første større menneskesamfund på Niraham. Der findes end-

nu nogle få tekster på sproget, og det er de ældste skrivelser, 

menneskene nogensinde har nedfældet. Sproget er dog kun 

kendt af få i disse tider, og næsten ingen mestrer det til fulde. 

Elvere og sortelvere  

Eislonsk 

Dette sprog er det ældste af alle, og er stort set uforandret siden 

de tidligste tider, hvor elverne lærte det fra Gasnian selv. Det er 

et kompliceret og næsten musikalsk klingende sprog, som kan 

synes umuligt for de øvrige racer at lære, ikke mindst fordi stør-

stedelen af sproget udtales gennem elvernes sofistikerede krops-

sprog. Eislonsk tales af elverne i både Eislonien og Santillia. El-

verne er dog også bekendt med det gamle maldúnske sprog, og 

benytter dette i deres omgang med menneskene. 

Tzest-Starnsk 

Sortelvernes sprog har sit udspring i de tidligste former for 

eislonsk, og skjult under jorden har sortelvernes sprog ikke fået 

de samme påvirkninger udefra som elvernes. Det er således ikke 

usandsynligt, at det sprog, der nu tales af sortelverne, er sådan 

som eislonsk reelt lød i de tidligste tider. Tzest-Starnsk er således 

formentlig også det nærmeste man kommer gudernes eget sprog. 

Også sortelverne forstår sig dog på menneskenes tale, og benytter 

sig af denne, i deres omgang med racen. 

Neldortunge 

Neldorerne er efterhånden et glemt folkefærd, der næsten ude-

lukkende eksisterer i myter. Nogle få folk på Niraham mener dog 

at være kommet i besiddelse af deres skrifter, og gennem tiden 

har man fået afluret visse dele af sproget. Det er imidlertid en 

kompliceret og dyster taleform, og forlydenderne vil at menne-

sker er blevet drevet til vanvid af at tale det. 

Dværge 

Darkonsk 

Darkoniens dværge fik også deres eget sprog af guderne, der nu 

kendes som darkonsk, og som tales af alle Nirahams dværge. Det 

er et fåmælt og kortfattet sprog, der er nyttigt til dværgenes prak-

tiske tilværelse. Til at nedfælde sproget benytter dværgene sig 

dels af et vanligt alfabet, men også af et ældgammelt og mytisk 

sæt runetegn. Dværgene nægter ihærdigt at tale noget andet 

sprog end darkonsk, men det sker dog at handelsmænd og diplo-

mater af nød vælger at lære et eller flere af menneskenes sprog. 

Da Nirahams racer blev skabt, gav Gasnian dem også talens gave, 

og han lærte dem hvorledes de skulle kommunikere. Eftersom 

racerne var forskellige, gav han dem også hver deres sprog, og 

snart tog de dem til sig som deres egne.  

Ikke alle racerne har dog holdt fast ved de gamle sprog. Særligt 

har menneskene traditionelt altid udviklet nye sprog, hver gang 

deres kultur forandrede sig, og i disse tider er der stor usikkerhed 

om hvordan deres oprindelige sprog lød. 

Mennesker 

Akonsk 

Et af de mest udbredte sprog blandt menneskene er det, der tales 

i Narabond, Roul-Assin, Emyr og Norrland, og som i almindelig-

hed er kendt som akonsk. Man mener, at sproget er en videreud-

vikling af de gamle maldúnske sprog, som blev forædlet og per-

fektioneret af Nikolaj Akonos, da han etablerede det narabonske 

rige i årene omkring 40 EJ. Kong Nikolaj tog mange kulturelle 

nyskabelser med sig fra Etos i syd, og én af disse har utvivlsomt 

været det gammelkendte Shantil-sprog, som man talte her, og 

igennem årene er det akonske sprog opstået som en sammen-

blanding mellem dette og det traditionelle nordlige maldúnske 

sprog. 

Chatonsk 

Det Chatonske Imperium er opstået over adskillige kulturer, som 

igennem årene er blevet inddraget i det evigt ekspanderende rige. 

Hver af disse har sat deres præg på sproget, og uanset at det cha-

tonske sprog grundlæggende ikke afviger meget fra akonsk, så er 

der dog en del forskelle de to imellem. Hvad der særligt kende-

tegner det chatonske sprog er en tilbøjelighed til at benytte korte 

og skarpt betonede ord, og chatoner har for vane at omdøbe 

erobrede byer og landområder således at deres navne får denne 

særlige chatonske klang. 

Paravisk 

I Paravien taler man en afart af det svundne maldúnske sprog. 

Med tiden har det fået flere og flere ligheder med akonsk, og det 

kan efterhånden være vanskeligt at kende de to fra hinanden. Det 

paraviske sprog har dog en vis tilbøjelighed til at være mere ele-

gant og kringlet, og der er de som mener at kunne genkende visse 

elviske træk i det. I tiderne før Jarcos åbenbaring var det paravi-

ske sprog mindre sofistikeret, og der er ikke mange lighedstræk 

mellem oldparavisk og nutidens paraviske sprog. Oldparavisk 

tales nu kun af få mennesker. Det er dog stadig interessant, da 

næsten alle de tidlige af menneskenes skrivelser fra det nordlige 

kontinent er affattet på oldparavisk. 

Zarabisk 

Zarabernes sprog er overordentlig kringlet og sofistikeret, og det 

synes fuldstændig uforståeligt for udefrakommende. For dem, der 

ikke er opfostret med det som modersmål, kan det tage et helt liv 

at lære, og selv den jævne zaraberne kender ikke alle sprogets ord 

og nuancer. Sproget har ganske vist udviklet sig meget igennem 

tiderne, men det er dog formentlig alligevel det nærmeste vi 

kommer på menneskenes oprindelige sprog, af de der endnu 

praktiseres i dag.  



I tiderne, som fulgte efter etableringen af nordens tre store riger, 

var tilværelsen præget af en længerevarende fredelighed og forstå-

else rigerne imellem. På trods af kulturelle forskelle, øgede rigerne 

deres velstand år for år, og tilværelsen for den simple borger blev 

for eftertiden kendt som værende fuld af fremgang. 

Den opblomstring i teknologiske fremskridt, som man havde set 

hidtil, var dog for en tid forstummet. Såvel Narabond som Emyr, 

Kamirr og Chato var alle riger, der var opstået på baggrund af en 

årelang tradition for krigskunst, og de nærede alle en vedvarende 

skepsis overfor deres umiddelbare naboer, hvilket ofte resulterede 

i en nedprioritering af de kulturelle landvindinger, mod at man i 

stedet fokuserede på militæret og dets behov. 

Også på det sydlige kontinent var årene der fulgte præget af en 

usædvanlig stilstand. Det engang så mægtige zarabiske rige var 

svækket og måtte efterhånden se sig overgået af de nordlige rigers 

kulturelle udvikling. Aldrig igen ville zarabernes anseelse nå forti-

dens højder. 

Nirahams centrum bevægede sig i de følgende år længere og læn-

gere mod nord, og handelen blev fokuseret omkring det nordlige 

kontinent. Tharkien begyndte at markere sig som en central faktor 

i det store spil om pengene, og de førhen isolerede bystater be-

gyndte at fylde landet ud mellem sig, efterhånden som flere og 

flere bosættelser blev optaget under den tharkiske pagt. 

Også forbundet mellem Kamirr og Emyr nød godt af disse tider, og 

den kamirrske flåde udgjorde omkring år 1000 EJ noget nær halv-

delen af alle de skibe, der besejlede Kamirrhavet. Handelen blom-

strede, og for hver tre mønter som blev tjent på den kamirrske 

handelsflåde, gik den ene til Emyr og dermed til landets hær. 

Narabond og Emyr 

Emyr undergik i disse år en forvandling fra et isoleret og krigerisk 

stammesamfund til et storslået monarki. Man oparbejdede en 

velfungerende intern struktur, og rigets hær nåede en hidtil uset 

størrelse. Alt imens militæret blomstrede gjorde rigets selvopfat-

telse det samme, og de emyrske konger syntes gradvist at have 

udviklet en følelse af at være uovervindelige.  

Man havde gennem årene fulgt, hvorledes Det Chatonske Imperi-

um havde underlagt sig samtlige af de småriger, som de var stødt 

på under deres erobringstogter, og man følte sig inspireret heraf. 

Der var en fremherskende opfattelse, at også Emyr burde kunne 

udvide sine grænser på denne vis. 

I Emyr nærede man således en vis respekt for imperiet i øst og var 

også bekymrede for tanken om at skulle lægge sig ud med en så 

overvældende militær magt, og gradvist vendte Emyrs overklasse 

derfor sin opmærksomhed mod kongeriget Narabond, og de rig-

domme som Narabondslægten gennem årene havde samlet sig. 

Omkring år 950 EJ begyndte der at opstå en stille konflikt mellem 

Narabond og Emyr. Denne mærkedes først på de højere diplomati-

ske stadier, men begyndte gennem årene også at sprede sig ned 

gennem hierarkiet, indtil der i begge lande var oparbejdet en 

hadsk og fjendsk stemning overfor naboriget. 

På trods af at Emyr traditionelt er blevet anklaget for at være den 

part, som tog initiativet til konflikten, så er det dog bemærkelses-

værdigt at se, hvorledes også kong Narabond syntes at have bidra-

get med sin del af stridigheder. Årsagen må formodes at være den, 

at Emyr fortsat ikke havde omvendt sig fuldt ud til De Sande Gu-

der. Narabondslægten havde i adskillige hundrede år anset sig selv 

som værende Jarcos forkyndere i norden, og de så det som deres 

hellige pligt at udbrede troen på De Sande Guder til samtlige af 

verdens folkefærd. 

I år 969 EJ udbrød den krig, som både Emyr og Narabond havde 

ventet på. Oplysningen om hvem, der var den første til at trække 

våben, er gået tabt i historien, men krigens optakt taget i betragt-

ning, så synes det heller ikke videre relevant. 

Under de første af krigens år tilsmilede heldet Emyr. Deres hær var 

storslået og veltrænet, og om end rygterne om dens størrelse og 

format var nået Niraham rundt, måtte de narabonske krigsherrer 

sande, at de alligevel havde undervurderet deres fjende. Narabond 

havde desuden intet modstykke til de enorme emyrske krigsmaski-

ner, som bygget og udviklet i årtier. Når rigerne mødtes på slag-

marken, blev narabonerne således mødt af en talstærk og overle-

gen fjende, som allerede inden hærene stødte sammen, var i stand 

til at bombardere deres mænd med brændende olie og enorme 

klippestykker. 

Efter adskillige nederlag var den narabonske hær svækket og de-

moraliseret, og i år 987 EJ trængte den emyrske hær så dybt ind i 

Narabond, at den kunne ses fra hovedstaden Akosheim med det 

blotte øje. Efter en 4 år lang belejring måtte narabonerne se i øjne-

ne, at slaget var tabt, og at de måtte overgive byen. Kong Nara-

bond var året forinden undsluppet og draget i sikkerhed med sit 

hof og sine nærmeste rådgivere. På trods af hovedstadens fald var 

krigen dermed ikke helt tabt. Narabond var imidlertid alvorligt 

svækket. 

Ved kapitulation var der ikke meget tilbage af den tusind år gamle 

by, og da de emyrske soldater trængte ind bag dens mure, blev de 

resterende huse brændt af, og al jorden omkring byens ruiner 

saltet, således at intet ville kunne vokse der fremover. 

Paravien, Zara’bash og 

elvernes riger  

I desperationens time så den narabonske kongefamilie sig om efter 

de få mulige allierede, der var at finde på Niraham. De norrlandske 

stammer var ganske vist nærtliggende, men århundreders forføl-

gelse af de druidetro roulere havde skabt en uvilje mellem de to 

kulturer, som man ikke let kom sig over.  

I stedet vendte man blikket mod vest til Paravien, og efter langva-

rige forhandlinger indvilgede de paraviske fyrster i at stille visse af 

deres riddere til rådighed, således at de ville kunne træne de reste-

rende narabonske styrker, samt indtræde som befalingsmænd i 

hæren.  

D e n  t r e d j e  e p o k e  
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Prisen for denne tjeneste var imidlertid stor. Såfremt krigen blev 

vundet, måtte Narabond i de følgende 100 år betale en årlig tribut 

til de paraviske fyrster. Yderligere måtte Narabond i hver af de 

første 25 år efter krigens afslutning stille med sine 100 bedste og 

stærkeste mænd, således at disse kunne blive trænet under de 

paraviske riddere og indgå i deres ordener. Endeligt måtte Nara-

bond forpligte sig til i al tid og evighed at sikre, at alle paraviske 

riddere, som rejste ind i riget, skulle blive tilbudt et måltid mad og 

et sted at sove, hvor end de bankede på en dør, og dette måtte 

aldrig koste dem så meget som en enkelt mønt. 

Også elverne vendte kong Narabond sig til. Længe havde denne 

race frygtet de emyrske og chatonske krigsherrer, som nedbrændte 

skovene, hvor end de gik, og som ingen respekt havde for blot det 

simpleste liv. Fra Santilliaskoven i vest stillede elverne derfor deres 

bueskytter til rådighed, og fra Eislonien i øst sejlede store og præg-

tige flåder af elviske drageskibe ud for at udfordre de kamirrske 

søfolk. 

Også i syden fandt narabonerne en forbundsfælle. Zara’bash havde 

i årevis lidt under Kamirrs herredømme på havet, og de indgik 

med stor glæde i forbundet mod Emyr, og sendte inden årets ud-

gang sin flåde over havet, tungt lastet med deres fineste krigere. 

Snart fandt Emyr sig således oppe mod fjender, der angreb i store 

antal fra alle verdenshjørner. I modsætning til de narabonske styr-

ker var der desuden tale om veltrænede og tungt udrustede hæ-

renheder under kyndig ledelse, der alle var forberedte på den 

emyrske hærs taktikker, og kendte hver eneste af deres svagheder. 

Kampene bølgede frem og tilbage gennem adskillige år, uden at 

nogen af parterne endegyldigt fik overtaget. I et desperat forsøg på 

at vende krigslykken valgte de emyrske krigsherrer imidlertid i år 

1024 EJ at foretage et fremstød langs Kuldens mur, da spejdere 

meddelte at kong Narabond opholdt sig i rigets nordlige egne.  

Forlydenderne skulle imidlertid vise sig at være falske, og hvad der 

skulle have været en hurtig og definitiv afklaring på krigen, endte 

med at godt en tredjedel af Emyrs hær enten frøs eller sultede til 

døde i vinterkulden. 

Dette afgjorde konflikten, og i år 1040 EJ var Emyr tvunget så langt 

tilbage, at de ikke så anden udvej end at acceptere de betingelser 

om fred, som blev dem tilbudt. Det var et bittert nederlag, og det 

blev kun forværret yderligere af at man blev tvunget til at afstå den 

vestlige halvdel af både Emyr og Kamirr til Narabond, samt betale 

krigsskadeserstatning til elverne, og afstå størstedelen af sin flåde 

til Zara’bash. 

Konflikten var afsluttet og balancen på Niraham atter genoprettet, 

men i Emyr vedblev man med at bære nag i mange år efter. Sejren 

havde været indenfor rækkevidde, indtil Paravien, Zara’bash og 

Eislonien havde blandet sig og afgjort krigen til fjendens fordel, 

hvilket ingen havde til sinde at tilgive dem for. I årene der fulgte 

isolerede Emyr sig derfor yderligere, mens de søgte at genopbygge 

deres hær og rette op på rigets sårede stolthed, alt imens de i tavs-

hed plejede deres had til de tre forræderiske riger. 

For Narabonds vedkommende betød sejren over Emyr et fornyet 

håb for det krigshærgede folk. Riget var blevet udvidet med store 

og værdifulde besiddelser i både øst og syd, og man havde vundet 

et prægtigt krigsbytte. Sejren havde imidlertid været dyrekøbt. 

Mange var døde, rigets årtusindgamle hovedstad lå i ruiner og man 

levede i en vedvarende frygt for den dag, hvor fjenden skulle rejse 

sig på ny.  

Alt hvad der var vundet på krigen blev derfor anvendt på at sikre 

riget på ny. Prægtige forsvarsværker og borge blev rejst, og en halv 

dagsrejse nord for ruinerne af Akosheim begyndte arbejdet på at 

bygge en ny og om muligt endnu mere prægtige kongsby. Den 

stod færdig i år 1052 EJ og fik navnet Kungstadt. 
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Plen 

I et forsøg på at styrke sin fremtidige magtposition, sendte Emyr i 

de følgende år adskillige spejderekspeditioner ud til de fjerneste af 

Nirahams afkroge. Man håbede på at finde ubeboede egne, hvor 

man i al hemmelighed kunne etablere fæstningsværker og hemme-

lige havne, som kunne bruges til at sætte hærstyrker ind med kort 

varsel, såfremt man på ny skulle stå overfor så magtfulde fjender, 

som i den netop overståede krig. 

Emyrs folk rejste langt omkring, og gjorde i denne tid flere nye 

geografiske opdagelser, end man havde set længe. Da det var over-

ordentlig vanskeligt at sende ekspeditioner ad landjorden, trak 

man i stedet på de erfaringer, som Kamirrs folk havde gjort sig 

indenfor søfart, og sendte skib efter skib ud på Nirahams have. 

Efter adskillige års søgen skete det en dag, at et af disse vendte 

hjem med beskeden om, at man havde fundet en tyndt befolket ø 

ud for Paraviens kyst. Øen ville være ideel til at lancere et fremti-

digt angreb fra, og den ville desuden gøre det muligt at overvåge 

det paraviske hav for eventuelle fjendtlige bevægelser. I år 1054 EJ 

påbegyndte man således koloniseringen af denne fjerne ø, som 

blev givet navnet Plen. 

Gennem årene måtte man imidlertid erkende, at afstanden til øen 

var for stor, og da handelen på tværs af såvel Kamirrhavet som det 

tharkiske hav konstant voksede, blev det sværere og sværere at 

sende skibe ubemærket til øen. Gradvist lagde man derfor tanker-

ne om Plens militære strategiske placering fra sig, og efterhånden 

glemte man næsten helt øens eksistens. 

Da Tharkien i 1224 EJ lukkede indsejlingen til det tharkiske hav for 

at beskytte sig mod de kamirrske pirater, blev enhver kontakt til 

øen da endeligt afbrudt, og omkring år 1290 EJ havde Plen udviklet 

sig så langt væk fra dens emyrske rødder, at øen erklærede sig 

selvstændigt og uafhængigt af Emyr. 

Narabondslægten uddør 

I år 1065 EJ indtraf den største tragedie i Narabonds historie. Om 

end den gamle kongeslægt gennem århundrederne havde fået sig 

fjender fra både nært og fjernt, havde man altid overholdt de tradi-

tionelle æreskodekser og opretholdt en i hvert fald symbolsk fre-

delig tilstand. 

Tiderne var imidlertid ved at ændre sig, og den gamle og veletable-

rede verdensorden blev langsomt men støt erstattet af en ny tilvæ-

relse, hvor det var de kyniske og beregnende, som fik det største 

udbytte. Politisk indflydelse blev en magtfaktor, og det var reelt 

intrigerne ved konges hof, der bestemte vejen frem i den nye tid. 

I denne nye tidsalder lod man dog også sværdene hvile for en 

stund, og det blev en periode kendetegnet ved at velvalgte ord 

kunne udrette mirakler, som ingen våben hidtil havde formået. 

Narabond havde fred med sine fjender; I øst havde Emyr trukket 

sig tilbage, og var begyndt en langvarig proces med at slikke sine 

sår. I nord havde man gennem adskillige år oparbejdet en forståel-

se med det rouliske folk, og man accepteret dem som handelspart-

nere på trods af den misbilligelse, man følte for deres religion. 

Således var det Narabond, vi møder i denne periode, præget af en 

afslappet og tilbagelænet holdning, hvor kunst, musik og poetiske 

dyder blev værdsat, mens man for en tid hvilede på laurbærrene. 

Blandt bønderne nærede man imidlertid ikke samme følelse af 

kulturel storhed. Krigen mod Emyr havde tæret hårdt på kræfter-

ne, og landet var udpint og bønderne sultne. De velhavende og 

adelige brugte imidlertid blot årene på at bygge deres paladser 

større, alt imens de så igennem fingre med, at de fattige døde af 

sult i gaderne. Samtidig med at de rige solede sig i deres storhed, 

opstod derfor efter krigens afslutning et ulmende oprør blandt de 

fattigste af rigets folk, og i år 1064 EJ kunne befolkningen ikke 

holdes nede længere. 

Overalt i Narabond brød spontane oprør ud, og efterhånden som 

rygterne om én landsbys handlinger spredte sig, fulgte de nærtlig-

gende med en efter en, indtil hele riget til sidst stod i flammer. 

Hæren var udpint og noget nær hjælpeløs overfor de tusindvis af 

vrede bønder, den blev sat ud for at berolige og om nødvendigt slå 

ned. Efter krigen havde følelsen af uovervindelighed sat sig så 

tydelige spor hos adelen, at man år efter år havde udskudt genop-

bygningen af militæret til fordel for luksuriøse gilder og opførelsen 

af mastodontiske sejrsmonumenter. 

Oprøret var imidlertid ikke udelukkende opstået på bøndernes 

eget initiativ. I årene forud for dette var mørkklædte skikkelser 

redet fra by til by med beretninger om adelens overdådige banket-

ter og eventyrlige levevis, og de havde opildnet en hadsk stemning 

blandt bønderne. Ordet var også nået kong Narabond for øre, og 

hans rådgivere havde advaret ham mod disse folk. Det rygtedes 

tilmed, at disse anstiftere tilbad dæmoner og levede i et tæt men 

hemmeligt netværk, hvis formål var at vælte kongeslægten fra 

tronen for selv at tilrane sig magten. Blandt adelen slog man imid-

lertid rygterne hen, og da forlydenderne kun var få og spredte, 

betragtede man dem blot som et udtryk for nogle fåtallige afguds-

tilbederes utilfredshed. Forlydenderne blev derfor kun tillagt ringe 

værdi. 

Sandheden synes imidlertid nok nærmere at være den, at disse 

dæmontilbedere var oprøret sande ophavsmænd, og at det var 

dem, som ikke kun motiverede pøblen til åben konflikt, men at de 

også forsynede dem med våben, og ledte dem under adskillige 

bagholdsangreb mod de kongelige soldater. Blandt den udsultede 

befolkning blev de betragtet som helte, og da dæmontilbederne 

tillige syntes at have adgang til endeløse forsyninger af fødevarer, 

som de gavmildt fordelte blandt rigets laveste, hyldede befolknin-

gen dem som helte og sluttede glædeligt op om deres sag. 

Også dæmontilbedernes antal og organisation havde man drastisk 

undervurderet. De var overalt, og der var ikke den lille og øde 

landsby, som ikke fik mindst et månedligt besøg efter Emyr-

krigens afslutning. Om end de blot syntes at dukke tilfældigt op på 

må og få, var der en sådan systematik i deres bevægelser, at det 

umuligt kunne være sket uden at være et led i et velstruktureret og 

organiseret netværk. Endelig syntes de også at have stor indsigt i 

hærens bevægelser, og ikke én gang i alle de år, hvor de i det skjul-

te spredte deres forræderiske budskaber, blev de fanget i selve 

gerningen. 

I den sidste ende måtte selv de mest skeptiske blandt adelen er-

kende, at den eneste måde at forklare dæmontilbedernes omfat-

tende viden på, var at de havde adskillige kontaktpersoner blandt 

de kongelige gesandter og rådgivere. Hvis det var sandt, måtte 

hoffet i årevis have været inficerede med disse forræderiske ele-

menter. Kongefamilien erkendte dette, men de fandt ingen udvej 
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for deres desperation. Til sidste afslørede man dog en enkelt rådgi-

ver, der havde tilranet sig anseelige værdier fra kongens skatkam-

mer. Personen blev tortureret og henrettet på torvet i Kungstadt, 

og da plyndringerne i herefter stilnede af i nogle måneder, antog 

man at det måtte have været tilstrækkeligt til at kue plotmagerne. 

I 1065 stod riget imidlertid i brand, og adelen så sig ude af stand til 

at holde oprøret nede. Hæren var hjælpeløs, og godt halvdelen af 

den deserterede eller gik over til fjenden i løbet af det første år. 

Man vendte sig herefter mod sine naboer for at få støtte, men de 

riger, som havde hjulpet i krigen mod Emyr, afslog denne gang at 

stille sig rådighed. Narabond stod alene med sine problemer. 

Det var en håbløs kamp, og alt modstand var forgæves. Ved årets 

afslutning var de oprørske bønder trængt ind i rigets nye hoved-

stad Kungstadt, hvor de plyndrede alt, der bare havde den mindste 

værdi, og de hjælpeløse byboere flygtede over hals og hoved. Da 

vinteren faldt på, stod blot kongeborgen endnu, men var under 

intensiv belejring fra en hær af blodtørstige bønder. 

Den royale slægt havde barrikaderet sig bag fæstningens tykke 

mure, og de kunne muligvis have redet stormen af, hvis det ikke 

havde været for den kreds af kutteklædte dæmontilbedere, som en 

morgen lod al slags ugudelig magi regne ned over borgen. Ild og 

syre faldt fra himlen, og jorden selv gav sig til at ryste, indtil en hel 

sektion af muren til sidst brød sammen. Herefter stod der ikke 

længere noget forsvar tilbage mellem de adelige og den horde af 

bønder som stormede ind. Blodbadet, som fulgte, var grusomt.  

Kong William Narabond forsøgte at overgive sig, men alligevel 

blev hele hans familie dræbt, og han selv faldt som den sidste af 

sin æt, desperat kæmpende i sin tronsal. Den tusind år gamle 

Narabondslægt var uddød. 

Ved nyheden om kongeslægtens fald stilnede oprøret langsomt af, 

og efter en længerevarende overgangsperiode, blev det i 1072 EJ 

besluttet, at riget fremover skulle deles op i 5 lener, der hver skulle 

regeres af en selvstændig baron. På den måde ville ingen fremover 

kunne blive så mægtig som Narabondslægten.  

Dermed blev Narabond opdelt i de lener, som vi fortsat kender til i 

dag. Riget bestod som en samlet enhed, men hver af lenerne blev 

styret uafhængigt af de øvrige. Såfremt de blev truet af ydre fjen-

der, skulle baronerne dog stå sammen, og lade deres hære slutte 

op omkring et fælles banner. 

Dæmontilbederne trak sig herefter tilbage, og lige så hurtigt og 

tavst, som de var trådt frem, forsvandt de nu uden at efterlade sig 

det mindste spor af deres eksistens. Der blev, i tiderne som fulgte, 

ofte spekuleret over deres herkomst. Adskillige mente, at der var 

tale om druider fra nord, som havde tillært sig viden om dæmo-

nernes magi. Andre foreslog, at der kunne have været tale om 

magikyndige fra Emyr, som i et anfald af hævngerrighed var gået i 

forbund med dæmoner, for at bringe Narabond til fald. Der var 

også de, som mente at dæmontilbederne var simple narabonere, 

der var blevet forledt af sortelviske magikere. 

Dæmontilbedernes sande identitet forblev imidlertid længe uaf-

klaret. Den eneste ledetråd, som blev givet i tiden omkring Nara-

bondslægtens fald, var at visse dæmontilbedere åbenbarede over-

for deres følge, at de trak deres kræfter fra et dæmonisk væsen ved 

navn Girak. Først mange år senere skulle menneskeheden imidler-

tid forstå alvoren heraf. 
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Fanabinas yngel og Jorins ophøjelse 

Først ved himmelkrigene, hvor de nye guder trådte frem og åben-

barede deres eksistens for verdens folk, forstod man den sande 

natur bag Girak og de øvrige af Fanabinas børn. Indtil da vidste 

man kun lidt om Giraks eksistens, og da man ikke havde kend-

skab til hans guddommelig aner, blev han i folkemunde ikke be-

tragtet som andet end en simpel dæmon. 

Der har efterfølgende været en hyppig teologisk debat om, hvor-

når disse væsener må formodes at være blevet undfanget og be-

gyndt at have gjort deres vilje gældende på Niraham. Diskussio-

nen er relevant i den henseende, at adskillige begivenheder og 

fænomener, der fandt sted på Niraham i den mellemliggende 

periode, og som på tidspunktet ikke kunne forklares rationelt, 

formentlig nu kan henføres til deres gerninger. 

Om Girak ved vi, fra historien om Narabondslægtens fald, at han 

må have opnået en vis magt og anerkendelse på dette tidspunkt, i 

årene omkring 1060 EJ, og at han derfor formentlig er blevet und-

fanget før år 1000 EJ.  

Den alvidende Gasnian kan ikke undgå at have observeret Giraks 

færden på Niraham, og forlydenderne herom må også have nået 

den almægtige Nimars ører. Den høje herrer kan umuligt tænkes, 

at have tilladt Fanabina at skabe sig yderligere afkom af samme 

æt, efter at være blevet bekendt med den skade, som Girak for-

voldte, og det må derfor formodes, at både Dilarna og Flarn er 

blevet undfanget forud for dette.  

Også disse gudebørn skulle demonstrere en vilje til at sprede 

deres ondskab på Niraham. Da verdenens racer i årene efter år 

1374 blev ramt af en dødbringende pestsygdom, blev det med 

tiden kendt, at denne var udbredt på foranledning af Dilarna selv. 

Det antages med en vis sikkerhed, at Nimars beslutning om at 

ophøje den jordiske kriger Jorin og gøre ham til den øverste af 

sine mirnere skyldtes, at han var udset til at holde Flarns vrede i 

skak. Tidspunktet for denne ophøjelse er imidlertid også omgær-

det af en vis usikkerhed. Et kvalificeret bud lyder dog på, at Ni-

mar traf denne beslutning kort tid efter at have observeret, hvil-

ken skade Girak her formåede at nedkalde over den Narabonske 

kongeslægt.  

I disse tider førte zaraberne en stor krig mod neldorerne i syd, 

hvor mange store krigere faldt, og såfremt mytologien om, at 

Nimar fandt Jorin dødeligt såret på slagmarken og her tog ham 

til sig, er sand, kan det antages, at Jorin var af en adelig zarabisk 

slægtslinje. Et andet og mere tvivlsomt synspunkt er, at Jorin 

skulle have været af neldorernes æt. I lyset af deres omgang med 

det ugudelige element rall synes det dog yderst usandsynligt. 

Fra elveren Wilwarians åbenbaring ved vi, at Jorin begyndte at 

samle folk omkring sit banner 37 år før himmelkrigene, i år 1432 

EJ, og at dette var først gang Nirahams børn så ham handle på 

egen hånd frem for som Nimars forlængede arm. I lyset heraf må 

det formodes, at Nimar må dette tidspunkt var bevidst om, at 

Flarns vilje ikke lod sig kue meget længere, og derfor satte sin 

mægtigste mirner fri til at styrke folket forud for den forestående 

strid, himmelkrigene. 



Zarabisk felttog 

I det fjerne syd ulmede i disse år endnu en stor konflikt, der skulle 

vise sig at få en afgørende betydning for Nirahams fremtid. Længe 

havde det zarabiske folk været krigsstemte og opsat på hævn over 

folkets ældste fjende; Neldorerne. Myten levede fortsat om, hvor-

dan neldorerne en dag for godt 300 år siden pludseligt og uden 

varsel var vældet frem og havde overfaldet det uforberedte folk. 

Ingen børn voksede op uden at blive belært om neldorernes ond-

skab, og om hvordan deres mørke kræfter næsten havde formået 

at udrydde zarabernes kultur. 

Den angstfyldte stemning, som havde lagt sig over folket i årene 

efter, var blevet nedarvet gennem generationerne, og selv den dag 

i dag levede befolkningen under en konstant årvågenhed og be-

kymring for, hvornår neldorerne næste gang ville lade deres ond-

skab ramme mennesker-racen. 

I år 1066 EJ fik zaraberne imidlertid nok af at krybe sammen i 

angst, og en storstilet militæraktion blev sat i værk. Hen ved 

100.000 af rigets bedste soldater, magikere og præster red i mor-

gensolens stråler ud fra Cartheeros porte. Ingen havde set det 

fjerneste til neldorerne i de år, der var gået siden deres sidste an-

greb, og zaraberne havde ingen egentlig viden om deres tilholds-

sted. Myterne ville dog, at neldorerne fortsat holdt til i en skjult 

by, den var beliggende nær Tesslabjergene i den bangteske jungle. 

For til fulde at forstå det zarabiske felttog er det dog nødvendigt at 

der først må redegøres for en forudgående begivenhed, der om 

muligt ville komme til at spille en endnu større rolle for eftertiden 

end selve mødet mellem zarabere og neldorer. 

Al-Hazif  

Beretningen begynder med fødslen af Al-Hazif i 1048 EJ. Den dag i 

dag kendes hans navn fortsat, og visse af Nirahams største magi-

kyndige pryder sig af at have studeret i et af de akademier, som 

han grundlagde senere i sit liv. 

Al-Hazif blev allerede fra sin fødsel betragtet som et mirakelbarn. 

Han besad en sådan indsigt og forståelse, som man kun havde set 

hos Jarco før ham, og forventningerne til hans fremtid var store. Al

-Hazif voksede op i byen Juncatar, der var den anden af de store 

zarabiske byer. Længe havde Juncatar levet i skyggen af hovedsta-

den Cartheero, men langsomt og støt var den vokset i såvel størrel-

se som anseelse. Efter at neldorerne i 700-tallet næsten havde lagt 

Cartheero øde og brændt de store biblioteker og akademier ned til 

grunden med deres magi, var Juncatar blevet det nye kulturelle 

centrum i Zara’bash. De store tænkere flyttede til byen, og de 

skriftruller, der kunne reddes fra Cartheero, blev overført til Junca-

tars bibliotek. I de efterfølgende år, var Juncatar således genstand 

for megen opmærksomhed.  

Blandt folket betragtede man dog stadig Cartheero som rigets 

hovedstad, og der blev lagt et stort arbejde i at genopbygge den 

prægtige stad så hurtigt som muligt. Store monumenter blev rejst, 

hvor de gamle var faldet, og de førhen så kaotiske kvarterer blev 

erstattet af nye prægtige bebyggelser, som man rejste efter en nøje 

tilrettelagt plan. Snart var Cartheero genopstået, om muligt endnu 

skønnere end førhen, og Juncatars status svandt atter. Kun for de 

lærde vedblev byen med at have en enestående status. 

Det var her Al-Hazif blev født. Under hans opvækst så man den 

samme begavelse og ophøjede indsigt i ham, som man fra historie-

bøgerne vidste, at også Jarco havde besiddet. Den unge knøs begik 

sig således allerede fra barnsben i de højere intellektuelle kredse. 

Hans talenter var mangfoldige, men særligt indenfor magiens 

kunst udmærkede han sig, og intet synes at kunne fange hans 

interesse højere, end at sidde dagen lang i bibliotekets skygger og 

studere de gamle skrifter. Hans kunnen voksede da også hurtigt, 

og som blot 15-årig var han den mest kyndige magiker i byen hvis 

ikke i hele det zarabiske rige. 

Året efter sendte sultanen af Zara’bash, rigets øverste hersker, for 

første gang bud til Juncatar om at han ønskede at rådføre sig med 

den unge Al-Hazif. I årene efter skulle det dog gentage sig adskilli-

ge gange, og som 18-årig blev han udnævnt til sultanens øverste 

rådgiver. Ved denne lejlighed flyttede Al-Hazif sit omfattende 

private bibliotek ind i et palads, der var blevet opført til ham lidt 

syd for Cartheero. 

Næppe var Al-Hazif blevet betroet med denne post, før han i det 

skjulte begyndte at bearbejde sultanen, for med hans velvilje at få 

sit inderligste ønske opfyldt. Siden sin barndom havde han næret 

et inderligt begær om at blive den mest kyndige magiker, Niraham 

endnu havde set. Hans ønske var i vid grad blevet opfyldt, og det 

var tvivlsomt om nogen magibruger på det sydlige kontinent kun-

ne overgå ham. Det var imidlertid ikke nok. Blandt zaraberne 

fortalte man fortsat legender om neldorerne og deres ufattelige 

kunnen, og i stedet for, som mange andre, at lade sig skræmme af 

disse fortællinger blev den unge Al-Hazif blot endnu mere begær-

lig. I neldorernes gamle kunnen så han en magt, som han nærede 

et inderligt ønske om en dag selv at kunne mestre. 

Således begyndte han at hviske manipulerende ord i sultanens øre, 

og han sendte ham magiske drømme, som overbeviste sultanen 

om, at de ville besejre denne fjende. Zarabernes krigere var stærke, 

deres præster var vise og deres magikere de største i hele Niraham. 

Nu var tiden inde, og en tidlig morgen bekendtgjorde sultanen at 

hæren skulle mønstres. 

Neldorernes endelige  

Således skete det, at den samlede zarabiske elite i året 1069 EJ drog 

ud fra Cartheero, og begav sig mod sydøst gennem Zikkhaørkenen 

med retning mod neldorernes rige. 

Togtet var velforberedt, og hæren kunne drage fra oase til oase på 

deres lange vandring, og de led kun få tab til den brændende sol. 

Rejsen tog tre måneder, da man også måtte medbringe et utal af 

tjenere og slaver til at tage sig af soldaternes udrustning, samt den 

overflod af proviant, der var nødvendig for at brødføde så enorm 

en styrke. Endelig nåede hæren dog den bangteske jungle, og man 

kunne i det fjerne se Tesslabjergene hæve sig over horisonten. Det 

var i deres skygge, at man mente neldorernes sagnomspundne by 

Basaja var beliggende. 

Rejsen gennem det bangteske jungle skulle imidlertid vise sig at 

være den mest farefulde del af rejsen, og tillige den som kostede de 

fleste menneskeliv. Overalt omkring sig oplevede de farer, hvis lige 

zaraberne aldrig før havde set eller blot forestillet sig, og mangen 

en soldat forsvandt sporløst undervejs. 

Da den farefulde færd gennem den bangteske jungle langt om 
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længe var til ende, stødte zaraberne herefter foran den næste ud-

fordring. Bjergkæden, der mødte dem, strakte sig så langt øjet 

kunne se, og den eneste viden, man havde om beliggenheden af 

den forjættede by Basaja, være løse og vævende beskrivelser fra 

århundrede gamle sagn. 

Zaraberne var derfor tvunget til at slå lejr ved bjergkædens fod. 

Her opbyggede de en regulær by, hvorfra spejdere hver eneste dag 

blev sendt ud i alle tænkelige retninger. Det overmod, som havde 

præget dem ved afrejsen, svandt langsomt, og stemningen i byen 

blev i stedet mærket af angsten for de fremmede omgivelser, for 

snart efter at blive opgivende og modløs. 

Dage blev til måneder, og månederne blev til år. Zaraberne fin-

kæmmede bjergene i jagten på deres fjender, men uden at se et 

eneste spor på deres tilstedeværelse. To år passerede på denne vis, 

og størstedelen af hæren var atter vendt tilbage til Cartheero, da 

heldet endelig tilsmilede zaraberne. En spejderpatrulje, som var 

sendt højt op i bjergene, var ikke vendt tilbage ved solnedgang. 

Det var i sig selv ikke var nogen sjælden hændelse, men en delega-

tion blevet alligevel sendt ud, for at se om der var spor efter dem. 

På vej ud farede de vild i mørket, og forvildede sig ind i en dyb 

kløft. Da solen stod op, opdagede de en skjult passage i bunden af 

kløften, der førte dem igennem bjergene, og efter få timers van-

dring stod de lige lukt midt i løvens hule. De havde fundet deres 

fjende, og i en skjult dalsænkning kunne zaraberne se et virvar af 

gråhudede skikkelser – Basaja var lokaliseret, og neldorernes race 

levede i bedste velgående. 

I al hast trak zaraberne sig tilbage i håbet om, at de kunne nå at 

kalde hæren tilbage til Tesslabjergene, før neldorerne opdagede, at 

deres tilstedeværelse var blevet kendt – men forgæves. De zarabi-

ske spejdere var blevet set, og de styrker som stadig befandt sig i 

byen for foden af bjergkæden, måtte pludselig se sig overrumplet 

af en talstærk og magtfuld fjende, hvis kræfter indenfor magiens 

kunst kun var blevet større gennem tiden. Zaraberne var i håbløst 

undertal, og der var intet de kunne stille op. Da det sidste forsvar 

faldt, sendte de hver eneste mand, som fortsat kunne ride, på vej 

mod Cartheero med besked om at alarmere sultanen og hente 

forstærkninger. 

Herefter bølgede kampene frem og tilbage, og hvad der skulle have 

været en hurtig og definitiv nedkæmpning af neldorerne, endte 

med at blive et 20 år langt felttog, som sled de zarabiske hære 

tynde for kampduelige mænd. 

Neldorerne slog bravt fra sig, og mange tusinder faldt for deres 

hånd. I den sidste ende var deres antal imidlertid for ringe, og selv 

de mægtigste af deres magikere måtte give op overfor de endeløse 

menneskemængder som gang på gang skyllede ind over deres by. I 

år 1086 EJ tilhørte sejren endelig zaraberne. De resterende neldo-

rerne var drevet på flugt, og Basaja blev brændt ned til grunden. 

Herefter samledes de zarabiske troldmænd, og i en overvældende 

magtdemonstration lod de klippesiderne omkring Basaja vælte 

ned over de rygende ruiner og begrave dem.  

Ikke alle neldorer var dog faldet i kampene. Gentagne gange måtte 

man sande, at der stadig var grupper af neldorer, der rejste om-

kring i junglen, og at deres magiske kundskaber stadig var store. 

De var imidlertid kun få, og med tiden kom til færre og færre sam-

menstød med neldorerne. Zaraberne kunne dog først erklære felt-

toget afsluttet i år 1163 EJ. Da konkluderede man dog også, at nel-

dorernes race nu enten var udryddet eller i det mindste reduceret 

til så begrænset et antal, at de aldrig igen ville udgøre en trussel. 
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Akademierne  

Udover at det zarabiske folk nu havde fået fred for deres største 

fjende, så havde også Al-Hazif selv mere end rigelig årsag til at 

glædes ved sejren over neldorerne. Det var ganske vist ikke lykke-

des for ham at få neldorske fanger til at afsløre deres hemmelighe-

der indenfor magiens kunst, men igennem årtusinder havde de 

nedfældet deres viden på skriftruller, som alle var blevet opbevaret 

i Basajas enorme bibliotek. Inden byen blev brændt af, havde Al-

Hazif i al hemmelighed sikret sig disse ruller, og han sad nu i sit 

palads, trygt hjemvendt til Juncatar, og frydedes over den ufatteli-

ge visdom, han var omgivet af. Rullernes antal var imidlertid så 

overvældende, og deres indhold tilsvarende kompliceret at over-

sætte til menneskenes sprog, at Al-Hazif erkendte, at han umuligt 

ville kunne gå det hele igennem i sin egen levetid. 

Han besluttede derfor i år 1088 EJ at oprette et akademi bestående 

af særlig kyndige magikere, som igennem deres udvækst havde 

fanget hans opmærksomhed. Af disse udvalgte Al-Hazif sig 24 

lærlinge, som han fandt, havde det fornødne potentiale til at me-

stre den viden, som neldorernes skrifter indeholdt. 

Et enkelt akademi var imidlertid ingenlunde tilstrækkeligt, og med 

tiden måtte Al-Hazif se sig nødsaget til at opføre mange flere. I 

den første periode blev disse hovedsageligt grundlagt nær enten 

Cartheero eller Juncatar, men som tiden gik, og behovet for yderli-

gere elever steg, oprettede han tillige akademier i fjernere egne. Et 

enkelt blev desuden etableret i bystaten Etos. Alle som én blev Al-

Hazifs lærlinge svoret til tavshed om deres viden, og den ed, han 

bandt dem med, var så magtfuld, at der gik flere hundrede år, før 

omverdenen endelig fik kendskab til eksistensen af neldorernes 

skrifter. 

De lærde, som blev uddannet fra akademierne, indgik i den orden 

af stridsmagikere, der i folkemunde blev kendt som Al-Hazifs 

broderskab. Et navn, som ordenen tog endegyldigt til sig efter Al-

Hazifs død i 1245 EJ. 

På grund af ordenens lukkethed og deres ufravigelige ed om tavs-

hed havde den jævne befolkning kun begrænset viden om, hvilke 

kræfter ordenen besad, og selv den dag i dag er Al-Hazifs broder-

skab omgærdet af stor mystik. I årene efter neldorkrigen syntes 

der imidlertid ikke at kunne herske tvivl om, Al-Hazif var Nira-

hams største magiker, og også flere af hans lærlinge blev med rette 

regnet blandt de mest kyndige. 

Et særpræg, der i udpræget grad kendetegnede Al-Hazifs broder-

skab, var deres evne til at betvinge magien, når de var iført metal-

rustninger. Denne kunst havde hidtil været enhver magiker for-

undt, og det var som om Djorkas metaller næsten var skabt til at 

udvande og mislede magiens kræfter, når de blev båret. Broderska-

bet havde imidlertid fundet et middel, der gav dem denne sjældne 

egenskab, og selv i nutiden er det en af deres mest velbevarede 

hemmeligheder.  

Også Al-Hazifs unaturligt lange liv har man tilskrevet hans indsigt 

i neldorernes skrifter. Da han mødte sit endelige for hånden af den 

dæmoniske fyrst Modeus, var han næsten 200 år gammel, men 

uden at dette på nogen måde blev afspejlet i hans legeme eller 

sind. Af udseende fremstod han til sin død som en mand i 30’erne, 

og hans sind blev på intet tidspunkt svække af den unaturligt høje 

alder. 

Magiens cirkel  

Udenfor broderskabets kredse kunne man kun se på, imens Al-

Hazif og hans følge hurtigt blev samlingspunktet for den højeste 

magi og viden på Niraham. Blandt verdens øvrige magikere havde 

man traditionelt altid vogtet sine kundskaber nidkært, og kun lært 

sin viden fra sig under tvang eller for herigennem at bytte sig til 

andre magikyndiges indsigt. Hermed sikrede man en vis balance 

blandt magikerne. Det var vanskeligt at blive særlig magtfuld, da 

alle magikere kunne være sikre på, at der konstant var skinsyge 

konkurrenter, der kiggede dem over skulderen, og var klar til at 

falde dem i ryggen, hvis de blev sig for magtfuld. 

Prisen for denne stabilitet var imidlertid, at enhver form for sam-

arbejde var noget nær umulig. Nirahams øvrige magikere kunne 

derfor kun se til, mens broderskabet i Zara’bash og de omkringlig-

gende lande oplevede en udvikling uden lige. Man misundte dem 

den viden, som blev tilvejebragt og delt mellem Al-Hazif og hans 

lærlinge, og i år 1125 EJ stiftede man derfor en konkurrent til bro-

derskabet. Denne sammenslutning af magikere, der blev etableret i 

Etos, gav man navnet magiens cirkel. 

I de næste mange år forsøgte magiens cirkel ihærdigt at indlemme 

enhver magikyndig, der blot havde et minimum af potentiale, i 

sine rækker. Ønsket var, at cirklen skulle være et samlingspunkt 

for al viden indenfor magiens kunst, og ved at lade kundskaber 

blive udvekslet frit, håbede man på at kunne sikre et magtfuldt 

alternativ til Al-Hazifs broderskab. Det stod imidlertid snart klart, 

at ikke alle cirklens medlemmer støttede op om dette ideal. Frem 

for at være et forum, som alle bidrog til, fortsatte magikerne i 

stedet med ihærdigt at værne om deres egne hemmeligheder alt 

imens forsøgte at aflure deres konkurrenters samme. Da der desu-

den ikke kunne skabes enighed om at vælge en fælles leder for 

cirklen, endte dens møder alt for ofte i mundhuggerier og interne 

stridigheder, og ethvert forsøg på at kalde de forsamlede til orden 

endte som oftest blot i flere konflikter. 

Etableringen af magiens cirkel var dog ikke en ubetinget fejltagel-

se. Om end resultatet langt fra levede op til de gyldne forhåbnin-

ger, så fandt der dog en vis udveksling af kundskaber sted, og ved 

at sikre en vis grad af fredsommelighed mellem cirklens medlem-

mer opnåede man også en sjælden stilstand, der gjorde magikerne 

i stand til at koncentrere sig om deres forskning. Idet magiens 

cirkel desuden var betydelig mere åben end Al-Hazifs broderskab, 

så både folket og tidens regenter mere velvilligt på dens medlem-

mer, og mange magikere blev gennem årene tildelt ærværdige 

positioner og fik stor indflydelse. 

Inspireret af den rimelige succes, som magiens cirkel havde opnået 

i Etos, spredte forlydenderne sig til resten af Niraham, og gradvist 

begyndte der at blive etableret lignende sammenslutninger i næ-

sten alle riger. Størrelsen og organisationen i disse varierede, og 

formålet med at etablere de enkelte cirkler var meget forskelligt, 

men magikere verden over så dog generelt fornuften i at kunne 

skabe et forum, hvor de kunne mødes i al fredsommelighed og 

udveksle viden og erfaringer. 

Magiens tårne  

Ikke alle magikere var dog ubetinget tilfredse med etableringen af 

magiens cirkel. Målet havde oprindeligt været et ønske om at kun-
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ne overgå Al-Hazifs broderskab, hvilket langt fra var lykkedes. I 

stedet havde man set sig tilfreds med et utal af små og spredte 

sammenslutninger, der var så præget af interne stridigheder, at de 

aldrig ville kunne udgøre en nævneværdig magtfaktor. Blandt de 

mere ærgerrige magibrugere blev cirklen derfor i højere grad be-

tragtet som en hån mod deres profession end et anerkendelsesvær-

digt og nyttigt forum. 

En dag blev det for meget for en af de mest anerkendte magikere i 

Etos ved navn Gagail Tarrau. Efter årelange stridigheder med ma-

giens cirkel forlod han den i vrede, og han svor, at han ikke ville 

hvile, førend han havde skabt en ny verdensorden, der ikke kun 

var bedre end den gamle, men som tillige ville kunne fuldføre det 

oprindelige mål, der var tiltænkt cirklen. 

Gagail havde sin daglige gang ved hoffet i Etos, hvor han var aner-

kendt som en stor logiker og som en mand, hvis råd det var værd 

at lytte til. Grundet sin ophøjede position manglede han da heller 

ikke noget, og han besad store jordbesiddelser, adskillige skibe og 

flere slaver, end man kunne tælle på en dag. 

Han satte sig for at etablere et selvstændigt akademi – et såkaldt 

Vinthel. Det skulle være et tårn, hvor ethvert medlem af magiens 

cirkel var velkomment, og hvor det tilknyttede bibliotek ville være 

en nøgle til stor viden, men som stod under hans personlige ledel-

se. Enhver skulle have ret til at studere i biblioteket og til at lære 

direkte fra Gagail selv, men kun såfremt vedkommende forinden 

havde skænket mere viden og kundskab, end han ønskede selv at 

få adgang til. Reglerne var indiskutable, og på trods af at de ville 

kunne gøre Gagail til en af de mægtigste magikere på det sydlige 

kontinent – om muligt kun overgået af Al-Hazif selv – ville hans 

akademi være åbent for enhver og hans viden tilgængelig for alle 

de, der ønskede indsigt. 

I år 1139 EJ stod hans tårn færdigt, og han sendte bud til magiens 

cirkel herom. Hvad der herefter skete, havde selv Gagail ikke for-

udset. Magikere fra nært og fjernt strømmede til akademiet og det 

tilhørende bibliotek. Alle ønskede de at lære, og alle var de beredte 

på at dele deres inderste hemmeligheder for at få indsigt i den 

viden, som det store bibliotek rummede. Selv bortløbne eller eks-

kluderede medlemmer fra Al-Hazifs broderskab opsøgte Gagail 

tårn, og på trods af deres ed om tavshed var også disse parate til at 

give viden fra sig. På kun få år havde Gagail derfor fået et stort 

indblik i Neldorernes gamle kunnen. 

Inspireret af denne enestående succes, begyndte der i årene efter 

at skyde adskillige andre tårne op overalt på Niraham. I år 1152 EJ 

var der rejst 37 vintheler, som var spredt fra Zara’bash i syd til 

Narabond i nord.  

Også blandt elverne havde man fulgt tårnenes opblomstring, og 

man så med beundring på den udbredelse af viden, der nu fandt 

sted blandt menneskene. Elvernes troldmænd havde selv igennem 

mange tusinde år været etableret i et fælles råd med sæde i Eislon, 

og blandt de mægtigste af disse havde den elviske højkonge udpe-

get en håndfuld særligt udvalgte, der fik titlen Vogterne af den 

Sorte Sol. Disse magikere var kyndige som få, og elverne så derfor 

intet behov for at etablere tårne eller råd til at udveksle viden med 

menneskene.  

Blandt dværgene havde man i modsætning til mennesker og elvere 

altid misbilliget de fleste former for trolddom, og betegnet disse 

som heksekunst. Heller ikke denne race udviste derfor en videre 

interesse i at etableringen sådanne tårne. Magiens tårne var såle-

des i overvejende grad et menneskeligt fænomen, og størstedelen 

af de, som opsøgte magikerne her, var da også mennesker. 

På opfordring fra Gagail begyndte lederne af tårnene at samles 

regelmæssigt for også internt at sikre en flydende udveksling af 

viden. Denne forsamling var i langt højere grad præget af ønsket 

om givtig dialog og konstruktiv forskning ud i magiens kunst, og 

den blev hurtigt et centralt omdrejningspunkt, hvis møder var 

omgærdet af mystik og rygtedannelse. Vinthelfyrsternes forsam-

ling blev i folkemunde omtalt som den eneste sande magiens cir-

kel, og for eftertiden synes også kun mindet om denne at være 

husket, mens de utallige mindre og ineffektive cirkler, der gik 

forud for den, er gledet hen i glemslen. 

I anerkendelse af, at denne nyfundne succes primært skyldtes 

Gagails visioner og velvilje, skænkede cirklens medlemmer ham 

det ærefulde tilnavn ’Lysbringeren’, som han fortsat er kendt ved. 

Efterhånden som vinthelernes magt steg, blev kirkerne imidlertid 

mere og mere mistroiske overfor denne nye magtfaktor. Længe 

havde De Sande Guders templer været den største kilde til overna-

turlige kræfter, og gudernes præster besad en indflydelse uden 

lige. De så imidlertid en kraft i magikerne, som overgik deres egen, 

og de følte ikke kun at deres sikkerhed var truet, men også at deres 

position i folkets øjne blev degraderet. Hvis for mange simple folk 

indså, at det ikke kun var præsterne, som kunne fordrive sygdom 

og udrette undere, ville deres greb om befolkningen blive svækket, 

og pøblen risikere på ny at forfalde til gamle tiders afgudstilbedel-

se og vanhellig druidetro. I adskillige af verdens riger vogtede 

præsterne derfor nidkært over troldmændene og deres tårne, i 

håbet om at kunne afsløre forræderi iblandt dem, eller åbenbare 

en adfærd, som ville nedkalde gudernes vrede over magikernes 

orden. 

For ikke at påkalde sig misbilligelse, og give verdens konger en 

årsag til at fornægte dem, valgte de 37 vinthelfyrster derfor at ud-

stede dekret om, at ingen nye tårne måtte rejses, og at etablerin-

gen af et akademi udenfor cirklen ville blive straffet effektivt, defi-

nitivt og øjeblikkeligt. 

Moreko  

Blandt de 37 vinthelfyrster manifesterede Gagail sig igennem årene 

som den øverste leder i cirklen. Ikke blot var han den første til at 

skabe sig et tårn, men han var tillige en vis mand, og alle vidste, 

når de hørte ham tale, at han ytrede kloge ord. Også Alrimac, 

kaldet ’himlens pilgrim’, var en anerkendt magiker i cirklen. Det 

blev fortalt om ham, at hans velvalgte ord kunne omvende enhver 

tvivler og dysse selv det mest hidsige gemyt til ro. En tredje håbe-

fuld magiker, der søgte at opnå anerkendelse i cirklen, var den 

unge Moreko Aratholl. Han havde skabt sig et tårn i det nordlige 

Zara’bash, i hvad der nu er kendt som Aihlann Bachir. Hans viden 

var stor, og havde det ikke været for hans unge alder og enorme 

videbegær, så var han ganske givet også blevet anerkendt i cirklens 

inderste kreds. De øvrige medlemmer var imidlertid bekymrede 

for hans konstante higen efter magt, og frygtede at såfremt han fik 

indblik i den højeste visdom, ville magien fordreje hans sind. 

I vrede afskar Moreko sig fra cirklen og ophørte med at betragte 

sig som en del af dens orden. I stedet trak han sig tilbage til sit 

vinthel, og afskar sig oftere og oftere fra enhver kontakt med om-
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verden. Han brugte lange nætter på at rane al den visdom til sig, 

som var tilgængelig, og han opsøgte endda elverne i håbet om at 

lære fra dem, men de sendte ham bort med uforrettet sag. Efter i 

adskillige år at have søgt forgæves, vendte Moreko endelig sit blik 

mod de døde, og den magt som lå i de sjæleforladte legemer. Han 

opdagede en hidtil ukendt kraft, der blev sluppet fri i det øjeblik, 

hvor sjælen forlod legemet, og gennem dystre studier lærte han 

dag for dag, hvordan han kunne betvinge denne kraft. 

Det var en mørk og forbuden kunst, og Moreko formåede at holde 

sin hemmelighed skjult for magiens cirkel. Efterhånden som hans 

magtbegær øgedes, måtte han imidlertid se sig nødsaget til at tage 

lærlinge, og også disse tog elever under sig, med det resultat at 

dødemagerens kunnen med tiden blev spredt vidt og bredt om-

kring, og ikke kun kom magiens cirkel for øre, men tillige blev 

kendt af De Sande Guders præster. 

Gagail forsøgte forgæves at overtale Moreko til at lægge sin dystre 

magi fra sig og brænde de af sine bøger, hvori han havde beskrevet 

den. Beruset af sin nyfundne magt nægtede Moreko imidlertid og 

han sendte Gagail bort. Han forbød Gagail at vende tilbage, før 

den dag hvor han var villig til at anerkende Moreko som sin over-

mand, og til at overdrage ledelsen af magiens cirkel til ham. Også 

Nimars højpræst blev afvist ved vinthelets fod, da han mødte op og 

forsøgte at få Moreko til at angre sine synder og brænde sit tårn 

ned, så den ugudelige magi for altid ville blive glemt.  

Kirkerne havde imidlertid længe søgt efter en undskyldning for at 

gøre op med magiens cirkel, og nu havde de langt om længe fået 

en sådan foræret af Moreko. Om end Nimars kirke efterfølgende 

forsøgte at mane til besindighed og opfordrede de øvrige kirker til 

at forhandle, før de skred til mere drastiske indgreb, var der ingen, 

som lyttede efter. Bedre blev det heller ikke, da det tillige kom 

dem for øre, at Moreko havde forkyndt, at han havde fundet kilden 

til alt liv, og at han ikke længere havde årsag til at frygte døden.  

De Sande Guders præster skred øjeblikkeligt til handling, og præ-

ster fra Nimars, Gasnians, Ragils og Arams kirke drog i år 1167 EJ til 

Morekos vinthel. De forbandede tårnet og alt, hvad der opholdt sig 

deri. Deres største forbandelser var dog rettet mod Moreko. Længe 

bad de til guderne om, at de måtte lade deres vrede falde over 

tårnet og gøre op med den synd som dødemageren og hans mørke 

kunster havde bragt over Niraham. Samtidig kunne de høre More-

kos hånlige tilråb fra tårnet, og mens præsterne søgte gudernes 

hjælp til at straffe ham, kaldte Moreko sine udøde tjenere til sig, 

og sendte dem ud for at jage en skræk i livet på præsterne. 

Længe føg magi frem og tilbage mellem præster og magikere, ind-

til det øjeblik hvor guderne selv vendte deres opmærksomhed mod 

Morekos tårn. Et lyn slog ned i tårnet, og i et mægtig lysglimt blev 

det søndersplintret og faldt til jorden i ruiner. Alt land omkring 

det sted, hvor tårnet havde stået, blev forkullet og var i mange 

dage for varm til at kunne røres. 

Da man gennemsøgte ruinerne, måtte man konstatere at Moreko 

var forsvundet. Hans legeme var intetsteds at finde, og det var 

først, da man nøje gennemsøgte ruinerne af, hvad der havde været 

hans bibliotek, at man fandt et lille timeglas i sølv, og i det var 

Morekos sjæl fanget. Guderne havde valgt at udstille Morekos 

arrogance og foragt ved for altid at fastlåse hans sjæl i tidens sand, 

således at han aldrig ville ældes. Ganske som han havde påstået 

ville Moreko nu aldrig kunne dø, og gudernes straf var fuldbyrdet. 
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Tårnene ødelægges  

Efter ødelæggelsen af Morekos tårn førte Gagail Lysbringeren og 

Nimars øverste præsteskab mange lange samtaler. Morekos forræ-

deri havde skabt grobund for en inderlig mistro til magikerne, og 

der var adskillige blandt såvel præsteskabet som den simple be-

folkning, der nærede stor frygt for magiens cirkel. Man vidste, at 

angsten snart ville gribe om sig, og at når beretningen om hvordan 

guderne havde straffet magikeren Moreko nåede ud blandt Nira-

hams folk, ville mange føle sig fristede til på egen hånd at gøre op 

med de frygtede magikere. Der var allerede mange, der helst så 

tårnene brændt ned og hver eneste magiker dræbt, og dette kunne 

være begivenheden, der fik bægeret til at flyde over. 

Alt imens der i Nimars tempel blev ført fredelige forhandlinger 

om, hvordan man bedst fandt en løsning på den hadske stemning 

blandt pøblen, var præster for Ragil, Djorka og Aram taget til veje-

ne i et forsøg på at sprede budskabet om magikernes dødekunst og 

opildne befolkningen til at gøre modstand. I de seneste tider har 

man dog også tilskrevet Giraks disciple en central rolle i denne 

udvikling, og der er anledning til at tro, at mange af de præster for 

De Sande Guder, der begav sig omkring på dette tidspunkt, blot 

var Giraktroende i forklædning, der ønskede at stække den styrke, 

som magikerne havde oparbejdet. 

Deres ord fandt villige ører hos den skræmte befolkning, og me-

nigmand så nu langt om længe en mulighed for at få afløb for den 

utryghed, man længe havde følt ved magikernes tilstedeværelse. 

Da et rygte desuden begyndte at sprede sig over Niraham om, at 

yderligere tre tårne udover Morekos var faldet, tog det store opgør 

fart. Årene der fulgte, var præget af talrige angreb på magiens 

tårne, og om end magikerne var mægtige og formåede at slå bravt 

fra sig, havde deres modstandere imidlertid mange af kirkens folk 

bag sig til at forsvare dem mod magikernes kundskaber, og i den 

sidste ende var deres antal så stort, at magikerne intet kunne stille 

op. Selv den største magiker har sine begrænsninger, og et efter et 

faldt de engang så storslåede vintheler. Med dem gik også bibliote-

kerne op i røg, og århundreders uerstattelig viden forsvandt. 

I år 1174 EJ, syv år efter at Morekos tårn var faldet, og krigen mod 

magikerne var indledt, var 34 af de 37 tårne gået til grunde. Kun de 

tårne, som tilhørte Gagail ’Lysbringeren’ i Etos, Alrimac ’Himlens 

pilgrim’ i Zara’bash og Sadox Milux i Narabond stod stadig.  

Interessen for tårnene var stilnet af med tiden, og efterhånden som 

lokalbefolkningen gradvist holdt op med at betragte magikerne 

som en trussel, stoppede også angrebene på deres tårne. Nimar-, 

Rina- og Gasniankirken gik tillige ind i konflikten og søgte at be-

skytte de resterende tårne ved at appellere til folket. Man erklære-

de desuden, at præsterne ville nægte at værne om dem, der angreb 

tårnene, og at de heller ikke ville udøve helbredelser over syge og 

sårede for fremtiden, såfremt endnu et tårn blev angrebet. Hermed 

stilnede den hadske stemning yderligere af, og de resterende vin-

theler blev ladt i fred. 

De tre tårne står den dag i dag, og i dem befinder sig stadig visdom 

i et omfang, som ingen tør drømme om. Som en konsekvens af 

folkets angreb har de tre resterende vinthelfyrster imidlertid afskå-

ret stort set al kontakt til resten af Niraham. Efter at talrige magi-

kere var blevet dræbt, valgte magiens cirkel desuden at opløse sit 

virke, og der skulle gå mere end 200 år før den atter blev formelt 

gendannet.  
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Tiden der fulgte, var kendetegnet ved et utal af enkeltstående 

hændelser i og imellem de enkelte riger, og hver af dem medvirke-

de i en væsentlig grad til at præge verden og gøre den til hvad vi 

nu kender. 

Gothia  

I egnene syd for Norrland havde der i umindelige tider hersket 

konstante stridigheder over retten til jorden. Landet var ganske 

vist blot en fattig og tyndt befolket grænseregion, men den var af 

central strategisk betydning, og både Norrland, Narabond og Para-

vien havde i århundreder gjort grav på herredømmet. 

Efter umindelige tider med grænsestrid, tog den paraviske adel i år 

1198 EJ et initiativ, der skulle vise sig at vende konflikten for altid. 

Med militær støtte formåede de at hjælpe en lokal herremand til 

magten på egnen, og deres forhåbning var, at kunne regere gen-

nem hans hånd. Denne herremand, Arhild Skalfsøn, ville det imid-

lertid anderledes, og da hans magt var etableret, vendte han sig 

imod sin støtter og fordrev dem fra riget. 

Paraverne var fortørnede over denne gerning, og det blev begyn-

delsen på en årelang strid mellem de to kulturer, som førte store 

tab med sig. Striden huskes stadig den dag i dag og betegnes i 

folkemunde som menneskekrigen. Den varede ved igennem næ-

sten hundrede år med konstante træfninger, uden at nogen af 

parterne dog vandt endelig overhånd i konflikten. 

Egnen blev imidlertid gradvist mere og mere krigshærget, og flere 

fejlslåede høste i træk førte til en skæbnesvanger hungersnød 

blandt befolkningen. I et desperat træk vendte man som mod 

Norrland og bad om hjælp. En sådan blev tilbudt men under betin-

gelse af, at man fremover ville underkaste sig norrlandsk herre-

dømme. Dette dilemma førte til en større strid mellem de lokale 

lensherrer, og det i forvejen krigshærgede land nærmede sig nu 

også en altomsluttende borgerkrig. 

Da skete det, at Gjerulf af Malmnorklanen - en indflydelsesrig 

lokal herremand - blev slået i kamp ved Bjartelund nær Kongsvi-

gen og overlod alt sit jordiske gods til sin fostersøn, Ragnar af 

Sarassins æt. Man havde længe hvisket i krogene om, at Ragnar var 

velsignet af guderne, men der var også dem, der blot slog det hen 

som galskab og tågesnak. Ragnar drog imidlertid nu til Narabond, 

hvor han formåede at samle talrige tilhængere af De Sande Guder 

om sine fane under løftet om, at såfremt han sejrede ville han 

omvende de druidetro norrlændinge på egnen og for altid sværge 

loyalitet overfor guderne. 

Med denne nyfundne støtte i ryggen drog han herefter ind i Norr-

land og havde held til at underlægge sig store landområder og 

tvinge de lokale norrlandske herremænd til at knæle for sig. Nu 

støttet af både narabonere og norrlændinge formåede han også at 

opildne lokalbefolkning til at flokkes under hans banner, og en 

større styrke, end man på noget tidligere tidspunkt havde set, drog 

nu mod Paravien i syd. 

Paraverne havde hidtil været afhængige af, at de lokale krigsherrer 

ikke formåede at samle deres hære og udøve kvalificeret mod-

stand, men stillet overfor et sådant forenet folk, måtte man erken-

de, at der var en krig, der kun ville kunne vindes med så store tab, 

at det ville svække Paravien betydeligt. Striden havde nået et afgø-

rende vendepunkt, og efter mindre end et år valgte de paraviske 

riddere at indkalde til et fredsråd foran Nimranns højborg i Paravi-

en. 

Det blev en skelsættende begivenhed i rigets historie. Såvel Paravi-

en som Narabond og Norrland valgte at anerkende det nye riges 

selvstændighed ud fra en overbevisning om, at det var mere hen-

sigtsmæssigt at skænke det sin frihed, end at se det falde i de øvri-

ge parters hænder. En fredsaftale blev indgået, og riget blev givet 

navnet Gothia.  

Ved hans hjemkomst til Kongsvigen bar Sarassins hirdmænd ham 

højt hævet på et skjold og udråbte ham til konge over landet - En 

erklæring, som ingen turde modsætte sig. Dette blev indledningen 

på en lang og succesfuld æra under kong Sarassin den unge, der i 

dag også kendes som Sarassin ’foreneren’, og den dag i dag er det 

stadig hans slægtslinje, der sidder på magten i riget. 

Tharkien  

Den næste større begivenhed, der formåede at tiltrække sig op-

mærksom fra resten af Niraham, var da de Tharkiske bystater i 

1224 EJ opløste den tharkiske pagt. Igennem århundreder havde 

pagten bundet dem sammen i en tæt alliance, der havde sikret 

dem en enestående position i forhold til de omkringliggende riger. 

Man så imidlertid nu et behov for at sikre sig yderligere, og man 

lod derfor bystaterne samles i et fælles og forenet rige.  

Begrundelsen skal findes i den øgede konkurrence, som de tharki-

ske stater oplevede fra både Kamirr, Narabond og Zara’bash. Man 

var gennem årene blevet bevidste om, at så længe de tharkiske 

handlende ikke var underlagt en fælles leder, ville de blive ved 

med at konkurrere så voldsomt indbyrdes, at de umuligt ville kun-

ne samles og udgøre en fælles konkurrent til de øvrige søfarende 

nationer. 

Man besluttede, at hver af de tharkiske byer skulle være ligestillet i 

dette forenede rige. Ingen ville have højere status end andre, hver-

ken i fordelingen af magt, værdier eller anerkendelse. For at un-

derstrege, hvorledes ingen af de tharkiske byer skulle have en 

særlig position, valgte man, at bystaten Tharkien, efter hvilken den 

tharkiske pagt havde fået sit navn, nu skulle omdøbes til Doren-

burg. 

Det var Tarkinius IV af Dorenburg, der formåede at få bystaternes 

ledere til at forene riget, og han er siden hen blevet hyldet som 

Tharkiens stifter. Det blev også ham, byfyrsterne sværgede troskab 

til efter foreningen, hvorved han blev den første hersker over det 

tharkiske rige. Man ærede ham med titlen Tarkin – En titel, der 

har fulgt magthaverne i Tharkien lige siden. 

De enkelte bystater skulle fortsat være selvstyrende og have befø-

jelse til at drive forretninger uafhængigt af tarkinen, men der blev 

nedfældet en række love og dekreter, som for eftertiden skulle 

være gældende for hele Tharkien. Af dem fremgik en lang række 
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regler og retningslinjer, som såvel bystaterne som de enkelte hand-

lende skulle følge, og som varetog rigets fælles interesser. 

Resultatet heraf blev, som man havde ønsket og håbet på. Da den 

indbyrdes konkurrence mellem tharkerne pludseligt ophørte, og 

man i stedet fokuserede sine samlede på at modarbejde de hand-

lende fra særligt Kamirr og Zara’bash, steg indtægterne i de tharki-

ske havne på mindre end 30 år til næsten det dobbelte af deres 

tidligere niveau. Tharkernes rigdom var nu uden sammenligning 

på Niraham. 

I Kamirr var man fortvivlede over, hvordan man så pludseligt hav-

de mistet sin magtposition på havet, og da de handlende havde 

beklaget deres nød længe nok, tog man til handling. Traditionelt 

var en anseelig del af indkomsten i Kamirr kommet fra byernes 

mange krigsskibe, der sejlede på såvel Kamirrhavet som det Thar-

kiske hav og bedrev pirateri på de forsvarsløse handlende. Efter 

nederlaget til Narabond i 1040 EJ havde man imidlertid begrænset 

denne rovdrift, så man ikke drog mere opmærksomhed til Emyr og 

Kamirr end højest nødvendigt. Nu mønstrede man imidlertid på 

ny de gamle piratskibe og opfordrede enhver kaptajn med et sø-

dygtigt skib til at tage del i rovdriften på de tharkiske handlende.  

De første par år var tharkerne uforberedte på denne udvikling, og 

mangen en last blev stjålet af de Kamirrske søfolk. Hurtigt lærte 

man imidlertid lektionen, og snart var en regulær flåde af tharki-

ske krigsskibe permanent udstationeret ved indsejlingen til det 

Tharkiske hav, og de fik hurtigt gjort op med truslen fra Kamirr. I 

desperation vendte Kamirr i stedet sin opmærksomhed mod de 

zarabiske handlende, som man længe havde misundt deres rig-

dom. Også hadet fra dengang, hvor zaraberne var indtrådte i kri-

gen mellem Emyr og Narabond havde man holdt ved live, og nu 

var hævnes time oprundet. Kamirrs folk opgav deres rovdrift på de 

tharkiske handlende og lod i stedet deres skibe hærge kysterne ud 

for Zara’bash. Det skulle vise sig at blive en særdeles indbringende 

beslutning, men også en beslutning, der med tiden førte til en af 

de største krige i nyere tid. 

Zara’bash  

Da træ fra naturens side var en særdeles sparsom ressource i Zara’-

bash, havde den zarabiske flåde hverken en sådan størrelse eller 

erfaring, at den kunne måle sig med Kamirrs. I årene forinden 

havde man desuden opprioriteret handelen over landjorden til 

Etos og Tharkien, med det resultat at flåden var blevet negligeret. 

De zarabiske fartøjer var derfor et let mål for Kamirr, og et efter et 

forsvandt de sporløst på havet. Frustrerede så de zarabiske fyrster 

sig om efter en udvej, hvorved man kunne vende konflikten med 

Kamirr. En invasion af landet ville ikke kunne komme på tale, da 

man mere end noget andet frygtede at møde Kamirrs allierede, 

Emyr, på åben mark, og striden måtte derfor nødvendigvis blive 

ført på havet. 

For at kunne oparbejde en tilstrækkelig flåde måtte man imidlertid 

have adgang til endeløse forsyninger af træ, der formentlig var den 

mest sparsomme vare af alle i Zara’bash. Man vendte derfor op-

mærksomheden mod elvernes skove i nord.  

Igennem årene havde Eisloniens elverne trukket sig længere tilba-

ge i deres skove, og de bosættelser, der havde været nærmest Za-

ra’bash, var blevet flyttet væk fra Ianno passagen og tilbage til 

egnene omkring Vetas. Skovene var således ubeboede, og det var 

kun sjældent, at elvere passerede igennem de egne, som lå nær-

mest Zara’bash. Der var ganske vist udstationeret vagter til at over-

våge grænsen, men de var få og havde meget skov at dække. 

Drevet af nød, begav zaraberne sig ind i de elviske skove og fælde-

de her træ til at dække, hvad de havde af behov for tømmer. De 

tog meget, men skovene var gamle og tætte, og deres indgreb var 

knap nok synligt, så for hvert år der gik, blev de modigere og fæl-

dede mere. 

Efterhånden som zarabernes indtog i de elviske skove blev større 

og større, begyndte de også at blive grådige og overmodige. Der 

blev anlagt reelle bebyggelser inde i skovene, hvor man døgnet 

rundt fældede store mængder træ, som blev skåret op på stedet og 

fragtet tilbage til Zara’bash. 

Denne forbrydelse kunne umuligt gå ubemærket hen, og elverne 

blev da også opmærksomme på menneskenes tilstedeværelse efter 

nogle år. Deres reaktion var den samme, som siden tidernes mor-

gen havde været anvendt, når menneskene bevægede sig ind i de 

forbudte skove. Den elviske højkonge sendte en militærekspediti-

on ud for at straffe zaraberne og afskrække dem fra at vove sig ind 

i skovene på ny.  

Meget havde imidlertid ændret sig med tiden, og på trods af at 

elverne i år 1297 EJ jog de forsvarsløse skovhuggere på flugt over 

Ianno passagen, vendte zaraberne tilbage året efter med en større 

militær styrke. Deres antal var vokset i de hundreder af år, der var 

gået siden deres sidste sammenstød med Eisloniens elvere, og 

deres kunnen indenfor krigskunsten havde tillige undergået en 

rivende udvikling. Hvad der skulle have været et hurtigt elvisk 

fremstød, endte derfor med at udvikle sig til en større konflikt, der 

kom til at bølge frem og tilbage over grænsen i de næste mange år. 

Modeus  

I år 1245 EJ var der sket endnu en fundamental omvæltning af 

magtbalancen på Niraham. I modsætning til tidens øvrige hændel-

ser, så omhandlede denne ikke politik eller religion, men var i 

stedet et opgør indenfor magiens rækker mellem to af de mest 

magtfulde magikere, Niraham nogensinde havde set – zaraberen 

Al-Hazif og den dæmoniske ærkemager Modeus. Dette sammen-

stød skulle få en betydning, der overskyggede størstedelen af ti-

dens øvrige udviklinger, og konsekvenserne mærkes stadig den 

dag i dag. 

Modeus var født og opvokset længe før Jarcos åbenbaringer, i en 

tid, der gik forud for etableringen af det moderne Niraham, som vi 

kender og lever i nu. Hans præcise fødselsår er ukendt, men anslås 

at have været omkring år 5100 FJ, og man mener, at han blev født i 

eller omkring den nu svundne bystat Shantil. I løbet af sit dødelige 

liv havde han formået at få indsigt i elvernes ældste kundskaber, 

og da selv dette ikke var tilstrækkeligt for ham, havde han vendt 

sig mod dæmonerne for at styrke sine kundskaber yderligere.  

Den eneste magiker på Niraham, hvis kræfter nu kunne måle sig 

med Modeus’, var elvernes ældgamle ærkemager Cerbian. Han 

havde i umindelige tider jaget Modeus overalt på Niraham, indtil 

Modeus til sidst havde været nødsaget til at skjule sig det eneste 

sted, hvor selv Cerbian ikke turde følge ham, i Zaratziels rige - 

dæmonernes verden. 
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Flere hundrede år var imidlertid passeret siden den dag, hvor Mo-

deus flygtede ind i skyggeriget, og Cerbian havde siden da vendt 

sin opmærksomhed mod andre anliggender. Elverne var svækkede 

og havde brug for al hans visdom, og Modeus havde derfor haft 

held til i al hemmelighed at vende tilbage til Niraham. 

Flere årtusinder efter at han burde have lidt en naturlig død, van-

drede Modeus fortsat på Nirahams overflade, i en evig jagt på den 

magt, som endegyldigt skulle gøre ham mægtigere en den elviske 

ærkemager og den mægtigste kraft i verdenen. I år 1245 EJ havde 

Al-Hazif markeret sig som den største af alle menneskenes magi-

kere, og hans besiddelse af neldorernes skrifter havde vækket Mo-

deus’ interesse. Således opsat på at få indsigt i denne mageløse 

kilde til magt, satte Modeus sig for at stjæle Al-Hazifs kræfter. 

En sen aften skete det, at Modeus, forklædt som en simpel 

vandrende, bankede på døren til Al-Hazifs akademi syd for Carthe-

ero. Da portvagten søgte at sende ham bort, fremmanede Modeus 

en sådan dæmonisk afbildning for hans øjne, at han i stedet øje-

blikkeligt kaldte sin herre og mester til porten. 

Efter en kort præsentation kaldte Modeus Al-Hazif ud af sit akade-

mi, og på trapperne foran de store porte udfordrede han ham til en 

duel på liv og død. De to begav sig ud i en dødelig kamp, som for 

altid skulle forrykke magiens balance. Al-Hazif var mægtig, og 

hans kundskaber overgik enhver dødeligs forstand. Hvor hans 

kræfter imidlertid var tillærte og begrænsede af det menneske-

blod, der løb i hans årer, var Modeus efterhånden mere dæmon 

end dødelig, og hans tusinder af år gamle kundskaber stammede 

helt tilbage fra elvernes oprindelige urkraft.  

Slaget var reelt afgjort, før det var begyndt, og det var kun et 

spørgsmål om tid, før Modeus tvang sin modstander på knæ. Frem 

for at underkaste sig sin modstander, valgte Al-Hazif at tage sin 

viden med sig i graven, og i en sønderrivende eksplosion lagde han 

alt landet omkring sig øde.  

Det prægtigste af alle Al-Hazifs akademier var knust og med det 

årtusinders viden. I vrede drog Modeus nu videre til de øvrige af 

akademierne, og om end størstedelen af neldorernes originale 

skrifter var tabt for ham, tilranede han sig her mange kopier fra de 

af akademierne, hvor Al-Hazifs lærlinge ikke havde modet til at 

følge deres mester i døden. Da størstedelen af akademierne var 

lagt øde, så Modeus sig tilfreds, og drog bort med ikke kun store 

dele af neldorernes værker men også med de optegnelser, som 

broderskabet gennem århundrederne havde gjort sig over menne-

skernes magi. 

Hvor Modeus herefter begav sig hen, er gået tabt i historien, men 

det vides, at han godt 150 år senere, i årene umiddelbart efter him-

melkrigene, opholdt sig i Tesslabjergene, nær ruinerne af neldorer-

nes by Basaja, dybt inde i den bangteske jungle, og at han nogle år 

senere formåede indyndede sig hos det bangteske folk og under-

lagde dem sin magt. 

For Al-Hazifs broderskab betød nederlaget at ordenes grundlag 

blev knust. Ikke blot var deres herre og mester gået bort, men 

størstedelen af deres engang så prægtige akademier lå nu i ruiner. 

Visse bestod dog fortsat og mange fra ordenen havde overlevet, og 

kunne nu fortsætte deres virke. Aldrig igen ville de imidlertid opnå 

fordums styrke, og mange af broderskabets folk valgte derfor at 

forlade Zara’bash og drage ud omkring i verden for at skabe sig en 

ny tilværelse 
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Pest  

Endnu en skæbnesvanger begivenhed skulle ramme Niraham i 

disse turbulente år. I år 1347 EJ begyndte de første forlydender om 

en forbandet sygdom at sprede sig fra østens riger, og zarabiske 

vismænd rejste i årene der fulgte rundt til nære og fjerne egne for 

at finde en kur mod en nådesløs pest, hvis lige aldrig tidligere var 

set. På deres rejser blev de imidlertid snart overhalet af pesten 

selv, og indenfor mindre end 10 år var hele Niraham hårdt ramt. 

Ingen syntes at vide hvorfra sygdomme var komme, og lige så lidt 

vidste man om, hvorledes man skulle kurere den eller blot give 

lindring til dens ofre. Verdens folkeslag kunne intet stille op, og 

som årene gik, faldt tusinder og atter tusinder for sygdommen. 

Endeligt fik man omkring 1400 EJ fornyet håb, da et sørgende 

medlem af den cartheenske Almotiner-orden ved sin hustrus grav 

bekendte, at ordenen havde stået bag de første spæde udbrud, 

men at det aldrig havde været ordenens ønske, at sygdommen 

skulle brede sig så vidt omkring, som tilfældet var. 

Almotinerne var en sammenslutning af munke, hvis rødder har 

kunnet spores tilbage til Sankt Almo, som var en højtstående 

præst i den svundne bystat Shantil. Ordenens brødre havde længe 

fulgt Buranias lære, men i år 1174 EJ havde de fået indsigt i en hidtil 

ukendt viden. En ny gudinde havde åbenbaret sig for ordenens 

overhoved. Hun bar navnet Dilarna, og var datter af Fanabina. 

Hendes gaver til almotinerne havde været mangfoldige, og orde-

nen havde omvendt sig til at følge hendes bud. 

Da Dilarnas eksistens endnu var ukendt for omverden, havde or-

denens brødre levet et liv i hemmelighed, og selv da verdenen med 

tiden var blevet bekendt med deres tilstedeværelse, bevarede de 

deres gudindes eksistens som en dyb hemmelighed. Fundamentet i 

deres tro var en livsfilosofi om, at ordensbrødrene måtte lindre 

smerten i verden ved selv at tage den på sig, således at de simple 

mennesker ville være fritaget for ondskab og sygdom. 

Gennem deres indsigt i smertens natur udviklede almotinerne sig 

gennem årene til fremragende læger og helbredere, og de var po-

pulære, hvor end de kom frem. De var dog også genstand for me-

gen misbilligelse på grund af deres hemmelighedsfulde natur, og 

adskillige fyrster behandlede dem som det rene afskum. Når de 

selv samme herskere imidlertid lå syge og var døden nær, ændrede 

de imidlertid ofte holdning, for i et anfald af pludselig gavmildhed 

at invitere almotinerne indenfor, således at de kunne sidde ved de 

riges bord og spise af deres mad. 

Gennem adskillige år levede almotinerne i en sådan tilstand af 

skiftende foragt og anerkendelse. I al den tid tog de deres skæbne 

til sig, og søgte trofast at befri verden for dens ondskab og syg-

domme. Dette varede ved indtil år 1317 EJ, hvor fader Udin, kaldet 

’Strafferen’, blev udnævnt til ordenskardinal. Han påbegyndte kort 

efter sin indstiftelse et virke, som skulle give ordenen oprejsning 

for de mange års nedværdigende behandling, som verden havde 

udsat dem for. 

Efter flere års studier formåede han at få Dilarna selv til at åbenba-

re sig for ham, og på hans bud skænkede hun ham en sådan pest-

syge, hvis lige verden aldrig før havde set. Hun svor, at hun også 

ville betro ham kuren, når tiden var inde. Udin troede hende, og så 

for sig en fremtid, hvor almotinerne langt om længe kunne få den 

anerkendelse, som var dem værdig. 
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I al hemmelighed overførte han herefter denne pest til sine mest 

betroede munke, som atter spredte den videre, og på kort tid var 

pesten udbredt blandt ordenens brødre. De vidste imidlertid intet 

om dette. Efterhånden som sygdommen bredte sig til pøblen, og 

almotinerne trådte til som helbredere, gav de i deres uvidenhed 

blot sygdommen videre til flere endnu, og da de begyndte at rejse 

Niraham tyndt for at finde en kur, blev smitten spredt til selv de 

fjerneste hjørner. 

Igennem godt og vel 30 år bredte pesten sig over Niraham, før 

fader Udin mente, at det var tid til at holde Dilarna op på den 

anden del af hendes løfte. Forlydenderne vil, at hun holdt sit ord, 

og åbenbarede hvorledes pesten kunne kureres. Det skulle imidler-

tid være til ingen nytte. Netop i dette øjeblik tiltvang Cartheeros 

inkvisition sig adgang til ordenens kvarterer. De havde fået vished 

om almotinernes betydning for pestens udbredelse og skred nu til 

handling. Fader Udin og adskillige ordensbrødre blev arresteret og 

ført til Cartheeros store plads, hvor de blev brændt levende. 

Herefter forsøgte man gennem bønner og åndelig ophøjelse at 

frelse sig fra sygdommens ondskab, men lige lidt hjalp det. Efter at 

almotinernes orden imidlertid var blevet opløst, og den oprindeli-

ge kilde til smitte dermed bremset, var epidemiens udvikling 

standset, og i de efterfølgende år begyndte man langsomt at se en 

forbedring. 

Tusinder og atter tusinder skulle imidlertid blive lagt i graven over 

hele Niraham, før sygdommen endelig var forsvundet fra verdens 

overfladen. Man antog, at godt en fjerdedel af alle indbyggere i de 

ramte egne var døde. Ikke én familie var gået fri – alle havde de 

mistet et medlem eller en nær bekendt, og hele slægter var uddøet 

i løbet af blot få år. 

Også elvere og dværge havde lidt kraftigt under pesten. Om end 

de traditionelt holdt sig afskåret fra kontakt med menneskene, 

handlede de alligevel regelmæssigt med visse særligt udvalgte, og 

sygdommen formåede derfor at komme indenfor i rigerne. Hver-

ken elverne eller dværgene blev ramt lige så hårdt som menneske-

ne, men deres racer forplantede sig imidlertid kun langsomt, og 

deres kulturer var århundreder om at komme sig over de store tab.  

Roul-Assin  

Gennem årene var magten i den rouliske rige traditionelt blevet 

nedarvet fra far til søn. Der havde enkelte gange været interne 

stridigheder mellem to sønner, eller tilfælde hvor den herskende 

konge var gået bort uden at efterlade sig et drengebarn. De var 

imidlertid alle blevet løst på en relativt fredsommelig maner, og 

riget havde igennem årene vokset sig stærkt. Roul-Assins militære 

magt var tillige øget, og det rådede nu over store hære af krigsdue-

lig mænd. 

Roul-Assin var i overvejende grad blevet skånet for den pest, som 

havde ramt hele Niraham. Så heldige havde Narabonds beboere 

ikke været, og roulerne så hvorledes naboriget var svækket. Den 

rouliske kong Groatox mente derfor, at tiden var inde til at udvide 

rigets grænser. 

I år 1366 EJ strømmede rouliske krigere og lejesvende fra Emyr ind 

over Nordlenets grænser, og fordrev hurtigt de lokale soldater. De 

bevægede sig tillige langt ind i Santillia, i et forsøg på endeligt at 

gøre op med elverne - deres svorne fjende gennem århundreder. 

Også her havde de krigslykken med sig, og inden elverne kom sig 

over det pludselige angreb, havde roulerne afbrændt omfattende 

skovområder og selv kun lidt få tab. 

Efterhånden fik Narabond og Santillias elverfolk dog organiseret 

deres forsvar. Da lenernes fyrster desuden åbnede for pengekasser-

ne og betalte de emyrske lejesvende betydelige summer for at 

holde sig ude af konflikten, stod roulerne pludseligt alene. Lenerne 

var imidlertid hårdt plagede efter de mange års sygdom, og i de 

følgende mange år bølgede kampene frem og tilbage, uden at nog-

le af parterne endegyldigt vandt terræn. 

Omkring år 1405 EJ døde kampene imidlertid langsomt hen, da 

kong Groatox blev tvunget til at abdicere på grund af høj alder, og 

uden at efterlade sig en arvtager til riget. Hans efterfølger blev 

marsk Aerek, og hans engagement i krigen stod på intet tidspunkt 

mål med Groatox’ brændende ønske om at udvide Roul-Assins 

grænser. Dette bemærkede man sig tillige i Narabond, og i årene 

efter Groatox’ død foretog man en række succesfulde fremstød ind 

i det rouliske rige, hvilket langt om længe vendte krigslykken. 

Narabondslægtens 

genopstandelse  

I disse tider indtrådte en central begivenhed, der ikke blot medvir-

kede til at vende krigen mod det rouliske folk, men som tillige 

bragte riget Narabond ind i en storslået æra af højkultur. Det ske-

te, da man i år 1400 EJ genopdagede den Narabondslægt, som man 

i næsten 350 år havde anset for værende uddød. 

Efter krigen med Emyr i årene 969-1040 EJ havde kong Narabond 

været forpligtet til hvert år at sende soldater til Paravien, således at 

de kunne blive uddannet til riddere og gå i tjeneste under de para-

viske fyrster.  

En af disse soldater havde været en fjern fætter til kongen, som 

havde været uvidende om sit familiære bånd, men som blot havde 

levet en tilværelsen i lykkelig uvidenhed med sin familie i Paravi-

en.  

I et brev til Nimranns riddere tilkendegav den daværende kong 

Narabond imidlertid, at han gerne så, at intet ondt hændte hans 

slægtning, og at det ville vække hans evige velvilje, såfremt dennes 

familie fremover kunne vide sig sikker i Paravien. Man efterkom 

ønsket, og i årene som fulgte, indgik kong Narabonds slægtning i 

Nimranns orden af riddere, og fik på intet tidspunkt indsigt i sin 

herkomst. End ikke, da den øvrige Narabondslægt blev udryddet af 

bondeopstanden i år 1065 EJ, røbede Nimranns riddere deres hem-

melighed. 

Årene passerede, og i århundreder forblev denne sidste rest af 

Narabondslægten en dyb hemmelighed, som kun stormestrene 

indenfor den paraviske ridderorden kendte til. Længe holdt man 

sandheden skjult, og det var først i årene omkring 1400 EJ, at man 

fandt det nødvendigt at åbenbare den for folket.  

Man så, hvorledes pesten havde tæret på Narabond i en sådan 

grad, at riget var tæt på at blive løbet over ende af de rouliske 

krigere. Alt imens krigerne faldt på slagmarken, bekrigede adelen 

blot hinanden i et desperat forsøg på at udnytte situationen og 

tilrane sig selv mest mulig magt, og det splittede rige var ikke langt 

fra at gå i opløsning. 
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I år 1400 EJ rejste en delegation af Nimranns riddere til Kungstadt, 

og iblandt sig havde de en person, hvis lige ikke havde været set i 

Narabond gennem århundreder. Han var iklædt royale klædnin-

ger, og bar på sit hoved den gamle krone af guld, som havde været 

tabt siden slægtens fald. Med sit følge af hen ved 500 kampklædte 

riddere tiltrak den fremmede sig interesse hvor end han befandt 

sig, og ikke mindst var han centrum for alles opmærksomhed, da 

han en tidlig morgenstund red ind i Kungstadt. 

Han præsenterede sig her for den målløse adel, og da skeptiske 

røster luftede deres benægtelse af dette pludselige krav på tronen, 

fremviste Narabonds arving en komplet stamtavle udarbejdet af de 

royale paraviske skrivere. Han fremlagde tillige de oprindelige 

breve, i hvilke kong Narabond havde anmodet Paraviens riddere 

om at tage sig af sin slægtning. Endeligt medbragte han også kister 

af guld til at fylde de tomme skatkamre og bekoste den fremtidige 

krigsfærd.  

Adelen tilkendegav tøvende deres støtte, men adskillige forlod 

kongsbyen i protest, ikke mindst fordi de nu så, at deres egne krav 

på tronen var blevet drastisk svækkede. Størstedelen blev imidler-

tid i byen og samlede sig om Narabonds banner. Længe havde 

riget været undertrykt og lidt under både sygdom og krig, og fra-

været af en stærk regent havde blot gjort ondt værre. Nu så man 

muligheden for atter at genoprette fordums storhed, og man lod 

riget samle under kongens banner. 

Ved en storslået ceremoni blev Narabondslægten således genind-

sat på den trone, der havde stået tom i godt 350 år. Den nye konge 

blev givet navnet Filip af Narabond. 

Inspireret af dette pludselige lyspunkt, fik de narabonske soldater 

fornyet håb, og da kong Filip senere på året erklærede, at tiden var 

inde til at slå igen mod de rouliske invasionsstyrker, ville jubelen 

ingen ende tage. Efter en serie vellykkede fremstød tog befolknin-

gen snart Narabondslægtens tilbagevenden som et tegn fra guder-

ne. 

Da den rouliske hærfører Groatox snart efter måtte give afkald på 

magten over Roul-Assin til fordel for den betydelig mindre krigs-

lystne marsk Aerek, blev man yderligere bekræftet i, Narabonds 

slægtslinje måtte være velsignet af De Sande Guder. 

Krigens afslutning 

I Narabonds rige blev man blot yderligere bekræftet i sin antagelse 

af den royale slægts velsignede natur, da krigslykken mod roulerne 

i år 1407 EJ definitivt vendte til narabonernes fordel. Roulerne var 

hårdt presset, og man var visse steder nået så langt ind i landet, at 

man i det fjerne kunne skimte Darkoniens bjergtinder. Blandt de 

narabonske soldater herskede en opfattelse af, at sejren var inden-

for rækkevidde, og at det blot ville være et spørgsmål om tid, før 

man ville kunne løbe byen den rouliske hovedstad over ende. 

Så vidt nåede det imidlertid aldrig. Marsk Aerek indså, at krigen 

var tabt, og for at spare såvel sit folk for yderligere blodsudgydel-

ser, inviterede han kong Filip Narabond til fredsforhandlinger. 

Længe debatterede de, og da ingen rådgivere var til stede under 

det flere dage lange møde, har det ikke været muligt for eftertiden 

at gengive indholdet af deres samtaler. 

Kun vides det, at mødet pludseligt blev erklæret afsluttet. Marsk 
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Aerek og kong Filip forlod begge slottet, hvori mødet var afholdt, 

og foran de forsamlede adelsfolk svor de en hellig ed til hinanden 

om evigt troskab. 

Som en betingelse for freden skulle det rouliske folk lade sig kon-

vertere til De Sande Guder. Det ville fortsat være dem tilladt at ære 

og dyrke deres druidetro i Roul-Assin, men de skulle give gudernes 

præster adgang til deres rige, og lade hver en person i riget omven-

de sig til den sande tro. Dette vakte stor opstandelse blandt de 

forsamlede, da druiderne siden tidernes morgen havde været de 

mest anerkendte religiøse skikkelser i riget, og mange benægtede, 

at selv deres marsk havde autoriteten til at diktere folkets tro.  

Yderligere opstandelse medførte den anden betingelse for freden. 

Roul-Assin skulle fremover afstå retten til at være et selvstændigt 

rige, og skulle i stedet overgå til at være et narabonsk vasalskab. 

Roulerne ville således være underlagt den narabonske konges ord 

og lov, og de skulle støtte op omkring riget, såfremt det var truet af 

fjender. Til gengæld var kongen af Narabond forpligtet til ligeledes 

at garantere Roul-Assins sikkerhed.  

Roulernes rige skulle herudover være selvstyrende og ville ikke 

blive pålagt yderligere bånd fra Narabonds hånd – politiske såvel 

som økonomiske - og de ville blive ledet af en hertug, som de selv 

havde beføjelsen til at udnævne, men hvis indstiftelse krævede 

accept fra kongen af Narabond. På trods af at der var stor uvilje 

mod hans gerninger, udpegede roulerne herefter Marsk Aerek som 

den første hertug af Roul-Assin. 

Magiens cirkel  

Fra akademierne i Etos havde man med Nimarkirkens velsignelse 

udstedt et dekret i år 1400 EJ, der blev fremsendt til alle Nirahams 

riger, med forlydender om at magiens cirkel måtte genoprettes. 

En af Filips første handlinger som regent var således også at tillade 

magiens cirkel at genoptage sit virke, og Narabonds magikyndige 

trådte herefter på ny frem i lyset. Siden ødelæggelsen af magiens 

tårne i årene 1167-1174 EJ havde de resterende magikere levet et liv i 

hemmelighed, og de havde kun sjældent åbenbaret deres kunnen 

for omverden, eftersom kirkens straf ramte enhver, der blev afslø-

ret i at dyrke magi af ikke-gudelig karakter. Rygterne om Modeus 

og hans dæmoniske pagter havde kun bidraget yderligere til den 

fjendske stemning, og i mange riger var befolkningen så skræmt, 

at de ikke kun nægtede troldmænd adgang til deres hjem, men 

også ved flere lejligheder lod dem lide en smertefuld død på bålet. 

I erkendelsen af det potentiale, som lå i magikernes hænder, gen-

stiftede Filip nu magiens cirklen, men pålagde også de kyndige en 

række begrænsninger for deres virke – begrænsninger, som var 

dikteret af akademiet i Etos, og som den i dag stadig påhviler Nira-

hams magibrugere. Hver eneste magiker i riget skulle give sig til 

kende for cirklens leder, og de der søgte at leve udenfor cirklens 

åsyn, skulle betragtes som renegater, og måtte jages og dræbes 

efter velbefindende. Det blev ligeledes forbudt for magikere at 

begå sig indenfor mere end én af magiens skoler, og dødemaner-

nes kunst blev forbudt i sin helhed. 

Lederne af magiens cirkler skulle fremover stå til regnskab for 

hvert af medlemmernes væren og gøren, og såfremt de havde an-

ledning til at tro, at en magiker havde forbrudt sig mod dekretet 

fra Etos, skulle dette tilkendegive overfor kirkernes inkvisitioner, 

der da ville pågribe den frafaldne magiker og stille vedkommende 

for den inkvisitoriske domstol. 
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Marcus 

Årene, som fulgte, var præget af et utal af jagter på renegater, og 

adskillige af disse er husket for deres blodighed samt for det over-

vældende antal af simple borgere, kloge koner og troldmænd, der 

måtte lade livet i den nådesløse jagt. 

En særligt bemærkelsesværdig person, der ikke frivilligt overgav 

sig til inkvisitionen, var morticisten Marcus. Han var en mester 

indenfor dødemagernes kunst, og havde gennem adskillige år 

skabt sig sit eget lille rige i Sortemosen, der er en fjern sump på 

grænsen mellem Vestlenet og Darkonien – ikke langt fra Santillia-

skoven. Længe havde han været enerådig hersker over denne egn. 

Ingen af de lokale turde gå nær hans hjem, og de, som i uvidenhed 

om Marcus’ tilstedeværelse, drog ind i Sortemosen, blev enten 

jaget bort af hans horder af udøde eller dræbt for siden hen at 

blive vakt til live og selv indtræde i hans tjeneste. 

Pesten havde blot givet Marcus en ubegrænset forsyning af kada-

vere at udøve sine mørke kunster på, og i de skæbnesvangre år var 

hans horde af udøde vokset til uhørte proportioner. Vestlenets 

fyrster havde i adskillige år været bevidste om Marcus’ tilstedevæ-

relse, men var for ræd til selv at skride til handling. De spejdere, 

han havde sendt til egnen, var aldrig vendt tilbage, og fyrsterne 

tilkendegav, at de ikke ville konfrontere Marcus, og dermed risike-

re yderligere tab af menneskeliv, før dødemaneren selv tog initiativ 

til en konflikt. Da dette ikke skete, forblev Marcus hvor han var, og 

han blev gennem årene kendt som ’Herskeren af Sortemosen’. 

Ved inkvisitionens indtog i Narabond så man imidlertid sin snit til 

langt om længe at gøre op med Marcus, og sendte i år 1423 EJ kir-

kens folk til Vestlenet for at fjerne denne trussel. Inkvisitionen 

havde imidlertid undervurderet Marcus’ kræfter, og de få overle-

vende fra mødet med hans udøde horder kunne berette om, hvor-

ledes præsterne havde været håbløst i undertal, og at den magi, 

som bandt de udøde til denne verden, var mægtigere, end alt hvad 

de tidligere havde konfronteret. 

Kort tid efter angrebet på Sortemosen sendte Marcus sine horder 

ind over lenerne. Om end bevæggrunden herfor aldrig blev kendt, 

antog man, at det var som hævn for den forstyrrelse, kirken havde 

pådraget ham.  

Længe hærgede de udøde, og efterhånden som de drog nordpå, 

afbrød det handelen med dværgenes rige. Længe havde menneske-

ne i de nordlige egne være afhængige af en konstant forsyning af 

jernmalm og sølv fra de darkonske miner, men da de udøde over-

faldt handelskaravaner på stribe, trak dværgene sig tilbage til deres 

bjerge og afbrød kontakten til omverden. 

Frustreret beordrede kong Filip magiens cirkel at skride til hand-

ling, da han havde set hvordan hverken hans egen hær eller inkvi-

sitionens mænd formåede at bekæmpe Marcus. I 1435 EJ sendte 

cirklen således en delegation, anført af Quarn Aratholl, mod Mar-

cus, og ved en større træfning i udkanten af Santilliaskoven blev 

Marcus drevet på flugt og størstedelen af hans hær af udøde knust. 

Hvad der herefter skete med Marcus er usikkert. Mange mener at 

have set ham falde i slaget, men i de følgende år blev han set gen-

tagne gange i udkanten af Santilliaskoven indtil det i år 7 EH langt 

om længe lykkedes for elvernes folk at tvinge ham igennem en 

skyggerift og fange ham i dæmonernes rige. 

Kalan  

Endnu en person, som i disse tider måtte leve et liv som udstødt, 

var magikeren Kalan Burgeorn. Kalan var af rindernes æt, som var 

de slægtslinjer, der var affødt af de fem disciple, som Jarco havde 

velsignet for deres trofasthed med et unaturligt langt liv og en 

indsigt i tingenes sande væren. Disse velsignelser var gået i arv, og 

man havde givet de efterfølgende generationer tilnavnet rindere. 

I en alder af 257 år var Kalan blevet anerkendt i magiens cirkel, og i 

år 1149 EJ – 70 år efter sin optagelse – fik han bygget sig et vinthel i 

hvad der i dag er Sydlenet, og etablerede gennem årene et navn-

kundigt akademi. 

Kalan var imidlertid mere begærlig end godt var, og snart begynd-

te såvel befolkningen omkring hans tårn som de øvrige medlem-

mer af magiens cirkel at stille sig skeptiske overfor hans ambitio-

ner. Efterhånden som mistilliden til ham voksede, begyndte han at 

formane simple borgere adgang til tårnet, og med tiden ophørte 

han også med at tage imod øvrige magikere. Blandt befolkningen 

talte man om, at han udførte bizarre eksperimenter sent om nat-

ten, der fik dyrene til at stikke af, og spædbørn til pludseligt og 

uden varsel at bryde ud i øresønderrivende gråd. 

Magiens cirkel lærte snart, at baggrunden for Kalans afvigende 

adfærd var den, at alderen efterhånden var begyndt at indhente 

ham. Rindernes unaturligt lange liv var ikke tilstrækkeligt for Ka-

lan, og han havde dedikeret resten af sit liv til at finde en befrielse 

fra dødens snærende greb. Adskillige før ham havde søgt efter 

midlet til at opnå evigt liv, men hver og én havde de fejlet, og 

Cirklen faldt for en stund til ro ved visheden om, at Kalan umid-

delbart blot syntes at have kastet sig ud i en umulig opgave.  

I år 1166 EJ bekendtgjorde Kalan imidlertid overfor sine lærlinge, at 

han mente at have fundet midlet. De var besnærede af denne er-

klæring, men deres interesse blev snart vendt til forfærdelse, da de 

lærte hvori forløsningen lå: Kalans søster skulle bære og føde hans 

søn, men allerede længe inden fødslen skulle barnet underkastes 

mægtige besværgelser, således at dets legeme ville blive stærkt. 

Ved fødslen ville Kalan overføre sin sjæl til barnet, således at han 

kunne leve videre i sin søns krop. 

Gennem deres spioner fik magiens cirkel snart kendskab til dette 

dystre ritual. Tiden var imidlertid præget af de voldsomme folkeli-

ge og kirkelige oprør mod magikerne, der var fulgt i sporet på 

ødelæggelsen af Morekos vinthel, og adskillige tårne var allerede 

faldet. Cirklen havde derfor ikke mulighed for at undersøge sagen 

nærmere, og bedømme hvorvidt der var sandhed i Kalans ord.  

I år 1169 EJ var kirkernes forbandelse af Magiens Cirkel så omfat-

tende, at også befolkningen nær Kalans vinthel var blevet opildnet, 

og ledet af præster fra Ragil- og Aramkirkerne gik de i procession 

mod tårnet. Mens præsterne forbandede Kalan og hans gerninger, 

blev store sten slynget mod murene og brændende fakler kastet 

ind ad vinduerne. 

Tårnet brød i brand, og Kalan sendte en skare af frygtindgydende 

væsener mod de rasende bønder. Det var imidlertid ikke tilstræk-

keligt til at standse menneskemængden, og Kalans skabninger blev 

snart overrumplet og dræbt. Efter at have vist sig for folket og 

forgæves forsøgt at tale dem til ro, lod Kalan sin magi falde over 

dem og mange blev dræbt. En pil traf ham imidlertid i skulderen, 
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og han måtte hårdt såret kravle tilbage i sit brændende vinthel. 

Med et sønderrivende brag eksploderede tårnet pludseligt, og 

store stenblokke blev slynget i alle retninger. Mange blev dræbt af 

de faldende murbrokker, alt imens ild regnede ned over de overle-

vende fra himlen, og overalt omkring tårnet blev jorden forbrændt, 

mens en fæl stank rejste sig. Man tog dette som et tegn på, at Ka-

lan måtte være gået bort, og folket begav sig derfor hjem for at 

slikke sine sår og begrave de døde. Da man ikke igen hørte noget 

til Kalan, faldt hans minde snart hen i glemsel. 

Kalans tilbagevenden 

Det skulle imidlertid vise sig, at Kalan havde overlevet angrebet. 

Hans magiske kunnen var dog alvorligt svækket efter tabet af sit 

vinthel og alle de skrifter, som var heri. I mange år efter rejste 

Kalan herefter rundt og udgav sig for at være en simpel vismand, 

der for en seng og et varmt måltid mad glædeligt fortalte mangen 

en historie om fortiden. 

Således passerede mere end 200 år indtil magiens cirkel i år 1400 

EJ på ny blev genoprettet, og magikerne atter kunne vise deres 

sande ansigt for verden. Også Kalan benyttede denne mulighed til 

at stå frem. Hans ønskede at blive genoptaget i magiens cirkel, 

hvorefter han ville genrejse sit vinthel og atter søge at nå den stor-

hed, som havde været hans for mange år siden. På grund af hans 

fortid blev han imidlertid nægtet adgang til cirklen, og det blev 

ham forbudt at anvende sin magi.  

I bitterhed vendte Kalan magiens cirkel ryggen, og i de følgende år 

lod han dens medlemmer føle sin vrede. Talrige magikere faldt for 

hans hånd, og hver gang tilranede han sig ikke kun deres skrifter 

og magiske kundskaber, han lod dem også torturere og lide umen-

neskelige pinsler før han langt om længe slap deres sjæle fri.  

I de efterfølgende år blev Kalan jaget nådesløst, men gang på gang 

formåede han at undslippe både magiens cirkel og den kirkelige 

inkvisition, og mange led en frygtelig død i forsøget på at pågribe 

ham. 

Dette rædselsvælde vedblev i en menneskealder, og i 1466 EJ blev 

det magiens cirkel kendt, at Kalan nu mente sig mægtig nok til at 

gøre Modeus kunsten efter, og skaffe sig adgang til dæmonernes 

plan. I modsætning til Modeus, som gennem årtusinder havde 

stjålet dæmoners kræfter, var det i stedet Kalans mål selv at blive 

en dæmon, for derigennem at have adgang til et evigt liv. 

Magiens cirkel var svækket af de store tab, som Kalan havde påført 

dem, og de havde ikke styrken til at gøre samme modstand overfor 

Kalan, som tilfældet havde været med blandt andet Marcus. I ste-

det sender de en anmodning til kong Lochtar Narabond, hvori de 

anmodede ham om at gribe ind overfor Kalan, da man frygtede, at 

han ellers snart ville have kræften til at hidkalde dæmoniske hære 

fra skyggernes plan. 

Narabond sendte allerede samme år sin hær ud i et forsøg på at slå 

Kalan tilbage. Ved forlydenderne om, at Kalan havde haft held til 

at opnå dæmonisk natur, og tillige havde hidkaldt dæmoner i 

tusindvis, sendte Narabond også bud til Roul-Assin, Santillia, Para-

vien og Emyr, med anmodninger om, at herskerne sendte al den 

støtte, som det var dem muligt at mønstre. 

I foråret 1467 EJ stod styrkerne, som for eftertiden skulle blive 

kendt som ’De forenede hære’, overfor Kalans dæmoner. Det blev 

et slag uden sidestykke, og i den sidste ende sejrede menneskene. 

Grundet sin nyvundne dæmoniske natur var Kalan imidlertid ikke 

til at dræbe, og det lykkedes ham at undslippe slagmarken. 

Samme sommer afholdt man et storslået ritual i basilikaen i Kung-

stadt, og ved hver og én at give store ofre, lykkedes det præsterne 

for De Sande Guder at gøre Kalan dødelig. Han levede herefter en 

tilværelse på flugt fra både magiens cirkel og basilikaens udsendin-

ge, men han var svækket og det var kun et spørgsmål om tid, før 

hans skæbne indhentede ham.  

Ved årets udgang blev han fanget af druidekult i Sydlenet nær 

ruinerne af sit gamle vinthel. De førte ham til deres lund og ned-

kaldte dødens forbandelser over ham. Inden forbandelsen kunne 

nå at træde i kraft, hidkaldte Kalan imidlertid den sidste rest af 

sine kræfter, og sendte sin sjæl ud legemet. Han lod den finde 

hvile i den magiske stav, som han altid bar ved sin side, og drui-

derne fandt det umuligt at destruere den.  

Kalans legeme blev herefter brændt på bålet i lunden, og hans aske 

spredt for vindene. I relation til staven, der nu husede Kalans sjæl, 

skilte man denne i syv dele, og sendte hver af dem til de fjerneste 

egne på Niraham i forhåbningen om, at staven aldrig igen ville 

kunne samles.  

For at sikre sig yderligere, lagde de en mægtig kraft over den juvel, 

der havde udgjort stavens top, således at denne udgjorde selve 

nøglen til at forene staven. Herefter sendte de juvelen, der nu blot 

var kendt som ’Kalans nøgle’ til basilikaen, hvor den blev skjult i 

de hellige sanktuarier.  

Aihlann Bachir  

Gennem århundreder havde der hersket konstante stridigheder 

mellem Zara’bash, Eislonien og forbundet mellem Emyr og Kamirr. 

Hvem der reelt indledte konflikten, og hvem der blot efterfølgende 

medvirkede til at optrappe den, er gået tabt i historien, men det 

konstante behov for årvågenhed havde tappet alle tre riger for 

kræfter, og i år 1465 EJ fandt man det nødvendigt at træffe en be-

slutning, som ville kunne nedtrappe stridighederne. 

Målet skulle være at hindre de zarabiske skovhuggere og soldater i 

at krydse grænsen til Eislonien og bevæge sig ind i elvernes skove. 

Tillige skulle de kamirrske pirater afstå fra at plyndre såvel zarabi-

ske som eislonske skibe, og der skulle sikres et neutralt territori-

um, hvor diplomatiske konflikter mellem rigerne ville kunne afkla-

res på fredelig vis. 

Længe diskuterede man frem og tilbage, og rigerne tilsluttede sig 

til sidst, at der på Ianno passagen skulle etableres en selvstændig 

stat, som skulle udgøre grænsen mellem Eislonien og Zara’bash. 

Kamirr og Emyr skulle i denne forbindelse afgive samtlige af deres 

besiddelser øst for Chato. De tre riger skulle herefter sponsorere 

en neutral flåde, der ville kunne patruljere Kamirrhavet, og sikre 

sig, at der ikke blev bedrevet pirateri. 

Om end aftalen kun løste visse af rigernes konflikter, var den dog 

bedre end samtlige andre alternativer, og i 1467 EJ blev aftalen 

vedtaget af repræsentanter for de tre riger under en storslået cere-

moni. Dermed blev Nirahams yngste rige, Aihlann Bachir, en reali-

tet. 
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I år 1469 EJ indtraf den største religiøse omvæltning, man havde 

oplevet, siden De Sande Guder åbenbarede sig for Nirahams folk 

på Djann-højsletten – Lige så pludseligt som guderne var blevet 

givet dem, blev de nu med ét taget fra dem igen. 

Igennem århundreder havde kirkerne udgjort det naturlige om-

drejningspunkter for folks liv overalt i verden, og de var blevet til 

et talerør for såvel gudernes vilje som for folkets ønsker og bønner. 

Der var imidlertid også de, der havde set hvordan kirken kunne 

udgøre et usædvanligt effektivt magtmiddel. Ved at råde over 

menneskers tro, ejede præsterne også evnen til at påvirke deres 

sind, såvel som magt over noget så essentielt som deres sjæl. Med 

blot et enkelt velvalgt ord kunne præsten udrette større bedrifter 

end kongen var i stand til med hele sin hær. 

Det havde aldrig været hensigten, at denne magt skulle anbringes i 

så få hænder, som tilfældet var. Da guderne så ned fra Aferheim, 

kunne de med foragt se til, mens præster overalt på Niraham ud-

nyttede deres gaver til noget så nedværdigende som at føre krig og 

tilrane sig personlige goder. 

Kirkens misbrug af folkets tillid steg til hidtil usete højder, da en 

intern magtkrig udbrød blandt de forskellige kirker i Etos, hvis 

eneste indhold var at afklare, hvem af dem, som var de mest magt-

fulde. Højpræster, der burde have været de mest agtede mænd på 

Niraham, begyndte i denne tid at fortage adskillige uværdige ger-

ninger, og adskillige præster blev dræbt i smug af deres rivaler. 

Konflikten bredte sig over det meste af Niraham, og selv i Nara-

bond mærkedes den vanhellige tendens i basilikaen. Siden den 

blev opført, havde basilikaen været dedikeret til samtlige af De 

Sande Guder. Nu begyndte en internt magtkamp imidlertid også at 

udspille sig her, og visse af de mest hellige relikvier blev ødelagt 

under præsternes stridigheder. 

Striden nåede sit højdepunkt, da præsterne ved det store tempel 

på Djann-højsletten lukkede dørene, og kun tillod Nimars menig-

hed adgang til dets indre.  

Da Esajas Tomarij – overhovedet for Rasnasolins tempel i Etos – 

drog dertil for at bede og spørge guderne til råds, blev han nægtet 

adgang. Han insisterede på at blive lukket ind og vedblev med at 

banke på templets porte. For at jage ham bort, begyndte præste-

skabet at håne ham og kaste sten mod ham. En af disse ramte 

Esajas hårdt i ansigtet, og han faldt om blødende. Ingen kom ham 

imidlertid til hjælp, og han led en ensom død på trappen foran det 

hellige tempel. 

Den nat begyndte et uhyrligt uvejr at brede sig over hele Niraham, 

og hagl faldt i hver en egn af verden. Jordskælv brød ud, og lyn og 

torden ramte indbyggere i alle verdens riger. En storm, hvis lige 

aldrig før var set, blæste over verden, og havene selv begyndte at 

flyde ind over kysterne. 

Guderne ophørte i denne periode med at svare deres tilbedere, og 

desperationen blandt Nirahams folk voksede. For første gang i 

halvandet årtusinde følte man sig pludselig helt alene. 

I næsten en måned stod dette uvejr på. Marker blev lagt øde, og 

mange blev dræbt, da jorden rejste sig under deres fødder. Panik 

og angst hørte til hverdagen, og mange mistede håbet på fremti-

den, og talte om at dommedag var indtruffet. 

Da begyndte en ny stemme imidlertid at tale i folks sind. Stormene 

lagde sig, og en sælsom fred bredte sig over verden. De gamle 

guder var fortsat tavse, og når præsterne forsøgte at hidkalde dem, 

for at få råd og vejledning, fik de nu pludseligt svar fra andre og 

ukendte magter. 

Nye guder var trådt ind i Aferheim, og kun få af de gamle guder 

var forblevet. Man mente, i tiden der fulgte, at hvad folket havde 

været vidner til, var en frygtindgydende indbyrdes krig mellem 

guderne og deres mirnere, hvori mange var faldet. Om end en gud 

ikke kunne dø, var mange af de gamle guder sunket hen i en til-

stand, hvorfra de ikke længere kunne høre deres tilbederes bøn-

ner. I stedet var visse blandt deres mirnere trådt frem, og Afer-

heims gudebillede var atter komplet. 

Således gav man denne begivenhed navnet Himmelkrigene, og fra 

Etos blev der udstedt dekret om, at kalenderen fremover skulle 

indrettes herefter. En ny tidsregning fulgte, og året efter 1469 EJ – 

hvor Himmelkrigene var indtrådt – blev således kendt som år 1. 

EH.  
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Tiderne, efter at Filip Narabond i år 1400 EJ blev indsat som konge, 

var præget af fremgang og håb. Man frydede sig over atter at have 

en retmæssig konge på rigets trone, og den jævne befolkning var 

dybt hengivne overfor deres regent. Man blev dog ofte mindet om, 

at ikke alle så forandringen som en velsignelse. 

Filip måtte konstant udkæmpe interne politiske slag, da riget læn-

ge havde været delt, og de lokale fyrster havde været vant til at 

leve et frit liv uden forpligtelser og uden indskrænkninger i deres 

magt. På trods af denne modstand sad Filip imidlertid sikkert på 

sine trone i mange år, og nød en sådan støtte blandt folket, at 

ingen turde betvivle hans magt. 

I en sen nattetime hørte kongens livvagter imidlertid tumult fra 

hans sovekammer, og da de trådte ind, fandt de kongen i desperat 

kamp med tre maskerede mænd. Inden det var muligt for vagterne 

at handle, havde den ene kastet sig for Filips sværd og med sin 

vægt tvunget det ud af hånden på ham, hvorefter de øvrige to 

overvældede kongen og stak ham til døde. De blev begge dræbt af 

hans livvagter under efterfølgende kampe. 

På trods af, at de sande bagmænd bag kongemordet aldrig blev 

kendt, gik der gennem længere tid rygter ved hoffet, og fire adels-

mænd blev senere henrettet, om end deres forbindelser til mordet 

aldrig blev endeligt afklaret. 

Efter Filips død blev hans søn Wilhelm Narabond kronet som 

konge i år 1428 EJ. Wilhelm var i mangen en henseende sin fars 

søn, og han var en god hersker. Han besad ganske vist ikke den 

særlige udstråling, som hans fader havde haft før ham, men hvad 

han manglede i omdømme, gjorde han op med i økonomisk snilde. 

Årene der fulgte, blev en storslået opblomstringsperiode, og han-

delen flød, som det sjældent før var set. 

I 1449 EJ døde Wilhelm i sygesengen, og han blev efterfulgt af sin 

ældste søn Lochtar Narabond. Det fortælles om ham, at han var en 

god konge i hjertet, men at han manglede den mening og mands-

mod, som var nødvendig for at kunne herske, som hans forfædre 

havde gjort før ham. Han var tillige en noget trind herre, der i 

modsætning til sin far og bedstefar hellere førte langvarige debat-

ter ved hoffet end drog ud i spidsen for hæren, når konflikter kald-

te. Ikke desto mindre var han en godmodig og jovial konge, og de 

der stod ham nærmest, holdt ham særdeles kær i deres hjerter. 

Kong Lochtars svagheder skulle imidlertid vise sig at få en skæb-

nesvanger betydning for Narabonds fremtid. Da himmelkrigene 

indtraf, blev landet kastet ud i tumult og oprør. Alle var forvirrede 

og usikre på, hvad det havde overgået guderne i det høje, og hvor 

der var mange som sørgede og bad, var der også dem, der benytte-

de rigets svækkelse til at hævde dem selv. 

I år 1 EH brød et storstilet oprør ud, og truede med at sønderrive 

det plagede kongerige. Et medlem af den ældgamle Aratholl-slægt, 

Lady Elizabeth Aratholl, havde samlet en hær af sortelvere fra 

egnene under Kuldens mur, orker fra Rustbjergene, emyrske leje-

soldater og et utal af stridslystne mallere fra nord, og var marche-

ret lige lukt mod Narabonds hovedstad. 

Kong Lochtar var rådvillig og lamslået, da nyheden om den frem-

marcherende hær nåede hans ører. Han faldt hen i en sløv og 

handlingslammet melankoli, og låste sig til sidst inde i sine private 

gemakker, hvorfra hans tjenestefolk kunne høre ham gå frem og 

tilbage, og mumle hvordan slaget allerede var tabt. 

Rigets hærførere forsøgte efter bedste evne at samle et forsvar mod 

ladyens tropper, men deres fjender var talstærke og overordentlig 

kyndige ud i magiens kunst, og over de næste fire måneder led 

Narabonds styrker en række voldsomme nederlag indtil ladyens 

hær til sidst stod foran Kungstadts porte. 

Kampene her blev kort og blodige, men udslaget var givet på for-

hånd. Narabonds hær var kun en skygge af sit tidligere selv, og 

efter at ladyens troldmænd havde ladet ild og syre falde fra himlen 

over byen i fire dage, blev de sidste forsvarer nødt til at møde hen-

des hær på åben mark. I undertal og stillet overfor en styrke, der 

beherskede den mest frygtindgydende magi, var der intet Nara-

bonds folk kunne stille op, og dem der ikke blev dræbt, flygtede 

hovedkulds fra slagmarken.  

Herefter blev ladyens sande motiver imidlertid åbenbaret. Hun lod 

de emyrske lejesoldater om at plyndre byen, mens hun selv tog 

sine styrker hen til det sted, hvor et af de hellige livstræer havde 

vokset siden tidernes morgen. Hun lod sine sortelvere om at udøve 

deres mørke kunster over træet, indtil det var svækket i sådan 

grad, at lady selv kunne opsuge den livskraft og guddommelige 

energi, som træet besad. Således tilfreds med at have nået sit mål, 

trak hun nu sine styrker ud af byen igen og marcherede tilbage til 

sit skjul i Emyr. 

Godt og vel en måned senere havde Narabonds styrke fået om-

grupperet, og der var hentet forstærkning ind fra alle rigets egne. 

Den forenede hær kunne da marchere mod Kungstadt, og stødte 

her kun på nogle få rester af de soldater, der havde angrebet byen. 

Det blev en kort kamp, og snart efter var kongsbyen befriet. 

Kong Lochtar selv var ikke blevet set, siden byens mure faldt. Hans 

gesandter havde ganske vist formået at få ham og resten af den 

royale familie ud af byen i tide, men deres følge var aldrig nået 

frem til det aftalte mødested. Snart efter fandt man imidlertid liget 

af både Lochtar og hans ældste søn, og man antog, at de var blevet 

dræbt af sortelviske snigskytter under deres flugt. 

Victor van Hessen  

Efter fundet af kong Lochtars lig blev hans næstældste søn, Nikolai 

Narabond, indsat som konge over riget. Snart efter begyndte det 

imidlertid at rygtedes, at Nikolais sind var forstyrret og at han ikke 

var ved sine fulde fem.  

Den tidligere konge havde forsøgt at skjule dette for folket, men 

det blev nu alment kendt, at kong Nikolai Narabond var mere eller 

mindre sindssyg. Denne tilstand var kun blevet yderligere forvær-

ret, da han havde lært om sin fader og broders død, og folket gav 

ham nu tilnavnet Nikolai den Gale. 

Rygterne talte sandt, og efterhånden som kong Nicolais sygdom 

blev værre og værre med tiden, så man sig om efter en udvej, der 
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Verdenshistorien 

228 



ville kunne give ham sindets styrke tilbage. Alt blev prøvet, men 

forgæves. Der var ingen medicin at få, og kongen forblev gal. 

Da trådte en ung ragilpræst ved navnet Victor van Hessen imidler-

tid frem. Han var karismatisk og vis, og hans evner indenfor medi-

cinens kunst var forbløffende. Han blev af mange anset for at være 

kongens eneste redning, og kun få måneder efter at han påbegynd-

te sin behandling af kongen, kunne alle og enhver se mærkbare 

forbedringer i Nikolais tilstand.  

Præsten vandt både kongens og hoffets tillid, og han steg hurtigt i 

graderne indenfor adelen såvel som i kirkens rækker. Efter mindre 

end et år deklarerede kong Nikolai at Van Hessen var udnævnt til 

storkardinal og leder for Ragilkirken i Basilikaen. Han udnævnte 

tillige Van Hessen til rigskansler for det Narabonske rige samt til 

kongens værge, indtil den dag hvor hans sygdom var kureret. 

Denne beslutning forargede mange, og der blev hvisket i krogene 

om, at Van Hessen havde manipuleret med kongens sind, og tilra-

net sig stillingen som rigskansler på uærlig vis. Rygterne fik ny 

kraft, da kongens tilstand kort tid efter udnævnelsen blev forvær-

ret. Han talte uklart, og blev ofte meget hidsig for så pludseligt at 

synke ned i et dybt sortsind. Overalt i riget var der en anspændt 

stemning, mens man ventede på nye forlydender om kongens 

tilstand, og man frygtede det værste, i tilfælde af at han skulle dø. 

Det værst tænkelige skete, og i år 9 EH forkyndte de royale ge-

sandter, at kongen var fundet død i sin seng. 

Herefter forvandledes Kungstadt til et stort summende virvar af 

spådomme om, hvad fremtiden ville bringe. Kong Lochtar havde 

endnu en søn, Valdemar, som ifølge de gamle traditioner var den 

retmæssige hersker til tronen. Han var imidlertid blot 15 år gam-

mel, og mange mente, at det var for ung en alder til at forvalte et 

rige. 

Der blev kastet yderligere brænde bålet, da Van Hessen kort tid 

efter kongens død præsenterede et opsigtsvækkende dekret. Det 

var underskrevet af kong Nicolai selv, og i det erkendte han sin 

sindssyge, og som en konsekvens gav Nicolai afkald på sin kongeti-

tel og overdrog al sin verdslige magt til Van Hessen indtil hans 

død. Da det imidlertid ikke var afklaret, om der var tale om Nicola-

is eller Van Hessens død, gjorde dokumentet blot forvirringen 

total. Ingen af de kongelige rådgivere anede deres levende råd. 

Under al denne forvirring handlede Van Hessen imidlertid hurtigt. 

Det blev tydeligt, at han allerede flere år forinden var begyndt at 

forhandle med rigets adelige, for at fastlægge deres loyalitet i til-

fælde af kongens død. Da ingen andre nu formåede at træde frem 

fra masserne, udråbte Van Hessen sig året efter Nikolais død til 

forpagter af det narabonske rige. 

Mangen en hertug havde i denne periode forsøgt at gifte sig til 

magten ved at ægte en datter af Narabondslægten, og adskillige 

havde fremsagt krav om, at Nicolai, på trods af sin unge alder, 

skulle krones, da hans blodslinje gjorde ham til rigets retmæssige 

regent.  

Der var imidlertid store stridigheder mellem fortalerne for de 

forskellige krav på magten, og da Van Hessen allerede tidligt i 

konflikten havde sikret sig alliancer med de mest våbenstærke 

hertuger og baroner i riget, kom de kritiske røster til kort, og man 

indstillede sig på en tilværelse under rigskanslerens ledelse. 

Valknarr  

I tre år levede Narabonds borgere et afslappet og behageligt liv 

under rigskanslerens ledelse. Van Hessen nød i de første år kun 

ringe anseelse blandt royalisterne, og præsteskabet vedblev med at 

afvise hans legalitet, og nægtede derfor at udføre nogen religiøs 

velsignelse af hans position. 

Også mange af de simple bønder var imod denne naturstridige 

orden, og de luftede højlydte deres protester mod rigskanslerens 

styre. Deres stemmer forstummedes imidlertid hurtigt, da det stod 

klart, at Van Hessen udover at være en benådet præst og helbre-

der, tillige var en dygtig politiker og en fremragende reformator. 

På blot få måneder fik han foretaget adskillige tiltag til at omforde-

le rigets ressourcer, og han udrettede hvad ingen konge før ham 

havde formået: At beskatte adelen og formidle pengene videre til 

rigets fattigste. 

Rigskanslerens middel til at holde adelen i skak bestod af store 

mængder lejesoldater fra Emyr. Det stod imidlertid hurtigt klart, 

at denne private hærstyrke også kunne anvendes mod bønderne 

og byernes borgere såfremt de ikke makkede ret, og da de sidste 

protester mod Van Hessens styre ikke var forstummet efter to år, 

satte han hæren ind mod fem landsbyer – én i hvert af lenerne – 

for med disse at markere et eksempel. 

Nyheden om disse overgreb blev snart kendt i riget, og rigskansle-

rens egne gesandter gjorde deres for at sikre, at alle forstod konse-

kvensen af at lægge sig ud med regenten. Det skabte en vis ro i 

riget, men på trods af at tiden i almindelighed var præget af over-

skud og fremgang, begyndte folket nu ikke desto mindre også at 

leve en angstfuld tilværelse, hvor man aldrig kunne vide sig sikre 

på rigskanslerens luner. 

I år 12 EH blev der kastet nyt brænde på bålet. Forlydender be-

gyndte at strømme ud fra Kungstadt med ordet om, at rigskansle-

ren en sen aften havde ladet adskillige kutteklædte personer 

eskortere op på slottet, og da en nysgerrig tjenestepige havde sne-

get sig ned i katakomberne under dette, havde hun set hvordan 

både rigskansleren og de fremmede – hvoraf flere havde vanskabte 

og dæmoniske træk – messede dystre riter rundt om et alter. 

Overhovedet for Nimarkirken i Kungstadt, fader Iohan den lyse, 

var straks blevet oplyst om dette, og sammen med en håndfuld 

inkvisitorer skred han til handling og afbrød kort efter midnat 

rigskanslerens ritual. Der var tydeligvis ikke tale om et ritual tileg-

net De Sande Guder, og fader Iohan erklærede tilbedelsen for 

falsk, hvorefter han befalede de tilstedeværende at konvertere og 

angre deres afgudstilbedelse. 

Rigskansleren nægtede, og trak våben mod fader Iohan, hvorefter 

der udbrød håndgemæng. Fire af de forsamlede kultister og ti 

inkvisitorer blev dræbt, og fader Iohan selv blev hårdt såret. Kir-

kens folk måtte erkende, at kampen var tabt, og i en sidste despe-

rat handling lod Ragils præsteskab rummet opsluge i flammer, 

således at ingen levende sjæl ville undslippe. 

Det skulle imidlertid vise sig, at rigskanslerens kræfter gik hinsides 

selv elementernes rasen. Omsluttet af flammer formåede han at 

slide sig ud af de brændende ruiner, og med nogle få overlevende 

kultister havde han held til at undslippe kongsbyen i ly af mørket.  

Blandt ligene af de dræbte kultister fandt man adskillige højt ran-
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gerende adelsmænd, og en storstilet efterforskning gik i gang 

blandt rigets adelige. Under tortur afslørede flere af disse, hvordan 

de i sin tid havde medvirket til at skabe strid blandt adelen og 

hoffet, således at rigskansleren ville få let ved at tilrane sig magten. 

Om deres afgudstilbedelse indrømmede de, at de på rigskanslerens 

opfordring havde dyrket dæmonen Valknarr gennem mere end ti 

år, og at det var dæmonens magt, der havde gjort gamle kong 

Nicolai syg, og havde givet Victor van Hessen den fornødne magt 

til at tilrane sig tronen. 

Som betaling for dæmonens tjenester skulle kultisterne udbrede 

kendskabet til Valknarr og samle folk for at bede til ham, således 

at han atter ville kunne få indflydelse i verden. Det havde de gjort 

til fulde, og man anslog at antallet af Valknarrtilbedere i Narabond 

var adskillige tusinder. 

En måned senere vendte rigskansleren tilbage til Kungstadt, og 

med sig havde han en hær på næsten hundrede tusind mand. 

Kongsbyen var kun let forsvaret, og da Van Hessen red frem for 

dens mure og gjorde tegn, kunne indbyggerne blot se til, mens 

portvagterne åbnede dørene og lod hæren ride uhindret ind i by-

en. Længe havde rigskansleren i det skjulte bestukket byens solda-

ter med guld og falske løfter, og de adlød nu hans mindste bud. 

Også de lokale adelsmænd havde han enten formået at bestikke, 

eller også havde han fået sine lejesoldater til at fordrive jordbesid-

derne, for efterfølgende at konfiskere deres land og lade en trofast 

tjener træde i deres sted. 

Borgerkrig  

Store dele af rigets befolkning var imidlertid fortsat indædte mod-

standere af rigskanslerens styre. I Sydlenet rejste de adelige hære 

sig, og gjorde klar til at modstå Van Hessen, såfremt han skulle 

bevæge sig dertil. Også i Vestlenet var der spredt modstand, men 

da lenet primært bestod af fattige bønder, fandt man det umåde-

ligt vanskeligt at samle en modstandsdygtig styrke. 

I Østlenet begyndte man også i det skjulte at købe sig tid, og under 

et falskt løfte om at ville støtte op om rigskansleren, begyndte 

lenet under DeAndré-familiens ledelse at samle mænd og våben 

for at gøre op med Van Hessen. 

Året efter begyndte borgerkrigen for alvor, og ved efterårets kom-

me stod flere dele af riget i brand. Van Hessen havde som en indle-

dende manøvre sendt store dele af sin hær nordpå, og under fore-

given af at ville underlægge sig Nordlenet, satte han sin sande 

invasionsstyrke ind i syd. Han formåede at narre lenets hertug ud 

fra sin borg, og ved en dristig manøvre lykkedes dem ham at besej-

re sin modstander. Van Hessen tog Sydlenets hertug til fange, og 

erklærede sig for hersker over lenet. 

I nord var der også spredte kampe mellem kongetro narabonere og 

rigskanslerens hære. Også det rouliske folk gik imidlertid ind i 

kampene mod rigskansleren, og det lykkedes ham kun at under-

lægge sig mindre regioner. 

Da Van Hessen begyndte at trække hærens hovedenheder bort fra 

syden for nu at koncentrere sig om Nordlenet, satte man et mod-

angreb ind. Kong Lochtars yngste søn Valdemar var gået i skjul, 

efter at rigskansleren kom til magten, og han havde i al hemmelig-

hed opholdt sig hos DeAndré-familien i Østlenet. Her havde man 

støttet ham gennem hans opvækst, og han var nu en prægtig ung 

mand, der førte sig frem som en konge, og som ved adskillige lej-

ligheder havde vist sig at besidde gudernes gunst. 

Det var således med Valdemar i spidsen, at en hær drog fra Østle-

net for at møde rigskanslerens styrker. Van Hessen forskansede sig 

imidlertid, og undgik direkte konfrontationer. Det blev en lang og 

udmattende kampagne. Hver gang rigskanslerens forsvarsværker 

var ved at falde, tømte hans mænd byen for hver en rest af mad og 

drikke, for derefter at brænde den og de tilstødende marker af, og 

flygte til en ny by. Dette fortsatte gennem størstedelen af året, 

indtil han langt om længe var trængt helt tilbage til Midtriget, 

hvor han forskansede sig i Kungstadt. 

I Nord- og Vestlenet så man hvordan krigslykken var ved at vende, 

og modstanden mod Van Hessens styre steg. Kirkerne blev et cen-

tralt samlingspunkt, og de formåede på kun få måneder at samle 

og udruste skarrer af deres hellige sorte regimenter, som blev 

sendt mod Midtriget for at støtte i kampen mod rigskansleren. 

Det Chatonske Imperium  

Sejren over rigskansleren og hans dæmontilbedere syntes nu langt 

om længe indenfor rækkevidde. Den folkelige modstand var stor, 

og Valdemar var blevet kronet ved en stort anlagt ceremoni på 

grænsen mellem Østlenet og Midtriget i år 12 EH. Man var optimi-

stiske og mente, at det kun var et spørgsmål om tid før også Kung-

stadt ville falde, og riget atter ville være befriet. Da indtraf imidler-

tid katastrofen. 
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Om Valknarr 

Fortællingen om Valknarr han sin begyndelse for flere hundrede 

af år siden. I disse tider var verdens folkeslag bekendt med guder-

nes eksistens og med hvordan de kun sjældent selv viste sig for de 

dødelig, men ofte lod deres tjenere - mirnerne - om at handle på 

deres vegne.  

Mirnerne var overordentlig magtfulde skabninger, som var skabt 

af guderne selv, og hvis færdigheder i enhver henseende overgik 

de dødeliges. Blandt mirnerne var der særligt én, hvis navn gang 

på gang blev ytret af de dødelige - Ragils øverste mirner, krigens 

mægtigste forkæmper, Valknarr.  

I umindelige tider havde Valknarr trofast tjent sin herre Ragil og 

lystret hans bud, men ved himmelkrigenes indtræden blev det 

klart, at han også havde en mere ærgerrig side til sin natur. Da 

Ragil forsvandt fra Aferheim, trådte Valknarr nu frem for Nimar 

og anmodede om at blive ophøjet. Nimar fornægtede ham imid-

lertid, og i vrede tog Valknarr det velsignede sværd Vardunger, 

der førhen havde tilhørt Ragil, og forsvandt ned på Niraham. 

Her svor han, at ville samle folket omkring sig, koste hvad det vil, 

og til sidst mønstre en sådan styrke, at guderne selv blev nødt til 

at anerkende hans magt og optage ham som en gud. Ved Ragils 

tilbagevenden i år 11 EH forbandede han Valknarr for hans forræ-

deri, og guderne svor, at Valknarr for altid fremover ville være at 

anse som en dæmon og en fjende af den sande tro. 

Valknarr lod sig imidlertid ikke kue her, og år for år er hans følge 

på Niraham vokset. I disse tider udtales hans navn med stor 

frygt. Alle frygter man for den dag, hvor himlen på ny vil stå i 

flammer, og krigen mellem guder og dæmoner omslutter Nira-

ham i mørke.  



Længe havde Det Chatonske Imperium udvidet sine grænser i øst. 

De sidste mange år havde imidlertid været fredsommelige, og man 

formodede, at imperiet var vokset til en sådan størrelse, at yderli-

gere ekspansion ville være umuligt. Det skulle imidlertid vise sig at 

være en fatal antagelse.  

I år 13 EH begyndte forlydender om en invasion af Dragegabet at 

blive kendt i Nordlenet, efterhånden som norrlandske flygtninge 

væltede ind over grænsen. Hver og én berettede de det samme. 

Uden varsel havde adskillige legioner af chatonske soldater pludse-

lig en morgen krydset grænsen til Norrland, og havde påbegyndt 

et skånselsløst erobringstogt. De landsbyer, som underkastede sig 

og ikke gjorde modstand, led ikke overlast, men blev indlemmet i 

det chatonske rige.  

Mange lod sig imidlertid ikke sådan kue, og der var brudt store 

kampe ud mellem norrlændingene og de chatonske legionærer. De 

havde imidlertid alle resulteret i nederlag til Norrlands folk, og de 

besejrede norrlændinge var nu på hovedkulds flugt ind over græn-

sen til Narabond. Det var nu sikkert at Dragegabet ville falde, og at 

chatonerne ikke ville stoppe, før de nåede Narabonds grænser. 

Valdemar havde på dette tidspunkt sejren over rigskansleren in-

denfor rækkevidde, men blev nu pludselig nødsaget til at omdiri-

gere størstedelen af hæren til forsvaret af de nordlige regioner. 

Hvad der skulle have været en hurtig sejr over Van Hessen og hans 

tilhængere i Midtriget, blev i stedet til en langtrukken og smerte-

fuld belejring af Kungstadt. I mere end et år holdt kongsbyen ud, 

mens kongens folk forgæves håbede på, at rigskansleren ville over-

give sig. Endeligt en morgen så man et hvidt flag vejre over byens 

porte. slaget var vundet. 

Det skulle imidlertid blive en bitter sejr. På en kølig vintermorgen 
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i år 15 EH red kong Valdemar ind i Kungstadt og blev modtaget i 

byen som en sejrende helt. Om end befolkningen var udhungret 

efter den langvarige belejring, var der en festlige stemning i luften, 

og alle var mødt frem for at hylde kongen. I de seneste år havde 

byens borgere gentagne gange mærket rigskanslerens grusomhed, 

og de glædede sig nu ved udsigten til på ny at blive regeret af en 

retfærdig og velsignet konge af Narabonds æt.  

Victor van Hessen selv var imidlertid forsvundet. Der var forlyden-

der om, at han i en sen nattetime var sneget sig ud af byen, skjult 

af sin dæmoniske kraft, og at han havde søgt tilflugt med sine mest 

betroede Valknarrtilhængere. Uanset, at dette varslede flere krige 

og mere spildt blod, var glæden over sejre dog på nuværende tids-

punkt for stor til, at folket lod sig påvirke heraf.  

Snart efter begyndte dystre forlydender imidlertid at sprede sig 

over riget, med budskabet om at Van Hessen var draget østpå, og 

sammen med sine resterende styrker nu hærgede Østlenet og 

spredte panik blandt bønderne. DeAndré-familien havde lidt kraf-

tigt under kampene, og de havde ikke længere den fornødne styrke 

til at tage et endeligt opgør med rigskansleren. Heller ikke kong 

Valdemar havde de fornødne styrker til at gøre op med rigskansle-

ren, og man kunne derfor kun se til alt imens rigskansleren samle-

de nye kræfter i Østlenet. 

Herefter begyndte det store arbejde med at genopbygge riget og på 

ny at skabe orden og stabilitet. Ingen vidste, hvor store dele af 

adelen rigskansleren havde haft held til at korrumpere, og den 

følgende tid bød på megen usikkerhed og intern splittelse. Kongen 

mødte derfor mange udfordringer på sin vej, og alt imens han 

gjorde sit yderste for at sikre rigets hjerte, måtte man erfare, at 

resten af Narabond gik i forfald og langsomt gled hen i lovløshed 

og kaos.  



Mallere  

En af de kulturer, der nød størst glæde af Narabonds forfald, var 

mallerne. I umindelige tider havde folket haft for vane at udstøde 

deres forbrydere og æreløse, således at de var tvunget til at leve en 

kummerlig tilværelse på kant med loven og være jagede af alle. 

Disse udstødte var blevet givet tilnavnet mallere. 

Med tiden havde mallerne slået sig sammen i stadig større grup-

per, og deres røverbander hærgede dagligt i rigets yderområder, 

hvor kongens magt var begrænset og hans soldater ude af stand til 

at bekæmpe dem. Hver gang mallerne havde haft held til at røve 

en rig handelskaravane eller et stopfyldt kornkammer, brød de 

deres lejr op og drog videre til nye egne, og efterlod de lokale ma-

gistrater med tomme kister og en forladt mallerlejr at ransage. 

Så længe kongemagten var stærk og i overflod af soldater, var det 

muligt at holde mallerne nede og begrænse deres aktiviteter. En-

kelte gange var det også lykkedes at fange dem ude i det åbne og 

bekrige dem med store sejre til følge. Efterhånden som kong Nara-

bond imidlertid blev presset af rigets mange fjender, svandt hans 

kontrol over landet, og mallerne fik nu frit spil til at hærge. 

Under krigen med Victor van Hessen og hans folk var adskillige af 

Narabonds borgere blevet afsløret i at have støttet rigskansleren. 

Mange af dem endte på bålet, men størstedelen havde haft held til 

at flygte fra rigets byer i tide, og de havde nu sluttet op om maller-

nes sag. Ikke nok med at mallernes antal dermed pludselig var 

fordoblet, de nytilkomne havde også kunnet bidrage med store 

mængder våben, udrustning, forplejninger og - vigtigere endnu - 

udførlige detaljer omkring fordelingen af rigets soldater og guldre-

server, samt adgang til de af rigets adelige, der fortsat i smug støt-

tede rigskanslerens sag. 

Fra deres skjul i Dragegabet mod nord og de emyrske skove i øst 

vældede horder af mallere nu ind over Narabonds grænser, og 

under en række voldsomme fremstød havde de held til at drive 

kongens styrker på en himmelkulds flugt fra mange af de nordlige 

provinser. Sejrene blev fulgt af de traditionelle plyndringer, som 

man til alle tider havde forbundet med mallernes færden, men i 

modsætning til tidligere tider lod mallerne nu den jævne befolk-

ning beholde størstedelen af deres ejendomme og de begrænsede i 

stedet deres hærgen til at ramme de rige og adelige. I stedet lod de 

alle de borgere der ønskede det, indgå i deres rækker, hvor de blev 

udrustet og lovet sejre og stort bytte.  

Mange valgte at tage imod mallernes tilbud, thi det skortede ikke 

på utilfredse bondesønner, der var lede og kede af at måtte finde 

sig i både det hårde arbejde på marken og kongens evindelige 

krigsskatter. Forlydenderne ville dog også, at mange kun valgte at 

indtræde, fordi mallerne i visse egne truede med at brænde hele 

landsbyer ned til grunden, hvis ikke hver familie lod mindst én af 

deres sønner støtte op om deres sag. 

Uanset hvilken af disse udlægninger, der tages for sandheden, så 

var realiteten ikke desto mindre, at mallerne var overgået fra at 

være spredte grupper af røvere og udstødte til nu at råde over en 

regulær hær. Et oprør var under opsejling, og folket kunne kun 

vente på den uundgåelige konfrontation, der snart ville følge. 

Tharkiens fordærv  

Det var ikke kun Narabond, der i disse år oplevede en større intern 

uro. Også det tharkiske handelsimperium led under voldsomme 

interne stridigheder op imod det forestående valg til posten som 

tarkin - rigets øverste hersker - i år 18 EH. Det var alment kendt, at 

den hidtidige tarkin Dominic Julius V af Alvonsaria ikke var syn-

derlig vellidt, og at han formentlig havde mistet sin opbakning i 

Tharkiens råd.  

Hen over vinteren mellem år 17 EH og 18 EH blev tarkinen udsat 

for en række attentater fra blandt andet narabonske og zarabiske 

lejemordere samt en orden af Valknarr-kultister, men han formåe-

de at slippe levende fra dem alle. Hændelserne styrkede imidlertid 

hans popularitet, og da tarkinen udpegede Zara’bash som den 

ansvarlige bag drabsforsøgene, formåede han at overbevise det 

Tharkiske råd om, at øjeblikkelig handling var påkrævet. En større 

hær af lejesoldater blev mønstret, og der blev udskrevet værnepligt 

i riget. 

I foråret 18 EH blev tarkinen på ny udsat for et attentatforsøg. 

Denne gang blev bagmændene dog afsløret til at være af tharkisk 

afstamning, og som en konsekvens blev indført en væsentlig skær-

pelse af rigets sikkerhedsmæssige foranstaltninger. I hver af bysta-

terne blev indsat et ordenskorps under tarkinens direkte ledelse, 

og i den første sommermåned udsendte tarkinen en lov, som for-

bød magiens cirkel at samles og anvende sine kræfter i riget, på 

baggrund af en mistanke om, at også de havde stræbt tarkinen 

efter livet. 

Tidligt på sommeren var den tharkiske hær mønstret, og rigets 

styrker drog nu østover og ind i Zara’bash. De mødte kun ringe 

modstand , og uden større træfninger kunne de derfor drage ind i 

hjertet af Zara’bash og indlede en belejring af den centrale han-

delsby Khajdba, hvis storvizir var blevet udpeget som hovedman-

den bag flere af de hidtidige attentatforsøg mod tarkinen. 
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En maller står ensom i regn og i slud 

Men stormen den frygter han ej 

I armen er styrke, i hjertet er mod 

Få lever, som kalder ham fej 

På armen er skjold og i hånden et sværd 

Skønt kroppen er såret og træt 

Hans vilje er stærk, og han kender sit værd 

Han kæmper, for det er hans ret 

Hans fjender de griner, omkring ham de står 

Og truer med økse og spyd 

Da frygten dem rammer, og ned i dem slår 

I det fjerne der høres en lyd 

Det er lyden af frihed og lyden af håb 

Det er lyden af sejr og krig 

Med et brøl så besvarer han mallernes råb 

Og latteren bliver til skrig 

Hvor malleren er, er der flere på vej 

De kommer med stål og med had 

Så frygt for dit liv, hvis de kommer til dig 

Og kræver dit hoved på fad 

Mallersangen 

Tekst og musik: Claus Raasted 



At den tharkiske hær oplevede en sådan krigslykke måtte indled-

ningsvist formodes at bunde i, at sultanen af Zara’bash i disse år 

havde sine egne stridigheder at beskæftige sig med. Efter talrige 

års konflikter, havde han i efteråret 17 EH fremsat krav til Etos om, 

at man skulle lade den lille bystaten indgå i det zarabiske rige, og 

at alternativet ville være en storstilet krig, som unægtelig ville føre 

til Etos’ fald. 

I Etos følte man sig dog overbevist om sin egen sikkerhed. Riget 

havde i en menneskealder plejet sin gode relationer til Tharkien og 

til Narabond, og havde fået tilsagn fra begge riger om militær støt-

te i tilfælde af, at bystaten skulle blive truet. Man afslog derfor det 

zarabiske ultimatum og sendte budbringer ud til sine allierede på 

Niraham.  

Snart skulle omfanget af den zarabiske list imidlertid blive kendt. I 

Narabond var kongen truet fra alle sider af såvel chatonske styrker 

som mallere og talrige andre fraktioner af oprørere, og han kunne 

derfor ikke efterkommet Etos’ anmodning om støtte. Værre endnu 

stod det til med forholdet til Tharkien. De budbringere, der blev 

sendt hertil, vendte end ikke tilbage, og snart stod det klart, hvor-

ledes tarkinen og den zarabiske storvizir havde indgået en fordækt 

politisk aftale. Storviziren kom ikke sin trængte handelsby Khajd-

ba til undsætning, men så blot til, mens den blev plyndret af thar-

kiske lejesoldater, alt imens Tharkien undlod at yde den lovede 

støtte til Etos, og overlod bystaten i zarabernes vold. 

Det var trængte tider i Etos, og i desperation sendte man budbrin-

gere ud til selv de fjerneste afkroge af verdenen, i håbet om, at 

folkene her ville være villige til at støtte op om den gode sag. Man-

ge hørte deres kald, og blev grebet af udsigten til at kunne kæmpe 

for befrielsen af den bystat, som var både Nirahams hjerte og sjæl. 

Trods de talrige lykkeriddere, der drog til Etos, så var bystatens 

styrker dog håbløst i undertal ved mødet med de zarabiske styrker, 

og man var snart trængt langt tilbage i riget.  

I nødens time skulle hjælpen imidlertid vise sig at komme fra en 

ellers uventet part. Lige siden magiens cirkel var blevet fortrængt 

fra Tharkien, havde de nøje observeret hver eneste udvikling i 

riget, og efterhånden som tarkinens list blev dem kendt, gjorde de 

klar til at skride til handling. Et bud var af magiske veje sendt ud 

til de største og mest magtfulde af cirklens medlemmer på Nira-
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ham, og i efteråret 18 EH drog en formidabel styrke af magibrugere 

til Etos’ undsætning. Ingen verdslig magt kunne stå imod en sådan 

kraft, og kampene med den zarabiske hær blev korte og nådesløse.  

Efter det forsmædelige nederlag, ville storvizirens vrede ingen 

ende tage. Han forbandede Etos og magiens cirkel langt ind i Za-

ratziels rige, og snart lod han udstede et dekret, der ligeledes an-

klagede Tharkien for at have medvirket til rigets tab. Storviziren 

mente at vide fra sine spioner i Tharkien, at tarkinen havde spillet 

på begge heste og lokket den zarabiske hær i en fælde ved i smug 

at have ladet sine magikyndige støtte Etos, alt imens resten af den 

tharkiske hær havde kunnet plyndre Khajdba uden at risikere 

indblanding fra Zara’bash.  

Om der var sandhed bag disse ord, vides ikke med sikkerhed, men 

de blev ikke desto mindre indledningen på fornyede kampe mel-

lem Zara’bash og Tharkien. Efter at have opgivet sin kampagne i 

Etos lod de zarabiske hærførere deres styrker marchere videre 

vestover og ind i Tharkien alt imens den zarabiske flåde sejlede ind 

i det tharkiske hav og belejrede havnebyen Alvonsaria. 

Krigen mellem Tharkien og Zara’bash blev en særdeles strategisk 

affære med kun få reelle træfninger. Den zarabiske flåde overgik 

den tharkiske i styrkeforholdet to til én, men tharkerne havde en 

udtalt fordel i deres kendskab til det ofte lunefuld tharkiske hav. 

Denne fordel kom rigeligt til udtryk under et uvejr, der ramte 

belejringsflåden ud for Alvonsaria, og som efterlod næsten en 

tredjedel af de zarabiske skibe på havets bund. Herefter blev zara-

berne overordentlig forsigtige med at besejle Tharkienhavet, og de 

tharkiske krigsskibe fik frit spil til selv at bevæge sig omkring på 

havet og sprede skræk blandt den zarabiske flåde. På landjorden 

var den zarabiske styrke ligeledes i overtal, og her kunne størrel-

sesforholdet opgøres som næsten fire til én i deres favør. Den zara-

biske hær var imidlertid demoraliserede efter det overvældende 

nederlag i Etos, og efter at flåden var ophørt med at bevæge sig 

omkring på Tharkienhavet, var landstyrkerne desuden blevet af-

skåret fra deres primære forsyningskilde. 

Det var i disse tider, at tarkinens regeringsperiode burde være 

ophørt, og en ny leder valgt i Tharkien. Riget var imidlertid i en 

sådan fare, at det tharkiske råd fandt det uforsvarligt at sætte den 

politiske stabilitet overstyr ved at udpege en ny og uerfaren tarkin 



til at lede riget. Konklusionen af rådsmødet blev derfor den, at den 

hidtidige tarkin Dominic Julius V af Alvonsaria, trods sine åbenlyse 

moralske og politiske mangler, blev genindsat som tarkin på ube-

stemt tid. 

Blot få dage efter denne beslutning, blev en fredsaftale forhandlet 

på plads mellem tarkinen og den zarabiske storvizir. Som følge af 

denne aftale, skulle alt blot gå tilbage til de tilstande, som havde 

hersket før krigen, og befolkningen i rigerne blev pålagt at glemme 

stridighederne og genoptage den indbyrdes handel. Denne pludse-

lige forsoning vakte glæde hos mange, men styrkede også mistan-

ken om, at hele affæren blot havde været et led i Dominic Julius 

V’s ambitioner at om blive genvalgt til posten som tarkin.  

Buranias disciple  

Det var ikke kun de verdslige magter, der undergik en turbulent og 

farefuld tid. Også blandt kirkens folk var tilværelsen præget af en 

vedvarende usikkerhed, og der indtraf i disse år talrige hændelser 

som rystede ved læren om De Sande Guder.  

En af de mest betydningsfulde og omdebatterede af disse var en 

episode, der fandt sted i det østlige Paravien. Her oplevede et min-

dre landsbysamfund en sen aften det forunderlige skue, at et større 

følge af fremmede drog ind i byen under påskud af, at en him-

melsk omvæltning var undervejs. De var fåmælte i deres tale, men 

snart skulle indholdet i deres forunderlige ord åbenbare sig for 

byens folk. 

Beretningerne om, hvad der hændte på denne dag, er alle uklare 

og sjældent entydige, men alle som én kan de dog fortælle om, 

hvorledes et væsen af overnaturlig herkomst viste sig for byens 

borgere en sen nattetime, og proklamerede at Burania var vendt 

tilbage til Aferheim og atter ville indtræde i guderne panteon. 

Denne åbenbarede forundrede byens folk, thi ingen nærede længe-

re håb om, at kunne vække flere af de tabte guder, og de fleste, der 

overværede skuet, rystede da også blot opgivende på hovedet i 

skepsis over denne udokumenterede profeti.  

Fra stortemplet i Etos er der endnu ikke udsendt et gejstlig dekret 

om, hvordan disse forlydender skal tolkes, men formodningen 

taler for, at de blot vil blive slået hen som kætteri og løgnagtig tale. 

Basilikaen i Narabond har til gengæld allerede nu forkyndt, at man 

ikke har tiltro til disse beretninger, og at enhver præst, der søger at 

udbringe disse rygter som sandheden blandt sin menighed, vil 

blive udstødt fra religionen og jaget af kirkens hellige inkvisition. 

For nu er der således ikke mange, der tager historien for gode 

varer, og den gængse opfattelse synes at være, at der blot er tale 

om et skændigt forræderi begået enten af kætterske mennesker 

eller måske endda af Zaratziels dæmoner, med det formål at forva-

ske troen blandt De Sande Guders tilhængere.  

Nogle er dog blevet inspireret af disse nyheder, og blandt dem har 

hændelsen vækket et fornyet håb om, at de faldne guder en dag vil 

kunne vende tilbage til fordums styrke og på ny vogte over Nira-

hams folk. Blandt de mest ihærdigt troende er opstået en ny or-

den, der bærer navnet ’Buranias disciple’, og de rejser i disse dage 

omkring på Narabond, hvor de forsøger at udbrede budskabet om 

de tabte guders genopstandelse. 
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Slaget blev imidlertid ingenlunde så dramatisk, som det havde 

været forventet. Mallernes spredte og uorganiserede styrker gjorde 

kun ringe modstand, og rigskanslerens kræfter lod sig ligeledes let 

bekæmpe af de velforberedte præster. Allerede ved middag var 

mallernes hær i opløsning, og snart flygtede de overlevende over 

hals og hoved. Slaget var vundet. 

I erkendelsen af, at rigskansleren undergang aldrig havde været 

nærmere end nu, valgte kong Valdemar øjeblikkeligt at mønstre 

sine styrker og tvinge dem nordpå i hælene på de flygtende malle-

re. De udmattede og tungt pansrede soldater havde imidlertid 

vanskeligt ved at følge med mallerne, og de måtte snart erkende, 

at de havde tabt mallerhæren og dermed rigskansleren af syne. 

Kong Valdemar blev imidlertid ved med at presse sine mænd.  

Der var kun ét sted, som rigskansleren nu kunne flygte til - sin 

fæstning i Dragegabet - og hvis man kunne fange ham og hans 

mænd der, ville man med ét definitivt slag kunne udrydde truslen 

mod Narabonds sikkerhed. 

Hele vinteren jagede kong Valdemar rigskansleren, og i det tidlige 

forår var det lykkedes ham at finde frem til den fæstning, hvorfra 

rigskansleren i de seneste år havde dirigeret mallernes færden. 

Kongen så sig sikker på sejren, men måtte snart erkende, at han 

havde undervurderet omfanget af rigskanslerens liste.  

Hvor han havde forventet at møde en bande sårede og desillusio-

nerede røvere, stod han nu pludselig overfor rigskanslerens hoved-

styrke, som han havde holdt skjult mellem bjergene i nord, og som 

blot havde forholdt sig afventende, mens deres kammerater blev 

nedslagtet på engene ved Lahnstein. 

Ingen havde kunnet forudse, hvor store styrker rigskansleren reelt 

havde mønstret omkring sit banner, men nu hvor de så erkendel-

sen i øjnene, blev de kongelige hære ramt af et stort sortsind. De 

var udmattede og trætte efter tre måneders nådesløs march igen-

nem riget og over de bjergrige egne ved Dragegabet, og nu stod de 

pludselig omringede og i undertal overfor en frygtindgydende 

mallerhær, ledt den mest frygtede mand i hele Narabond.  

Nu lod rigskansleren sine sande kræfter kende, alt imens bølge 

efter bølge af mallere væltede ned over kongen og hans hær. I de 

første mange timer holdt royalisterne stand, men de måtte snart 

erkende, at ingen nye tropper fyldte rækkerne ud, hvor deres kam-

merater var faldet, og at selv præsternes mageløse kundskaber ikke 

stod mål med rigskanslerens og hans disciples dæmoniske færdig-

heder.  

Ved skumringstid stod kampene fortsat, men kong Valdemars 

mænd var hårdt pressede, og det var på dette tidspunkt, at slaget 

definitivt blev tabt. De royale styrker var skubbet så langt tilbage, 

at både kongen og hans livgarde var kommet indenfor rækkevidde 

af mallernes bueskytter, og uanset at folkene omkring kongen 

forsvarede ham med deres liv, kunne ingen forhindre, at han un-

der den tredje dødbringende regn af pile blev ramt to gange - i 

skulderen og maven.  

Kongen var faldet, og hæren brød nu sammen. Ingen havde længe-

re viljen til kamp og troen på at slaget kunne vindes. Soldaterne 

havde dog fortsat styrke og pli nok, til at sikre at retræten blev 

organiseret og at den blev udført med et minimalt tab af liv, og 

mod alle forventninger lod rigskansleren dem trække sig ud af 

Dragegabet med den hårdt sårede konge i deres midte.  
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Mallerkrigen  

I år 17 EH indtraf endelig den konfrontation mellem kongens 

mænd og den evigt voksende styrke af mallere, som længe havde 

huseret i skovene og i rigets grænseområder. Opgøret havde syntes 

uundgåeligt, og indtraf nu langt om længe. 

Med tiden begyndte rygterne imidlertid at løbe om, at mallernes 

diskrete adfærd skulle tilskrives den krigsherre, der havde under-

lagt dem sin kontrol, og som fra sit skjul i Dragegabet nord for 

Narabond dikterede hvert af deres fremstød. Kun få havde set ham 

ved selvsyn, men hver især berettede de om, hvordan hans ansigt 

var forbrændt og vredet i en hæslig grimasse, som havde guderne 

selv besluttet sig for at straffe ham med flammer og ild.  

I folkemunde blev denne krigsherre givet tilnavnet ’Den brændte 

mand’, og snart havde navnet også nået ørerne hos Narabonds 

adelige og gejstlige magter. De kendte alle beretningen om, hvor-

dan Ragils præsteskab seks år forinden havde nedkaldt den him-

melske ild over rigskansler Victor von Hessen og hans sammen-

svorne, da de fik kendskab til hans omgang med dæmonen 

Valknarr. Mange af kultisterne var brændt op i flammerne, men 

rigskansleren havde haft held til at undslippe infernoet sammen 

med en lille håndfuld af sit følge. Han havde imidlertid været vold-

somt forbrændt, og havde siden da yndet at bære en maske, der 

skjulte hans forvredne træk. Der kunne nu næppe være tvivl om, 

hvem denne ’brændte mand’ var, og om hvilke kræfter han havde 

til sin rådighed. Rigskansleren var vendt tilbage. 

I efteråret 17 EH drog en enorm mallerhær ned fra Dragegabet i 

nord. De bevægede sig så vidt muligt i det skjulte, men en styrke af 

disse proportioner lader sig sjældent skjule, og forlydender nåede 

da også snart Kungstadt og kongen selv. Mallerhæren foretog kun 

få plyndringer på sin vej, og det syntes klart, at dens mål var at nå 

kongen og én gang få alle få afklaret striden. 

Kong Valdemar selv var mere end villig til at tage konfrontationen. 

De seneste år havde været fredelige, og han havde haft held til at 

mobilisere rigets forsvar, så han nu igen rådede over en anseelig 

hær. Alle forlydender fra nord indikerede desuden, at mallerhæren 

var både mindre og dårligere udrustet end kongens egne styrker. 

Her var muligheden for af vinde krigen med mallerne, og kongen 

greb den øjeblikkeligt. 

Frem for at vente på yderligere forstærkninger og derned give 

mallerhæren muligheden for at vende om og på ny skjule sig i 

Dragegabet, mønstrede kong Valdemar øjeblikkeligt alle tilgænge-

lige styrker, og var på vej mod mallerne og Victor von Hessen alle-

rede inden der var gået en uge.  

De to hære mødtes på engene udenfor byen Lahnstein i det nordli-

ge Narabond. Allerede fra starten stod det klart, at der skulle noget 

ekstraordinært til for at forhindre rigskansleren i at lide et stort 

nederlag. Kongens styrker var i overtal med godt og vel tre mand 

for hver af rigskanslerens. De var endvidere væsentlig tungere 

pansrede, og til at modstå rigskanslerens dæmoniske kræfter hav-

de de medbragt de største og mest magtfulde af alle Narabonds 

præster og troldmænd.  

Efter at have slået lejr og set hinanden an i to dage, hvor spændin-

gen i begge lejre steg dag for dag, mønstrede kong Valdemar på 

tredjedagen sine mænd. Opgørets time var inde. 



Om end mallerhæren fortsat var overlegen i kraft af deres antal, så 

var forvirringen total, og mallernes mangel på disciplin blev nu 

tydelig. Mange smed blot deres våben og stak af, og selv blandt 

dem, der blev på slagmarken, var ingen villige til frivilligt at søge 

derhen, hvor blodbadet var størst. Orker og roulere nærmede sig 

derfor rigskansleren selv med foruroligende hast, og ved synet af 

sine styrker, der i et stadig stigende tempo flygtede fra slagmarken, 

gjorde også han omkring og flygtede nordpå med sine nærmeste. 

Slaget var vendt, og i dette øjeblik brød kongens mænd ud fra 

Gottenbruch for at tildele mallerhæren dødsstødet. Trætte, udma-

nøvrerede og uden leder var der ikke mange mallere, som fortsat 

havde viljen til kamp, og snart var hele hæren enten flygtet over 

hals og hoved eller havde overgivet sig til kongens styrker.  

Dagen var vundet, men krigen var langt fra afgjort. Rigskansleren 

levede fortsat, og forlydenderne ville, at han var på vej tilbage mod 

sit skjul i Dragegabet mod nord. Der var ikke mange krigsduelige 

mænd tilbage i den royale hær, og efterhånden som kongens til-

stand dag for dag blev forværret, måtte man opgive at forfølge 

rigskansleren og i stedet drage mod Kungstadt med den sårede 

konge for at skaffe ham hjælp. 

Alt hvad man kunne gøre for nu, var at sende bud ud til alle om-

kringliggende byer og gøre opmærksomme på, at rigskansleren var 

på vej, og at opfordre enhver blandt folket, der havde viljen og 

styrken til at stå ham imod, om at hindre hans videre færd. Der var 

dog ingen, som nærede synderlige forhåbninger. Rigskansleren 

havde vist sig ovenud magtfuld, og man kendte ikke længere til 

magikere eller præster i Narabonds rige, der havde kræfterne til at 

strides med Valknarrs disciple. 

Da skete det imidlertid, at Nordlenets skriftkyndige fandt en gam-

mel legende frem om de fem kongestave - det var fem magiske 

stave, som elverne havde formet med Rinas hjælp i de tidligste 

tider, og skænket til de viseste blandt Narabonds, Norrlands og 

Roul-Assins folk således, at de i nødens stund ville være i stand til 

at værne deres folk mod både denne verdens og den hinsidiges 

ondskab. 

I al hast gik der bud ud fra Nordlenet, og kongestavene blev fundet 

frem fra deres skjulte glemmer i nord. Da rigskansleren gjorde sit 

indtog i lenet var det således ikke et skræmt og forvirret folk, der 

mødte ham, men et krigsvant og beslutsomt folk, som var bistre og 

hævnlysten efter en livstid med krig.  

Gamle fjendskaber var lagt til side for en stund, og i det sene efter-

år 18 EH lykkedes det for lenets folk at bremse rigskanslerens flugt 

og møde hans følge på åben mark. Det blev et slag, der ville gå 

over i historien. Rigskansleren havde medbragt adskillige af sine 

kætterske følgesvende, og til deres forsvar fremkaldte de al slags 

dæmonisk ondskab. Ved hjælp fra de fem kongestave formåede 

folket imidlertid at stække rigskanslerens mægtigste kræfter, og da 

natten faldt på, lå både han og alle fra hans følge døde i det dugfri-

ske græs. 

En ny æra er således ved at begynde for kongeriget Narabond. 

Rigskansleren er faldet, og den største trussel mod rigets sikkerhed 

er med ét forsvundet. Kong Valdemar ligger imidlertid fortsat 

hårdt såret i sit palads i Kungstadt, og ingen tør gisne om, hvorvidt 

han overlever sine sår. Skulle kongen dø, er der ingen arvinger til 

at tage kronen, og kun guderne ved da hvilke nye udfordringer og 

trusler, der venter Narabonds folk.  
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Den brændte mand 

Efter det skæbnesvangre slag ved Van Hessens borg i Dragegabet 

drog den kongelige hær i hast mod Gottenbruch i syd, for at lukke 

passagen til Nordlenet og Narabond, i tilfælde af at mallerhæren 

skulle forfølge resten af de slagne royalister. Kongens liv hang i en 

tynd tråd, og ved ankomsten til Gottenbruch kunne det konstate-

res, at såret var betændt i en sådan grad, at mindst én af de pile, 

der havde truffet ham, måtte have været forgiftet. 

Kongens gesandter gik øjeblikkeligt i gang med at organisere for-

svaret af byen. De gamle og henfaldne forsvarsværker blev nød-

tørftigt repareret, og våbenkamrene blev fordelt til borgerne alt 

imens der gik bud ud til alle våbenduelige mænd fra de omkring-

liggende egne om, at de skulle melde sig til tjeneste i byen. Mange 

kom, men endnu flere blev væk - kun få havde længere tiltro til, at 

rigskansleren kunne bekæmpes. 

Snart efter førte rigskansleren da også sine hære frem og organise-

rede dem på markerne udenfor Gottenbruch. Det var et frygtind-

gydende syn, og enhver med blot den mindste forstand kunne se, 

at slaget var tabt på forhånd. Der var imidlertid ingen vej udenom. 

Byen var omringet, og rigskansleren syntes indstillet på at efterla-

de hver en sjæl bag dens mure til kragerne. 

Han kom dog til at vente længere end forventet. Om end kongens 

mænd var i defensiven og ikke så mange håb for at overleve, så 

besad de dog akonernes gamle nedarvede stolthed, og de lod sig 

ikke sådan kue, blot fordi de så døden i øjnene. Også rigskansle-

rens mænd var trætte efter den udmattende krig, så heller ikke de 

var villige til at udfordre fjenden mere end højest nødvendigt. 

Slaget syntes dog definitivt afgjort, da en mægtig skare af orker fra 

Rustbjergene i nord hen ad aften meldte deres ankomst på krigs-

marken. Skønt man havde haft et spinkelt håb om at kunne holde 

stand mod mallerne, indtil der ankom forstærkninger fra syd, så 

forsvandt dette håb nu som dug fra solen. 

Skæbnen ville det imidlertid anderledes. Der var ikke én på slag-

marken, der havde forestillet hvordan orkerne, efterhånden som 

de nærmede sig rigskanslerens bagtrop, ville sætte farten op for 

pludseligt - da de kun var få hundrede meter derfra - at stemme i 

med et tordnende brøl og som en dødbringende kile af læder og 

stål jage sig ind imellem de uforberedte mallere. 

I de seneste år havde ingen kunnet se ud over deres egen elendig-

hed og erkendt, hvordan rigskanslerens tilstedeværelse i Dragega-

bet og de sydlige egne af Rustbjergene også havde ført til store 

lider for orkerne og resten de sortblodsfolk, der hidtil havde kaldt 

disse egne for deres hjem. Det var års undertrykkelse og inde-

stængt vrede, som de nu lod komme til udtryk med højlydte brøl, 

alt imens de slagtede maller efter maller og trampede sig vej frem 

igennem de målløse fjender. 

Det var i dette øjeblik, at Narabonds folk fik hjælp fra endnu en 

uventet part. En blandet hird af roulere, emyrske lejetropper og 

narabonske borgere havde i de forestående dage marcheret mod 

Gottenbruch fra vest, men var blevet forhindret i at nå byen, efter-

hånden som rigskanslerens styrker havde banet dem vejen. Også 

de gjorde nu deres entré, og selvom de kun var få i antal, så lod de 

sig falde over de forvirrede og hjælpeløse mallere, som havde over-

levet orkernes indledende angreb, og som nu blot stod og så hjæl-

peløse til, mens nedslagtningen fortsatte. 



 

 

 

Magi  

og  
magiske væsener 



Magi og Magiske væsener 

238 

Desværre…  

Dette afsnit af Nirahambogen er endnu ikke skrevet, og jeg tør 

heller ikke forudsige, hvornår det kommer til at ske. 

Afsnittet kommer til at indeholde en større gennemgang af de 

forskellige magityper- og skoler, der findes på Niraham, dog med 

udgangspunkt i de magiskoler, der anerkendes indenfor Magiens 

Cirkel. Herudover kommer kapitlet til at give en introduktion til 

de magibrugere, der både nu og tidligere har haft en betydning for 

Niraham. 

Herudover vil kapitlet også give en beskrivelse af alle de mangfol-

dige og eksotiske væsener, der kan mødes på Niraham, samt en 

redegørelse for deres tilknytning til De Sande Guder. 

Jeg sørger for at lægge opdateringer op på Niraham.dk, når jeg ved 

noget mere, men lige for nu kommer folk til at måtte leve med 

hvad der er. 

God læselyst! 

Bjørn Elling 


