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UVODNI TAKTI

Spremna beseda
Matej Krajnc:

Ljubezen je temelj vesolja - Elejla Nandi
Ob bok tretji knjigi Vitezov in čarovnikov
ajprej je treba seveda povedati: pred nami je ena
najobsežnejših sodobnih literarnih sag (če ni celo
najobsežnejša), ki sicer sega na področje fantazijske
literature, a premisa in t. i. »duhovno ozadje«, če
parafaziram eno priljubljenih sintagem literarnega zgodovinarja dr.
Janka Kosa, sta še kako realna in vsakdanja, stvarna in neposredna. Če
smo pošteni: dandanašnje stanje sveta je že tako ali tako samo po sebi
na robu fantazije, živimo pravzaprav v nekakšni paraleli, v svetu, ki si
ga nismo izborili, ampak so nam ga vsilili; svet, ki je dejansko naš, pa
nam polzi iz rok, oddaljuje se in na nas je, ali nam bo tudi dejansko
dokončno spolzel. Zgodovina sveta je vselej ciklična, zato nas
pravzaprav ne bi smelo čuditi, da je tako: predstavljajte si, kako so se
počutili naši predniki v številnih vojnah, pa ko se je na nebu pojavilo
prvo letalo ... ali pa kuga, če smo že popolnoma neposredni.
Dekameron je seveda eno, kljunasti zdravniki pa drugo.
In gobavci in tako naprej. Če vse skupaj seštejemo, ugotovimo, da
je svet zvečine ves čas tako ali drugače na robu fantazije, vedno stvari
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polzijo iz rok, enkrat spolzijo, drugič ne. V naši deželi smo do zdaj bili
nekako sposobni vajeti držati vsaj približno: iz dunajskih podložnikov
smo postali narod, ki je vstal kot nekakšen feniks – iz literature in
drugih panog umetnosti. Obdržali smo tudi jezik in iz njega ustvarili
zavidljiv knjižni opus. Tisti vitezi in čarovniki, ki so nam stregli po
življenju, so morali priznati poraz, a ta hip smo na taki točki v
zgodovini, ko si po življenju in obstoju strežemo sami, nihče drug nam
nič noče, zato je ta fantazijska paralela še toliko bolj zanimiva. A hej, če
pogledamo preko meja, je tako po vsem svetu: vsepovsod se razmerja
med silami spreminjajo ... življenje pa teče naprej.
Na spletni strani vitezicarovniki.com je zapisano vse potrebno o
pričujoči sagi, ki ne obsega zgolj (s pričujočo) treh knjig z naslovom, ki
naslavlja sago, pač pa gre še za druge knjige, povezane med seboj, ki
odstirajo/razlagajo/razčlenjujejo nekatere epizode/zgodbe iz osnovne
sage; gre torej za kompleksno sestavljeno delo, za 2500 let zgodovine.
Če preletimo naslove: Vzpon Elejle, Padec svetih, Vzpon indigo otrok,
Votlina skrivnosti ... In končno: Vladavina indigo otrok, pričujoča
knjiga, ki se začne s Pastirjem ljudi, kar je hkrati tako zelo znano in
pomenljivo. 2500 let zgodovine pomeni 2500 let vihtenja mečev, bojev
za oblast, različnih politik, religij in tako naprej ... Vse tisto torej, kar je
aktualno tudi danes. Vmes so seveda tudi prijateljstva, ljubezni,
kamaraderija, coprništvo ... In razviti svet, dandanašnji svet,
demokracija torej (vsaj na papirju), je pred razsulom, kaj pa drugega –
v zadnji fazi obstoja. Boris, Marko, Berta, Lučka ... vsi imajo svoje
vloge in svoje usode, vsi imajo svoje alter-ege, ali, bolje rečeno, svoje
naloge v svetu paralel/dimenzij/indigovstva ... če lahko to tako
poimenujemo. In kaj zdaj?
Ako Bojan Ekselenski v svoji knjigi že precej na začetku zapiše:
ljubezen je temelj vesolja, potem vemo, da gre zares. Ta stavek zapiše
skozi usta svojega pisateljskega sveta, v katerem se vzpostavljajo
posebne, zahtevne moralne in etične kode. Težko je reči, kako ta stavek
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korespondira s preostankom knjige, dokler je ne preberete, a če ste
prebrali prejšnje knjige iz sage, je nit precej dobro vidna in tisti, ki smo
prebrali tudi pričujočo, vemo, da ne gre za kako newageovsko
sintagmo, ki bi privabljala bralce, pač pa za perspektivo, s katere
nastaja celotna saga in, če smo drzni, celoten opus Bojana Ekselenskega.
To samo po sebi ne bi bilo nič posebnega, če ne bi bil avtor ena redkih
ptic, ki se z literaturo čisto zares, brez neke agende opredeljujejo tako
umetniško kot osebno, če je med dvojim res kakšna razlika. Ponekod je,
če se spomnimo samo Nobelovca Handkeja. Drugje pač ne. Literatura
Bojana Ekselenskega nosi na sebi nedvoumen in brezkompromisen
pečat stroge pisateljske in osebne etike, kar je ključno za razumevanje
njegovih pisateljskih nagibov. In tudi tega, da ne piše hermetično, za
par prstov na roki, pač pa svojo literaturo pošilja v širok diapazon tudi
tistih bralcev, ki jih žanr sicer morda niti ne bi zanimal, jih pa zanima
kontekst. Že s svojim pristopom je tak, da te zasrbi in si rečeš: kaj pa se
tokrat dogaja? Sam imam seveda privilegij, da avtorja že dolgo poznam
in njegov opus tudi. A ta zapis pišem kot nevednež, tako sem se
odločil. In če sem se s tega stališča moral na začetku vprašati: kdo je
Bojan Ekselenski in kaj nam pravzaprav hoče povedati s svojo sago?, je
moč po prebranem reči, da se odgovor sklada s stališčem, ki ga imam
tudi sicer.
Avtor je med nas že precej pred izidom pričujoče knjige poslal
dražilnik. Ali teaser, če ste bolj kleni Slovenci. V njem je nakazal
nekatera razmerja, ki se dogajajo v knjigi, in o katerih seveda ne bomo
na dolgo razgabljali, ker bi bržčas pokvarili namero. Tudi v svetove
Elejle in drugih se ne bomo spuščali in jih skušali razstavljati na
prafaktorje, interpretacije in tako naprej, ker bi bilo seveda škoda, da bi
to počeli, recimo temu tako: »v imenu stroke«. Saga si bo seveda slej ko
prej morala (že zaradi svojega obsega, pa pripovedne in ontološke
specifike) prislužiti kakšno resno strokovno obravnavo, čeprav se
stroka nad žanrsko literaturo rada zmrduje; ko sem denimo prišel v
prvi letnik komparativistike, o Wellsu, Agathi Christie ali Conanu
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Doyleu nismo smeli niti ziniti, čeprav gre za pripovedne mojstre in
velikane svetovne književnosti, ki naj bi jo študirali. A pustimo take
šale ljudem v napotje, je v prvi slovenski umetni pripovedki rekel
Martin Krpan. Če se zdaj torej spet navežemo na začetek našega
paberkovanja, lahko z gotovostjo trdimo, da je dandanes fantazija
precej resnična. Zato pričujoča knjiga ni le kompleksno žanrsko delo,
pač pa literatura zeitgeista, »duha časa«, ki ga skozi pripoved tudi
spretno satirizira in angažirano kritizira. Kak aktivist bi dejal: čemu
sploh potrebujemo vojne? Spopade? Težnje, da nekdo nekomu vlada ali
ga presega in pritiska z močjo? O teh rečeh se posredno ali neposredno
sprašuje tudi Ekselenski. Moj oče je nekoč dejal: preživi samo dvoje –
dobra umetnost in človeška neumnost. In če se te ali one sile v knjigi
borijo za prevlado sveta, tako ali drugače: je to zares sploh še fantazija?

Vladavina indigo otrok je vaša vstopnica do prve vrste v gledališču
Apokalipsa. Tako preberemo. Pomenljiv je dostavek: bližajoče
Apokalipse ne izzovejo hudobni zobatci iz vesolja ali demoni iz
podzemlja, temveč družbeni sistem Zahoda, ki ga imamo vsi za nekaj
samoumevnega in ne vemo, kaj bi ga lahko nadomestilo. Avtor torej
nedvoumno pove, kako in kaj: sami smo se poslali v pekel, to že vemo,
se pa tega premalo zavedamo. Je Vladavina indigo otrok torej (tudi)
neke vrste politični učbenik, družbenozgodovinski vademekum po
mentaliteti človeštva? Ne gre skratka zgolj za roman, okej, tudi
fantazijski roman, pač pa za pregled mentalitete planeta zadnjih 2500
let, ko smo ... well, nekaj naredili, marsičesa pa ne? Ko »demokracija«
pravzaprav pomeni pogubo, ker ljudje ne vedo, kaj zares pomeni? Ko
niti Mešarah ni tisto, kar mislijo, da je. Ko Sidrah, Mesah in
Abednego umrejo v Nebukadnezarjevi peči, ker je takšno pač razmerje
moči, bog pa ... hja, bog išče ključe zakladnic svojih podrejenih? Moj
odgovor je pritrdilen.
Obljubili smo, da ne bomo zahajali v interpretacije in razlage, vsaj
ne preveč. Malce vseeno. Pa zato napravimo zapik. Štafeto sage
predajamo najprej bralcu, ki si bo prislužil tisti svoj sedež za
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Apokalipso. Hkrati bo, upajmo, spoznal, da ima tudi on v rokah
vzvode za to, da do te Apokalipse ne pride. Je za to že prepozno? Hej, a
sem morda videt kot čarovnik? Ne, jaz sem zgolj pisec spremne besede,
ki mora zaploskati avtorju, ker si to pač zasluži, vesel pa sem tudi, ker
bom poslej Viteze in čarovnike lahko bral tudi drugače. In kako
drugače? Dobro vprašanje!

Obnova zgodbe predhodnih delov sage
sekakor upam, da ste prebrali predhodne knjige. Pričujoča
knjiga je tretja osrednje sage, oziroma peta v seriji, saj
lahko zraven štejem tudi nulto knjigo, Votlino skrivnosti,
predzgodbo v konec sveta, kot ga poznamo in vmesno
zbirko Somrak Drugotnosti.
Naredimo zdaj kronološko kratko obnovo, za osvežitev spomina.

Vitezi in Čarovniki 0: Votlina skrivnosti
Leta 2045 se je arheologoma Neilu Dicksonu in Mary Smith na
Kumranskem najdišču nasmehnila sreča. Našla sta sledi nenavadnega
apokaliptičnega besedila. Vse skupaj pa se spremeni po podoru tal
votline. Neil in Mary sta fascinirana zaradi skrivnostne votline,
hermetično zaprte dolga stoletja, morebiti tisočletja. Najdeta
nenavadne artefakte in zapise v popolnoma tujem jeziku, ki je, kako
nenavadno, zapisan z znano abecedo. V votlini najdeni material ima
čudne lastnosti. Fizik odprave, Mohamed Selimi odkrije, da gre za snov
sveta, podvrženega drugačnim fizikalnim konstantam.
Mary iz radovednosti prebere tuje besedilo v votlini in zgodi se
nekaj nenavadnega. Vanjo je vstopila neka tuja sila.
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Kmalu zbereta dovolj materiala za zvezdniški show. Neil v
Londonu, ob pomoči vse bolj vase zaprte Mary, organizira razstavo in
odmevno predstavitev manjšega dela odkritij Votline skrivnosti, kot
imenuje fascinantno najdišče. Kmalu pride do zapletov. Mary postaja
vse bolj čudna.
Na sceno stopi skrivnostni Magna Ordo Sanctum Spiritus,
najskrivnostnejši del Katoliške cerkve, ki čuva izjemno pomembno
skrivnost. V sozvočju s prehodom od statusa zvezdnikov do
preganjenih beguncev se zgodi brutalen napad in uničenje najdišča v
Kumranu. Pojavi se tudi Marijin red iz Magdale, ki se pripravi na
svoje zgodovinsko poslanstvo – iz Megšelema želi v Drugotnost
poklicati Elejlo. Pripravijo obred krvne daritve novorojenčka,
spočetega iz greha. A vmeša se nepredvidljiva Mary in nihče ne ve, kaj
se lahko izcimi iz tako prekinjenega obreda. Živalska kri je bila prelita,
a nedolžna dojenčkova še ne ...
Mohamed se reši iz pekla napada na Kumransko najdišče.
Pripotuje v ZDA, a tam ga hitro najde posebna vladna tehnološka
agencija. Spoznanje obstoja še enega, nam paralelnega vesolja je, po
mnenju pomembnežev, grožnja ameriški nacionalni varnosti.
Neil in Mary postaneta begunca. Zlasti najdena prstana,
bajeslovna sibeta, sta silno nevarna v rokah neposvečenih. Vse je
pripravljeno za prihod Elejle v obstoj. Sveti oče sumi, da je prihod
Elejle bližje, kot se zdi. Nihče mu ne verjame.
Zberejo se tudi Čuvaji, utelešeni etirji aganeali.
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Vitezi in Čarovniki (1): Vzpon indigo otrok
Vse se začne v času večerje med ruševinami Žičke kartuzije blizu
Slovenskih Konjic. Zadnji vodja Marijinega reda iz Magdale zaman
čaka poročilo o lokaciji Sehir bar Jemina, najsvetejše in najmočnejše
knjige vilinskih urokov, viru Mešarahove moči. Če ukradejo to knjigo,
bo Mešarah izzvenel v prazno in Elejla ne bo dobil enakovrednega
nasprotnika. Žal iskanje spodleti. Tedaj se pojavi sijoča luč z otrokom v
sredini in mojster spozna, da je Elejla že tukaj. To je njegovo zadnje
spoznanje. Kmalu otrok ugasne celoten Marijin red.
Novi sveti oče si nadene ime Janez Pavel III. Že v času konklave
velja za živega svetnika. Napoved zanj – živel kot svetnik, umrl kot
mučenec, je nasprotno od Janeza Pavla II, ki je živel kot mučenec in
umrl kot svetnik.
Nekaj let pozneje v Drugotnosti znova združeno Vzhodno carstvo,
imenovano Božansko carstvo, razbije Kraljestvo Medalar. Majordom
cesarja Shedanije Artus Orwen poskuša brezuspešno potegniti iz vojne
najzahodnejšo Medalarsko grofijo Zeolijo.
Mešarah se udejanji v maturantu Borisu Plahutniku. Naglica
zaradi bliskovitega nastopa Elejle je prinesla Mešaraha v hormonsko
nestabilnem najstniškem telesu.
Božansko carstvo zasede skoraj ves Medalar, razen Zeolije, ki jo
čaka smrten boj za izpolnitev obljube. Grof, bemej Zeolije, Malahid
Zeolski, je tik pred začetkom vojne za Medalar poslal svojega sina,
šelgeaca Hana Zeolskega, na misijo iskanja tehagacev in sibetov za
Mešaraha. Obljubil mu je, da bo z bitko na branikih Zeolije pridobil
potreben čas za umik na varno. Hana in druščino vodi pot iskanja
dragocenosti v Divjino preko Mealkuda, vilinske Ledene dežele. V
nekdanjem duhovnem središču 2000 let mrtvega svetovnega cesarstva
so po nekaterih podatkih skriti tehagaci. To so magični kristali, brez
njih Mešarah ne more izvesti obreda Pemej, ki bi ga izravnal z Elejlo in
mu omogočil uničenje vira Elejline zemeljske moči – zlom zatabov. A
izkaže se, da imajo vsi na tej poti svoje račune.
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Skupina deklet, nesrečno izvrženih iz družbe, se podajo na neznano
potovanje tragedije. Če te svet sovraži, ga sovraži nazaj ...

Somrak Drugotnosti
(Duhovi Aldeverga in Zadnji boj Zeolije)
Obe noveli spremljata dogajanje v Drugotnosti po dogajanju v
Vzponu indigo otrok. V Duhovih Aldeverga spremljamo druščino na
poti iskanja tehagacev. Zgodba se začne v Aldevergu, kjer rešmeag
(vilinski zemljiški plemič) Amrokh Gideus ukrade kristale tehagacev in
beži proti svoji deželi. Druščina mu sledi. Ne vedo, da je v ozadju
spletka damejahov, najmočnejših služabnikov Elejle. Han Zeolski začne
spoznavati moči zeolskega grofovskega prstana.
V Zadnjem boju Zeolije spremljamo ogorčeno obrambo Zeolije.
Vzhodno carstvo pošlje v boj vse, kar ima. Ker ni pomoči, Zeolija pade.
Damejah ujame dragocen plen. A vse le ni izgubljeno ...

Vitezi in Čarovniki (2): Indigo novi svet
Dogodki so postavljeni tri leta po zaključku dogodkov v Vzponu
indigo otrok. Boris in Lucija sta par. Končujeta zadnji letnik prve
bolonjske stopnje. Tedaj se po letih navideznega mirovanja znova
začnejo nenavadnosti. V Celje prispe poseben papežev odposlanec, da
dokončno obračuna s Sandro, Karmen in Mojco. Vse tri so negibne v
Vojniku. A pater pade v past.
V Drugotnosti umre cesar Leon, vladar Cesarstva Shedanije, a
njegov naslednik Aldus bi bil brez Orwenove podpore hitro zgodovina
in cesarstvo Shedanija bi na preddverju agresivnega Božanskega
carstva potonilo v dinastične vojne. Aldus vse preseneti, ko si s poroko
z vzhodnjaško kronsko princeso, meašiko, Alejo I, zagotovi mogočno
zavarovalno polico.
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Za dodatno presenečenje poskrbi skrivnosti basilea, vladar(-ica)
Vzhoda, saj Aldusu in Aleji preda vso oblast in pozove k obnovitvi
davno mrtvega Svetovnega cesarstva. V ozadju je igra. Aleja I je v
resnici damejah. Kmalu cesarstvo pretresejo nemiri. Odcepi se Marka
Ladhas in se poveže z južnima kraljestvoma Ardenijo in Ellionom.
Orwen sklene z Alejo peklenski pakt. Temu sledi bliskovita zimska
vojna, ki uniči Ladhas, Ardenijo in Ellion. Kmalu se zaradi vstopa
vzhodnih armad uprejo še vsi pomembni zemljiški gospodarji. V prvi
fazi upora se izkaže, kdo je zvest kroni tudi v stiski. Končno mogočne
vzhodne armade uničijo upor in iztrebijo uporniško plemstvo.
Na Zahodu, v Dilualu, se vilini odločno vpletejo, saj jih je strah za
edini vir aurila in še nekaterih dragocenih mineralov. Boris zbere legije
južnega dela dežele in v siloviti vojni premaga marionetnega državnega
konzula in vilinsko vojsko golemov. Vilini izgubijo vsa ozemlja, južno
od Zidu.
V našem svetu potekajo kaotični izpadi omrežja, od katerega je
razviti svet popolnoma odvisen. Družbeni red začne razpadati, a Borisa
žene želja po maščevanju napada na starša. Oče je takoj umrl, a mati je
na intenzivni negi.
V Vatikanu je od roke kerkeša umorjen sveti oče. Naslednja tarča
je kardinal Falcone, a se izkaže za pretrd oreh. Tedaj nastopijo
damejahi in moč kardinala Falconeja obrnejo proti njemu samemu.
Vse je pripravljeno na odločilno rundo kozmičnega boja. Nastopa
čas pekla na zemlji.
*****
Upamo, da ste zakupili sedeže prve vrste teatra Apokalipsa, saj si
boste ogledali konec sveta iz najboljših možnih sedežev.
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ZORA IN SOMRAK
NOVEGA EONA

A
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Besedilo temelji na reviziji iz leta 2129 in se zaradi korekcij malce
razlikuje od prej objavljene izdaje iz leta 2125.
Za razumevanje zatona novega eona, predvsem čas Leona in
Aldusa Simidala1, je dobrodošlo poznavanje njegovega začetka. Zgodba
nas bo popeljala v čas takoj po Padcu2, na hitro se bomo sprehodili
skozi obdobje, imenovano carska era (CA) in zatem pokukali v
povzetke kronik, ki so popisale Koalicijske vojne, neposredno
nasledstvo konca Vesoljnega carstva.
Polstoletne t. i. Koalicijske vojne so pripeljale do Cesarstva
Shedanija in stanja, ki ste ga spoznali v Vzponu indigo otrok, Somraku
Drugotnosti in Indigo novem svetu.

Predgovor o Vesoljnem carstvu in carski eri
Zlati eon Svetovnega cesarstva3 in vladavini znanemu svetu se je
končal s padcem Wendenburga. V zgolj dveh vojnih sezonah, 995 in
996, je tisočletno Svetovno cesarstvo popolnoma izginilo. Njegov
bliskoviti padec je presenetil vse kroniste, ki so kasneje proučevali
takratne dogodke. Mnogi so krivdo pripisali neodločnosti vilinskega
Arbitražnega tribunala v prvih letih po incidentu pri Tarafu. Rojstvo
Vesoljnega carstva je povzročilo zaporedje napak.
Leta 903 z. e. (zlatega eona) je Svetovno cesarstvo vladalo od
vzhoda do zahoda edine znane celine. Na Tarafu je prišlo do menjave
leceoha, ki je sprožila niz sprememb. Takoj po menjavi je prišlo do t. i.
incidenta pri Tarafu, soočenja kristalne magije Sonorode z vilinci.
Kmalu je nastal mealkud Sonoroda in Svetovno cesarstvo je izgubilo
najvzhodnejšo deželo. Sonoroda se je spretno širila in leta 922 se je
preoblikovala v Vesoljno carstvo, ki je brez vojne zasedlo celoten
vzhod. Vilinci so aktivno posegli, ko je bilo že prepozno in vsi njihovi
poskusi uničenja Vesoljnega carstva so propadli.
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O vzponu Vesoljnega carstva in zadnjih dnevnih Svetovnega
cesarstva lahko preberete v Vzponu Elejle in Padcu svetih (prva dva
dela Trilogije o Vesoljnem carstvu). Carska zasedba Wendenburga
označuje začetek štetja, ki so ga kasnejši kronisti imenovali carska era
(CE). S tem se je začelo obdobje vladavine Vesoljnega carja iz daljnega
Kandarja na Sonorodi, Smrtnem otočju, najvzhodnejšem delu znanega
sveta.
Cesarska palača sredi Prepovedanega sektorja, na vrhu
Mel'Aruda, je preživela stoletja samote zgolj zaradi za večnost
pripravljene gradnje. Carski herot je vladal novi carski Shedaniji iz
bližnjega Nengorja4. Marionetni upravnik Dvora je uradoval iz
nekdanjega dvorca malahida Prepovedanega sektorja. Wendenburg je
postal prestolnica carske pokrajine Shedanije. Basilea je oblast spretno
razdelil med šibke mešele pod nadzorom carskih herotov. Popolnoma je
zaupal strahu pred pogubno močjo strateško nameščenih medrej
Set'Arusov.
Človeštvo se je znašlo na kolenih. Uporov ni bilo in ljudje so
pozabili na nekdanje veličastje. Sprijaznili so se z življenjem v svetu, ki
mu je vladal skrivnosti Vesoljni car Meri. Kazalo je, da bo celotno
človeštvo počasi ovenelo in živelo v večnem podložništvu. Izginili so vsi
štirje magijski redovi, ki jih je zamenjala mešanica vraževerja in vere v
oddaljeni posmrtni raj. Basilea je uničil magijske redove takoj, ko jih ni
več potreboval. Kristalna magija je prevladala in vzdrževala ravnotežje
letargičnega miru.

Pozabljene dežele zahoda
Vsemogočni vladar Vzhoda, skrivnostni basilea Vesoljni car, je
prepustil osrednje dežele nekdanjega cesarstva počasni pozabi. Dežele,
zahodno od Aldeverga, že prej redko naseljene, so med leti 5 in 30 CE
doletele hude nesreče.
Najprej so lovci na sužnje v letih 5 do 7 opustošili slabo branjena
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mesta in vasi vse do škratjih dežel. Zatem so škratje Kraljestva Shea v
letih 10 in 11 z roparskimi pohodi povzročili precejšnje pomanjkanje in
ljudje so zapustili še tistih nekaj mest, ki so preživela zaporedje nesreč.
V letih 22, 23 in 25 so hude suše povzročile lakoto, od katere je umrlo
vsaj dvesto tisoč ljudi. Nesreča si ni vzela počitka. Leta 26 je izbruh
gnojevke pobral kar polovico preostalega izmučenega prebivalstva,
izginile so vasi in mesta. Leta 30 so lovci na sužnje še zadnjič vdrli na
ozemlje, zahodno od opustelih ruševin Aldeverga. Kjer ni česa ukrasti,
od tam gre praznih rok še tako predrzen tat, zato se lovci od takrat niso
vračali in dežele so potonile v pozabo.
*****
Vilini Mealkuda5 so se popolnoma izločili iz sveta in niso posegali v
dežele, južno od Zidu. Gozdni vilini so se potuhnili in verjetno
pripomogli, da se plenilci z vzhoda po letu 30 niso vračali v zahodne
dežele.
Basilea je med leti 100 in 120 zaokrožil svoje carstvo z zahodnimi
mejnimi postojankami.
*****
Vesoljno carstvo je trajalo že več kot 250 let in nič ni kazalo, da ga
lahko kaj ogrozi. A carska moč je propadala od znotraj. Nasprotja v
tkivu utelešenja Elejle so začela najedati večnost Vesoljnega carja.
*****
Na samem vrhuncu Vesoljnega carstva se je rodila njegova
poguba. Nihče si leta 255 CE ni mogel zamisliti, da bo čez petdeset let
Vesoljno carstvo v ruševinah. O zadnjih dneh carstva lahko preberete
v Evangeliju iz Languedoca, poslednjem delu Trilogije o Vesoljnem
carstvu.
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Mešarahov nastop in padec Vesoljnega carstva
Skoraj vsi so pozabili na pomembno leto 242 CE. Naporna iskanja
gozdnih vilinov, zlasti njihovega zadnjega aerala, Eneja Oloma, je
prineslo sadove uspeha. V globini legendarnega Templja Prednikov,
Idokop en'Meriha, je natančno izračunal način zloma zatabov, temelja
moči Basilea in damejahov. Kaspar Ilihad, Beltazar Armad in zaupnik
Amrokha Gideusa, severni vilin Melkion Zarhal, so uspeli udejanjiti
Mešijaha in prvega Aganeala. Kmalu se je v Fearig Edanim (mlade ede
– naše gosto vesolje) utelesilo še preostalih šest aganealov.
Utelešenje v Onstranstvu je bilo nujno, kajti volja basilea zaradi
narave njegovega utelešenja ni zmogla uspešno poseči izven
Drugotnosti. Mešijah, gozdni vilinci so ga imenovali Mešarah, se je
udejanjil v 10-letnega otroka in dvajset let je razvijal svoje moči za
zgodovinski obračun. Znaten del tega časa je zbiral razkropljena
človeška plemena Ozunja. Pokazalo se je, da se je v divjini skrivalo
precej preživelih, ki so samo čakali na prave pobude.
Mešarah je v Drugotnosti prvič javno nastopil leta 267 CE, ko je v
Unuludu zbral vse, ki so želeli osvoboditev izpod jeklenega carskega
jarma. Ta dogodek so kronisti kasneje označili kot začetek konca takrat
še mogočnega Vesoljnega carstva.
S pomočjo aganealov se je Vesoljno carstvo razkrajalo od znotraj.
Približeval se je prelomni trenutek.
Mešarah, odrešenik, je ob dopolnjenem 32. letu starosti polno
obvladal tehagace in sibete, s čimer je oslabel vez zatabov z Elejlo in
damejahi. Zaradi onostranskega porekla je nadvladal pojemajočo
kristalno magijo. To je bil znak za začetek končnega obračuna z
Vesoljnim carstvom.
*****
Na ravnici zdajšnje Zahodne marke, blizu Otogharja, je leta 276
CE prišlo do prvega velikega vojaškega obračuna. Horde Vesoljnega
carja so kljub številčni premoči doživele katastrofalen poraz.
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Mešarah je bitko odločil s pomočjo magije, z njo je upepelil tzevoge
in carskim hordam uničil voljo do boja. Mogočna armada Lorda
Apofisa Sekhmeta je razpadla, a sam lord je padel od Mešarahove
roke.
V slabega pol leta je med bliskovitim pohodom proti zahodu
izginilo skoraj pol milijona orkov, kačjeglavcev, goblinov in ljudi.
Vesoljni car, damejahi in preživeli kerkeši so telesno in duhovno
propadali zaradi ugašanja zatabov. V celotnem zahodnem in osrednjem
delu carstva so izbruhnili upori.
Dramatična epopeja Begunstva iz časov Padca je dobila svoj epilog.
Skoraj hkrati s porazom Apofisove armade se je mladi cesar Timeus
XX. izkrcal v Idirarju (včasih Ellion, danes znova Akros) in razglasil
obnovo nekdanjega Svetovnega cesarstva, kar se je uveljavilo kot
začetek novega eona (n. e.).
Upor se je bliskovito razširil po celotni carski Shedaniji.
Vsesplošni upor je pripeljal do zadnjega dejanja, Mešarah je v
Onostranstvu izvedel Pemej. S tem je dokončno prekinil prelivanje
moči zatabov v univerzum in jih zaprl v Megšelem. Kristalna magija je
dokončno izginila in z njo bistvo Elejline moči v basileinem telesu.
Kerkeši so se razblinili v trenutku. Telesni in po mnenju nekaterih
teoretikov tudi duševni propad damejahov in Elejle se je pospešil. Po
padcu magije zatabov so mnogi pomembni carski heroti zamenjali
strani.
Takrat je svoj trenutek začutil tudi dvorni upravnik Fedor III. V
prestolnici je organiziral upor in skoraj brez boja zasedel Wendenburg z
okolico. V Nengorju je zajel zadnjega carskega herota in ga dal
usmrtiti. S prevaro glede pogajanj je zajel oslabljeno meašiko Eliso in jo
osebno ubil po nekaj dneh zverinskega mučenja. Legenda pravi, da še
danes ob obletnici meašikine smrti po sobanah mestne hiše
Prepovedanega sektorja odmevajo njeni grozljivi kriki.
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Carska vojska je razpadala, večina enot, sestavljena iz ljudi, se je
pridružila upravnikovi vojski. Orki, kačjeglavci in goblini so se razbežali
ob izginotju kristalne magije.
Brez veziva, magije zatabov, je basileina moč nadzora izpuhtela.
Ardenija in Ellion sta se hitro rešila carskih guvernerjev. Uspešno in
predvsem hitro zavzetje cesarske prestolnice in razpad carske oblasti v
Shedaniji je poslalo signal ostalim carskim vazalom, da je nastopil zadnji
čas za menjavo strani.
Mešarah je 279 CE izginil iz zgodovine, ko je prapor bele golobice
predal vodjem upora.
V letih 289 in 290 CE so združene vojske pod mešarahovim
praporom vdrla v Handzar. Odpor orčjih hord in vzhodnjakov je bil
šibak in neorganiziran. Vesoljno carstvo se je, v mejah zadnjega cesarja
Svetovnega cesarstva Timeusa III, znašlo na smrtni postelji. Basilea je
izginil in ostanek Vesoljnega carstva je zajel zadnji val propada.
Pisan nabor koalicije Zahoda je postajal s pospešenim ugašanjem
Vesoljnega carstva vse bolj neenoten. V enem zadnjih obračunov, v
tridnevni bitki pri Uluraku, so uničili zadnje ostanke armade ob
Pemeju izginulega lorda Setha Ureusa.
Enej Zeolski je dvajseti dan vojne sezone leta 290 zajel še drugo
meašiko, Mariso. Ta dogodek so kronisti označili kot konec Vesoljnega
carstva6. Nesrečno ujetnico je po nekaj dneh mučenja vrgel v posebno
ječo, obkroženo z od Mešaraha blagoslovljenimi kristali. Od mučenja
iznakažena meašika je v najhujših mukah umirala dolgih dvajset dni.
Fedor III je ob novem letu 291 CE razglasil, da je čas pred skoraj
300 leti padlega cesarstva mimo. S tem je povzročil globok razkol, ki se
je končal s prvimi sovražnostmi.
Na oder zgodovine so stopili tragični dogodki Koalicijskih vojn.
Leto 16 n. e. je začetek tragedije. Poraz basilea se je izkazal tudi za
poraz človeštva.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

Mišljena Leon XX in Aldus III, pomembna samo zaradi vzpona Božanskega
carstva. Zlasti Aldus III je tragična figura, posledica stanja v zadnjih letih
Cesarstva Shedanija in ureditve, ki je nastala v Koalicijskih vojnah.
Tragični dogodki po dvornem prevratu, ko je dvorni knez Abram Holgar želel
postati megijekeal (cesar), a se mu je v zdaj že legendarnem Begunstvu
izmuznil Timeus IV Simidal. O tem preberite v knjigi Padec svetih.
Zlati eon Svetovnega cesarstva se je začel z znamenitim Šegmeo iz Rendewa, ki
ga podpišejo vladarji vseh ljudstev Elem Jereda (ljudje, vilinci, škratje in
edamiti). Za varuha ureditve je postavljen Arbitražni tribunal, ostanek
vilinske svetovne vladavine.
Nengor je takoj po Padcu postal del Wendenburškega sektorja carske
pokrajine Shedanije.
Mealkud je bil, razen na zahodu celine, popolnoma za mogočnim Zidom in
severni vilinci niso nikoli vstopali preko meje. Popolnoma so se izločili od
dogajanja v svetu.
Konec Vesoljnega carstva so določili na 1. en'zekac hifog, 90 n. e. v Nengorju.
Konec Vesoljnega carstva ni enak začetku novega eona.
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Koalicijske vojne
Opomba:
Besedilo je bilo dopolnjeno in urejeno na osnovi zadnjih izsledkov
priznanih arheologov dr. Johna Millerja in dr. Angelice Tarbor.
Objavo je dovolila revija The New Arheological Jurnal (London, 4. 5. 2139)

1. Koalicijska vojna (2. 3. 16 do 19. 8. 16)
Takoj po razkroju Vesoljnega carstva je prišlo do razkola znotraj
zmagovite koalicije. Plemstvo se je hitro preštelo in vojske so se še pred
dokončno zasedbo Vzhoda vrnile v domače dežele.
Grofija Oldor in marki Medalar in Ellion so ostali izven vojnega
meteža, ki je zajel pravkar osvobojeno carsko Shedanijo. Nasproti sta si
stala okrnjeno Svetovno cesarstvo cesarja Timeusa XX Simidala in
Upravniška koalicija pod vodstvom zadnjega carskega upravnika dvora
Fedorja III, ki si je nadel naziv Wendenburški. Fedor je pridobil
plemstvo z znatnimi koncesijami o samostojnosti. Upravniški koaliciji se
je pridružila Gubernija Ardenija, ki je Timeusu XX odrekla pokornost.
Fedor je Ardeniji obljubil znatne ozemeljske in trgovske pravice v
zameno za sodelovanje v neizbežni vojni.
1. koalicijska vojna se je začela 2. 3. 16 z napadom Ardenije na
cesarska ozemlja. V kratki ofenzivi je premagala slabo pripravljene
cesarske medreje, večinoma sestavljene iz komaj sklicanih mašagov.
Kmalu, 8. 6. 16, se je opogumilo še Upravništvo, ki je začelo ofenzivno,
znano pod imenom Nieveška kampanja. V treh bitkah so odrinile
cesarsko vojsko vse do Nengorja. Padla so mesta Ulurak, Niev in
Wendekal.
Cesarstvo je izgubilo še Ellion, Oldor in Medalar.
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Marka Medalar se je preoblikovala v kraljestvo in grof Nimor I
Feowell je postal jakil (kralj) Medalarja. Nimor je poslal cesarju
Timeusu patent o vojni nevtralnosti in nepriznavanju Upravniške
koalicije. Timeus se je moral s tem zadovoljiti.
Marka Ellion, ki je nastala na ozemlju carske dežele Ellio (Marka
Akros v času Svetovnega cesarstva), je postala Republika Ellion in
zagotovila nevtralnost. Še pred koncem vojne je s Svetovnim
cesarstvom sklenila obširen trgovinski sporazum, znan kot Patent iz
Maraishe.
Grofija Oldor je bila že v zlatem eonu precej samostojna grofija in
je s Svetovnim cesarstvom sklenila patent o trgovini in se je istočasno
zavezala, da ne bo priznala Upravništva.
Proti koncu vojne sezone je Timeusu uspelo okrepiti obrambo in
vsi nadaljnji napadi Upravništva so se končali brez zmagovalca.
Meja med obema vojskujočima stranema se je stabilizirala za
naslednji dve leti. Le tu in tam je prišlo do manjših prask brez
pomembnega vpliva na nadaljnji potek vojne. Predah je bolje izkoristilo
Svetovno cesarstvo, saj so se cesarski mahibi veliko naučili iz svojih
porazov in se na novo vojno pripravljali na osnovi izkušenj. Izvedli so
temeljito reorganizacijo vojske in poskrbeli za ustrezno zaledno
podporo.
Vse mirovne pobude so se končale brez rezultatov. Nobena stran
ni hotela popuščati, obe sta zahtevali ukinitev nasprotne strani.
Ellion se je zapletel v kratko vojno z Ardenijo, ki se je končala z
mirovnim sporazumom in patentom o nenapadanju.
Na severovzhodu so na ruševinah Vesoljnega carstva nastale
različne samostojne mestne državice, grofije in marke. Vesoljno carstvo
je ostalo samo še spomin, plazeč se med ruševinami nekdanjih mest.
Medalarski grof Nimor je želel nadaljevati delo koalicije, ki se je
posvetila vojni v osrednji Shedaniji. Svoje kraljestvo je želel razširiti do
Vzhodnega morja. Po vojni sezoni leta 17 si je premislil zaradi
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osiromašenih grofij, ki so obetale predvsem stroške. Dodaten kamenček
k njegovi odločitvi je prinesla orčja gnojevka, ki je zdesetkala orke.
Nimor ni vedel, da je popolnoma opustel samo severni del ostankov
Vesoljnega carstva, a v osrednjem in južnem delu se je ohranil medel
plamenček nekdanje veličine. V teh bogatejših deželah se je začela
počasna obnova posameznih zaokroženih dežel.

2. Koalicijska vojna (7. 6. 18 – 22. 5. 35)
Druga koalicijska vojna se je začela slabi dve leti po koncu prve.
Vojno sezono je začela Upravniška koalicija. 12 medrej je bilo zaupanih
mahibu Gerodu Burškemu. Sprva je kazalo, da bo vojne hitro konec.
Že po dveh mogosih je padla Verena. Fedor III je ukazal mahibu Jenu
Verensku, naj s svojimi petimi medrejami napade proti Nengorju. V
primeru uspeha bi bila usoda cesarstva verjetno zapečatena. A ta
napad se je izkazal za napako. Mahib Verenski je prenagljeno napadel
brez potrebne podpore in s premalo zalogami je že tretji dan kampanje
doživel poraz.
Spretni cesarjev mahib Zev Lingoški je s svojimi tremi medrejami
uprizoril pokol in ujel upravniškega mahiba. Zavedal se je priložnosti in
že po dveh mogosih s presenetljivo akcijo zasedel Enreh, s čimer je
pokopal upravnikove sanje o hitrem koncu vojne. Ker mu cesar ni
mogel poslati dovolj okrepitev, je pravočasno prekinil nadaljnje
napredovanje proti vzhodu.
Medtem je zastala tudi kampanja Geroda Burškega. Cesarski
mahib Uliv Taranih je z dvema konjeniškima in sedmimi pehotnimi
medrejami dobil v past številčno močnejšega sovražnika, ki je zaradi
minulih uspehov podcenil pomen trdne zaledne podpore in njene
zaščite. Bitko so odločili daljnometni katapulti z ognjenimi izstrelki in
uničenje zaledne podpore z iznenadnimi konjeniškimi napadi.
Do konca leta 18 se je moral mahib Burški umakniti na izhodišča,
pri čemer je izgubil 4 od 12 medrej. Cesarske izgube so bile zaradi
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spretnega manevriranja minimalne. Nadaljnja leta se fronta skoraj ni
premikala. Napadali so eni in drugi, a nihče ni dosegel odločilnega
preboja. Kljub vsemu je šlo bolje cesarski vojski, saj je imela manjše
izgube in zanesljivejše vire. Upravniška koalicija je že začela čutiti prve
znake pomanjkanja.
Leta 29 je Upravniška vojska vdrla v Zeolijo, takrat še del
Svetovnega cesarstva. Grofija se je ponašala s kovaštvom, konjerejo in
velikimi žitnimi zalogami. V treh mogosih si ji iztrgalo celotno grofijo
Landogar. Zeolija je zaman prosila Timeusa za pomoč, saj cesar ni imel
sredstev za pomoč severu. Zeolija je sama organizirala kampanjo in
proti koncu vojne sezone je povrnila izgubljeno.
Leta 30 je Zeolija zaradi nove grožnje Upravniške koalicije
zapustila cesarstvo in se pridružila Medalarju, ki je rade volje sprejel
zahodno sosedo. Upravniška koalicija ni hotela tvegati vojne z
Medalarjem, se je odpovedala načrtovanemu napadu na sever.
Vojna se je znova umirila na obstoječih mejah. Nobena stran ni
dosegla pomembnega preboja.
Upravniška koalicija je hotela izsiliti nekakšen preboj in je 6. 5. 35
sprožila obsežno ofenzivo pri Laeli. Upali so, da bodo s prebojem proti
Nengorju razbili pomemben del cesarskih vojsk. Napad je na začetku
obetal. 22 medrej je hitro prodiralo in tamkajšnja šibka cesarska vojska
se je spretno in z malo izgubami izmikala neposredni bitki. Mahib Tar
Nengorski je, opogumljen zaradi izmikanja cesarskih medrej, hitel v
prodor.
Cesar je poveljstvo nad kritičnim ozemljem predal izkušenemu
Zevu Lingoškem. Spretnemu mahibu je uspelo v treh mogosih zbrati 12
pehotnih in 4 konjeniške medreje in s spretnimi manevri je razpršil do
tedaj trdno upravniško vojsko. Končno jo je 24. 8. ustavil in na dveh
strateško pomembnih odsekih popolnoma porazil, čeprav je tudi sam
utrpel znatne izgube. Upravniška vojska je izgubila 5 medrej in se
umaknila za reko. Zev zaradi skoraj treh izgubljenih medrej ni mogel
več napadati, saj ni dobil potrebnih okrepitev.
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Obe strani sta izčrpani prenehali z večjimi vojnimi akcijami.
Nastopilo je 5 let predaha, ki so jih zmotile samo manjše obmejne
praske.
Čas premora je odločno bolje izkoristilo Svetovno cesarstvo.
V Nengorju se je odvil cesarski jadaget, kjer so z znamenitim
Nengorskim ediktom določili ureditev cesarstva. Ravno na tem
zborovanju se je rodilo Cesarstvo Shedanija, a Svetovno cesarstvo je
odšlo na smetišče zgodovine. Najpomembnejše plemstvo, mešeli, so
dobili še več samostojnosti, kot so jo imeli v zlatem eonu. Ostareli
Timeus XX je pristal na novo organizacijo, ker je hotel samo dve
koncesiji – izključni pravici o odločanju glede vojne in sklepanju
mirovnih sporazumov.
Cesarstvo je čas sorazmernega vojnega mirovanja porabilo za
temeljito konsolidacijo svojih vojsk. V tem času so nastali zbori, ki so
ostali tudi po koncu koalicijskih vojn. Mahibi so se pripravljali na
vodenje vojsk, ki so obsegale po 10 in več medrej. Upravništvo ni
hotelo pod nobenimi pogoji predati oblasti. Fedor III ni bil pripravljen
na noben mirovni kompromis. Tudi Timeus XX je dokončno spoznal in
sprejel odločitev – Upravniška koalicija in njeno plemstvo je treba
popolnoma uničiti.

3. Koalicijska vojna (18. 5. 40 – 2. 4. 49)
Po petih letih sorazmernega miru in lizanja ran se je vojna znova
razplamtela. Tokrat se je za večjo ofenzivo odločilo cesarstvo. Cesarska
vojska je pod poveljstvom izkušenega Zeva Lingoškega z 20 medrejami
hitro razbila severni del upravniške obrambe in 4. 6. 40 je brez boja
padel Mos Derdel. Šok je bil popoln.
Upravniško koalicijo so znova začeli razjedati resnejši notranji spori
glede nadaljevanja in ciljev vojne. Zev Lingoški je pomladi 41 (8
pehotnih in 3 konjeniške medreje) skupaj s Harom Jenejem (7 pehotnih
in 4 konjeniške medreje) sprožil bliskovito ofenzivo proti Jaradu.
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Prvič je bil v praksi uporabljen kleščni manever z množico medrej
ob obilni uporabi konjenice. Upravniška koalicija je izgubila kar 7
medrej, ki jih ni imela več s čim nadomestiti. Cesarska vojska se je
odločila ob izgubi 5 medrej utrditi zasedeno.
Obe strani sta bili precej upehani in sta na novi razmejitvi z
manjšimi napadi poskušali prevzeti pobudo. Šele tik pred koncem
sezone leta 48 (18. 8.) je upravniški mahib Anor III Derdelski uspel
zbrati 6 medrej in z njimi je v bliskoviti akciji 6. 9. zasedel slabo
branjen Mos Derdel. Na začetku leta 49 je mahib Derdelski poskušal
zasesti Semberijo, a mu je slabo pripravljen napad ob podcenjevanju
nasprotnika popolnoma spodletel. 2. 4. 49 sta obe strani dosegli začasno
premirje. Ostareli upravnik Fedor se je malce omehčal in želel doseči
kompromis, a enako ostareli cesar Timeus ni hotel popustiti. Zahteval
je popolno razpustitev koalicije in ogromen vojni tribut, kar je Fedor
zavrnil. V njegovi koaliciji so se kazale vse težje razpoke, vojsko je
pestilo vse večje pomanjkanje ljudi in opreme.
Pogajanja so se neuspešno vlekla. Cesarstvo je čas miru izkoristilo
za temeljito okrepitev, reorganizacijo in obnovo vojske. Leta 50 je
Timeus XX. prepustil prestol sinu Heronu I. Mladi cesar je takoj začel
s pripravami na dokončno uničenje sovražnikov Cesarstva Shedanija.
Heron je leta 51 sklical nov Jadaget in na njem so se znova odločili,
da se cesarstvo ne bo poskušalo širiti na slabo naseljene zahodne dežele.
Izjema bodo samo dežele, kjer bodo vladarji zaprosili za vrnitev v
cesarstvo. Še pomembnejši je bil patent o popolnem iztrebljenju
celotnega upravniškega plemstva brez možnosti prestopa. S to
odločitvijo so prisilili upravniške zemljiške gospodarje v vztrajanje do
bridkega konca in s tem podaljšanje vojne.
Prvorojeni sin Derdelskega mešela Anorja III Derdelskega, Anor
IV, je leta 50 zaradi nasprotovanja očetovemu vztrajanju v Upravniški
koaliciji končal v ječi.
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4. Koalicijska vojna (2. 7. 52 – 27. 8. 65)
Proti koncu vojne sezone leta 52 je Upravnikova koalicija v
sodelovanju z Ardenijo želela prekiniti usihanje koalicije. Fedor je hotel
z akcijo poenotiti vse manj enotne zemljiške gospodarje, ki so imeli
različne poglede na nadaljevanje vojne. Koalicija je 2. 7. 52 bliskovito
napadla pri Uruhu, da bi odrezala jezik cesarskega ozemlja. Upravniški
mahib Parniss Algorski je precenjeval svoje ne ravno najboljše medreje
in se podal v napad na preširokem ozemlju. Cesarjev mahib Lan
Beliaški je s spretnim manevriranjem razpotegnil upravniških 6 medrej.
V pravem trenutku je s svojimi 4 medrejami uprizoril pokol in na
bojnem polju so ostale 4 od 6 koalicijskih medrej, a sam je izgubil le za
slabo medrejo mašagov. Cesar je po tej zmagi sklenil izločiti enega od
večjih nasprotnikov. Sposobnemu mahibu Murahu Kalmehu je zaupal
12 medrej veteranov. Mahib se je odločil, da bo najprej izločil
Derdelskega mešela.
Vojsko je izven vojne sezone razporedil na izhodiščne položaje in 2.
1. 53 je napadel. Marka Derdel se je sesula v slabem mogosu.
Derdelskega mešela Anorja III so ujeli in izločili njegovo marko iz
vojne. Koalicija je pri tem izgubila nenadomestljivih 18 medrej lemikov
in mašagov. Kalmeh je izsilil spremembo patentnega določila o
ravnanju z vojnimi ujetniki, ki je do tedaj predvideval prodajo v
sužnost. 12 uporabnih medrej Derdela je, namesto prodaje v sužnost,
predal osvobojenemu Anorja IV Derdelskemu, ki je vojsko in Marko
Derdel priključil cesarstvu in pomembno okrepil njegov severni del.
Tako okrepljena vojska si je izbrala novo tarčo. Wendkal je padel
22. 3. 54, kljub pomoči iz osrednjih dežel. S tem je bila Upravniška
koalicija ob severne dežele.
Fedor je zaprosil Ardenijo za odločnejše posredovanje in ji obljubil
obširne dele cesarstva. Ardenija je skupaj z grofom Obvodnika napadla
Aškar in Lingo. Obe mesti je zasedla do konca vojne sezone 54.
Ardenijska mornarica je zasedla Provinco Madragio in otoka Veliki in
30

Mali Valruk. Cesar je zaprosil Kalmeha, naj se usmeri na jug in reši
podirajočo fronto. Mahib je, znova izven vojne sezone, izvedel
bliskovito premestitev večine vojske na jug.
Nastopil je čas za izločitev Ardenije. Zev Lingoški že 4. 1. 55
izvedel slepilni napad proti Bursi, a Murah Kalmeh je še pred začetkom
sezone, 18. 12., napadel Terias in ga 27. 12. zasedel. 6. 1. je sprožil
množični napad in kombinirana vojska Ardenije in Obvodnika se je
hitro razkrojila. 18. 4. je Kalmeh pri Obvodniku dosegel morje in do 10.
8. zasedel celotno delto Massaneda med Measom in Taradinom. 28. 8.
je padel tudi Naenh. Cesarski vojski je počasi zmanjkalo sape, oskrbne
poti so se preveč podaljšale. Kalmeh je izgubil tretjino vojske, a Lingos
četrtino. Na srečo je bila koalicijska vojska še bolj tepena, saj je izgubila
20 nenadomestljivih medrej.
*****
Pozimi 55 je umrl upravnik Fedor III. Na Jadagetu v
Wendenburgu so vse manj enotni mešeli izvolili šibkega Alama I.
Pripadnik družine pleidikov, prihajal je iz enega od revnejših sektorjev
Werndenburga, je bil kompromis med najmočnejšimi, ki so začeli
izgubljati potrpljenje. Hudih izgub ljudi in ozemlja niso mogli več z
ničimer nadomestiti. Koalicija je prešla v defenzivo za ohranitev
obstoječega v upanju, da bo cesarstvo omililo namero o iztrebljenju
plemstva koalicije. Ardenija je izkoristila trenutno mornariško premoč
in zasedla vse cesarske prekomorske posesti. Leta 58 je umrl Zev
Lingoški, njegovo mesto je prevzel njegov sin Iliad, do takrat mahib
konjeniške medreje.
13. – 28. 11. 58 je cesar Heron v Maraishi zbral vse svoje
najpomembnejše mahibe in s t. i. Ardenijskim patentom zapečatil
usodo južne dežele. Cesar je zahteval odločno akcijo s ciljem vojaškega
uničenja Ardenije. Mahib primus ofenzive je postal izkušeni Murah
Kalmeh, ki se je odločil za velikopotezni masovni vdor iz dveh smeri.
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26. 3. se je začel sočasen napad 35 cesarskih medrej, razdeljenih v
dve skupini. Vzhodna skupina je hitro zasedla Nakhraj, a zahodna se je
z bliskovitim konjeniškim udarom že 14. 6. znašla pred prestolnico
Winsgor. Iliad Lingoški je s presenetljivo akcijo zasedel tudi otok
Kassea s tamkajšnjim pomembnim pomorskim oporiščem. V roke mu je
padlo 30 različnih bojnih ladij. Kalmeh se je modro odločil, da ne bo
izgubljal sil in časa za obleganje prestolnice, ki ji je prekinil vse
oskrbovalne poti. Z glavnino je napadel in zasedel Vas'makh. V roke
mu je padel nenadejan plen - 13 vojnih ladij. Iliad Lingoški je zasedel
obalni mesti Tias in Gered. 22. 8. je dosegel obkoljeno prestolnico in
stisnil obroč okoli nje.
Vojska je prezimovala v zasedenih mestih. Na začetku 59 je
Kalmeh v dveh dneh krvave bitke pri Akariji zlomil ardenijsko vojsko.
Znova je odločilo spretno vodenje zborov z usklajeno rabo konjenice,
lokostrelcev z dolgimi loki in daljnometnih katapultov. Na koncu
drugega dne so se ostanki ardenijske vojske razbežali, na bojišču je
obležalo 83.000 nenadomestljivih lemikov. Mahib Kamleh je slavil eno
od najprepričljivejših zmag v zgodovini vojn. Iliad Lingoški je okrepil
obleganje prestolnice, ki je padla tik pred koncem vojne sezone.
Kalmeh je vojsko razdelil na tri dele in bliskovito napredoval. Do
konca sezone 59 je uničil še 10 medrej. Ardenijo je pred popolnim
porazom rešil samo konec sezone.
Leto 60 se je začelo z zadnjo bitko za Ardenijo. Kalmeh je suvereno
zmagal in Ardenijski guverner Saniss Landan je zaprosil za premirje.
Cesar je zaradi želje po čimprejšnjem koncu vojne postavil nenavadno
mile mirovne pogoje. Ardenija je lahko obdržala neodvisnost, vendar je
morala vstopiti v vojno na strani Cesarstva Shedanije in pripevati za
dokončni obračun z osovraženo Koalicijo. Kalmeh je vojsko umaknil iz
Ardenije in jo na začetku leta 61 utaboril pri Obvodniku, Aškarju in
Bursi.
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V naslednjih dveh letih so cesarski mahibi počasi in vztrajno trgali
kose upravniške koalicije. Umirajoča koalicija se je ogorčeno branila,
razjedali so jo notranji spori in skupaj jih je držal samo strah
iztrebljenjem. Leta 63 je v vojno posegel tudi do tedaj precej neaktivna
Marka Madhas. Madhaški mešel Valerij II Madhaški je hotel
sodelovati pri razkosavanju umirajoče koalicije. V ta namen je zbral 17
medrej in jih pod poveljstvom nečaka Anorja Madhaškega poslal proti
Aškarju, kjer so se pridružile 7 Kalmehovim medrejam. Cesarski
mahibi so pozimi 63 pripravljali načrt za zadnji napad.
Upravniška koalicija je v obupu zbrala najboljše, kar je še imela. 15
veteranskih medrej pod poveljstvom Lina Harvoda je krenilo 2. 2. 64 v
odločen napad pri Bursi. S spretnim manevriranjem so presenetljivo
hitro zasedli mesto in nadaljevali s prodorom proti zahodu. Glavno
Harvodovo orožje je bila lahka konjenica s kratkimi loki. Ost napada je
usmeril proti Atadu. V treh bitkah do 18. 7. je popolnoma uničil kar 10
cesarskih medrej.
Kronisti so Harvodove sposobnosti primerjali z največjimi umetniki
vojne. Njegova uporaba lahke konjenice je postala zgled učinkovite
izrabe šibko opremljenih, vendar motiviranih mašagov na konjih.
Njegove vojaške umetnine so postavili ob bok dosežkom Kalmeha in
drugih velikanov v zgodovini vojn. Kalmeh takrat zaradi razpršenosti
svoje vojske ni uspel zbrati dovolj sil za uspešno zasledovanje spretnega
nasprotnika. Cesar Heron se je odločil za kockanje. Kalmehu in
Lingosu je ukazal, naj opustita zamudno zasledovanje izmuzljivega
nasprotnika, temveč naj z vso vojsko kreneta ob Massanedu proti
severu.
Harvodova vojska 11. 8. je presenetljivo zmagala še pred Atadom
in ga dva dni kasneje zasedla. Kalmeh je bliskovito napredoval proti
severu. Odločil se je za zanimivo inovacijo. Ker je hitrost podredil vsem
ostalim vidikom vojskovanja, je udarno jedro vojske sestavil iz 10
konjeniških medrej. Naskok je izvedel brez pehote in oblegovalne
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tehnike, ki bi ga upočasnila. Njegov namen je bil izzivanje zmede. 28. 8.
64 je obkolil Rogeag, ki je že nevarno blizu Wendenburga. Alam in
njegovi mešeli so izgubili živce. Od Harvoda so zahtevali, naj se vrne
na pomoč prestolnici. Harvod se je zavedal, da Kalmeh še vsaj do
sredine vojne sezone 65 ne bo pred prestolnico zbral vojske, ki bi
dejansko lahko ogrozila mesta z obzidji. Spregledal je Kalmehove poteze
s konjeniškimi vpadi.
Alam je odločno zahteval vrnitev Harvodove vojske, ki se je 2. 1.
65 usmerila proti Enrehu. Tamkajšnje cesarske medreje so bile v
glavnem drugorazredne in so hitro razpadle ob napadih spretnega
mahiba.
Prestrašeni Alam je zapustil prestolnico, okoli katere so sejale
zmedo posamezne konjeniške falange. Zatekel se je v Nengor, a k
neposlušnemu mahibu je poslal izurjene klavce in nove mahibe. Harvod
je vedel, da bi z zasedbo Enreha in kasneje prodorom proti Lingohu
spravil celoten osrednji del cesarske vojske v težaven položaj. V
primeru uspeha si je obetal pogajanja, kjer bi od Herona lahko izsilil
določene koncesije z blažjimi pogoji predaje. A stvari so se drugače
razvile.
14. 6., dan po zasedbi Enreha, so klavci ubili Harvoda zaradi
veleizdaje. Sočasno so odstranili vse njegove mahibe in se začeli
pripravljati na hitri premik proti Wendenburgu. Toda stvari so se
zapletle. Lemiki in mašagi so globoko spoštovali svojega sposobnega
mahiba, ki jih je z majhnimi izgubami vodil iz ene v drugo zmago. Še
pred začetkom umika je izbruhnil upor in 18. 6. so medreje izpogajale
prestop na stran cesarske vojske. Presenečenemu mahibu Urihu
Enreškemu so uporniški jamiti predali osem glav Koaliciji zvestih
mahibov. Z izgubo okretne in sposobne vojske je bila usoda Koalicije
dokončno zapečatena. Heron je v zimi 65 ukazal dokončno uničenje
upravniške koalicije in popolno iztrebljenje moških članov celotnega
uporniškega plemstva. Ženske je kanil razdeliti med zaslužne mahibe in
tako v skladu s patentnimi pravili vzpostaviti novo plemstvo.
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*****
Na začetku leta 65, zadnjega vojnega leta, se je aktivno vpletel še
Medalar, saj si je obetal plen pri razkosanju umirajoče Koalicije. Nimor
II je razglasil Patent o neodvisnosti od cesarstva in od Herona I
zahteva njegovo potrditev. V zameno za priznanje popolne
neodvisnosti je ponujal 16 medrej za dokončni obračun s pravico do
polovičnega sorazmernega deleža plena in sužnjev. Heron je hotel vojno
hitro končati, zato je privolil v Nimorjeve pogoje.
17. 1. so podpisali Wendekalski edikt in že naslednji dan je
medalarska vojska prečkala mejo. Bliskovito je zasedla Senoro, Kandall
in Faragor. Tudi cesarska vojska je pritisnila na Beliass in Burso ter
začela resno oblegati Rogeag. Koalicijske vojske so se hitro umikale
proti središču svoje razpadajoče dežele. Vsi so vedeli, da je konec blizu,
a nihče se ni hotel predati, saj so cesarske sile na zasedenih ozemljih
sistematično iztrebile zajeto plemstvo.
Cesarski mahibi so zbrali veličastno vojsko - 250.000 lemikov in
140.000 mašagov za zadnji napad na središče Koalicije. Nikoli v
zgodovini cesarstvo ni imelo toliko vojaštva. Alam I je za zadnji
krčeviti odpor zbral komaj četrtino te sile, ki je bila precej slabše
opremljena in izurjena. Začel se je somrak Koalicije.
*****
22. 6. sta padla Rogeag in Uruh. 27. 6. so Medalarci zasedli Inris in
se dan kasneje združili z južno vojsko Kalmeha in Madhasov. 1. 7. se je
začelo zadnje obleganje Wendenburga. Pri Ellei je Koalicijska vojska
izginila in se skrčila na 60.000 slabo opremljenih in lačnih mašagov.
Alam je kockal. Zbral je vse, kar je vrednega vsaj imena mašag in 13. 7.
je izvedel močan protinapad proti Maleji. Sprva je celo zavzel mesto, a
takrat so zeolski konjeniki izvedli znameniti manever in razbili hrbet
napadalne vojske. Sagraški posestnik je izvedel pomemben, pravzaprav
odločilni naskok. S svojimi lahkimi konjeniki je 23. in 24. 7., skupaj z
Zeolci, popolnoma razbil napad iz obupa. Ravno 2500 zeolskih in 4500
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sagraških konjenikov je odločilo končni obračun in povzročilo konec
omembe vredne Koalicijske vojske. Prestolnico je zajela panika.
Plemstvo se je želelo izmuzniti kruti usodi. V posameznih sektorjih so
izbruhnili upori. Koalicijsko plemstvo je postalo plen lovcev na glave.
Obramba se je dokončno zlomila in 13. 8. je upravnik Alam padel od
roke enega svojih stražarjev, ki je njegovo glavo pribil na vrata
Prepovedanega sektorja.
Še isti dan ga je nasledil njegov komornik Trines. Na
Mel'Arudskem griču je 17. 8. zaplapolala starodavna zastava
Svetovnega cesarstva. Trinesova vladavina je trajala samo do 18. 8., ko
so ga ujeli uporniki. 27. 8. je prenehal še zadnji odpor. Lovci na glave so
se že obilno mastili z rezanjem plemenitih glav. Do konca vojne sezone
so odstranili celotno plemstvo padle koalicije.

Epilog
Vso zimo leta 65 so lovci na glave odstranjevali uporniško
plemstvo. Medalar je umaknil svojo vojsko in dokončne meje med
Medalarjem in Shedanijo so potrdili z Ediktom o kraljevski razmejitvi.
Vzpostavila se je nova zahodna meja, ki je potekala precej
vzhodneje od nekdanjega duhovnega srca Aldeverga. Prostranstva
med zahodno mejo Shedanije in zahodnimi mejami škratjih dežel, razen
dela obalnega pasu, so ostala za dolga stoletja izven objema civilizacije.
V pozabljenih deželah Ozunja je vihar preživela samo desetina
predvojnega prebivalstva. Cesarstvo Shedanija ni nikoli trajno poseglo
po vzhodnih deželah. Nekdanji branik pred Vesoljnim carstvom je
postal trajna meja.
V teh vojnah je po ocenah kronistov umrlo med 10 in 12 milijoni
ljudi, kar je petina prebivalstva v vojne vpletenih dežel.
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KRONIKA CESARJEV
NOVEGA EONA
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Cesarstvo Shedanija se je uveljavilo po zmagoslavju cesarja Herona
I. v Koalicijskih vojnah in sledilo je 2000 let vladavine starodavne
rodbine Simidal.
Pred vami so samo zadnji štirje cesarji novega eona, a na spletni
strani je celoten seznam. Zgodba njihove vladavine je povest o
počasnem ugašanju.

Elenij III (1979 - 2014 n. e.)
Elenij »Mehki«, kot so ga imenovali, se ni posebej izkazal z dosežki.
Nadaljeval je očetovo delo. Ellion in Arednija sta v času njegove
neodločne vladavine začutila svoj trenutek. Leta 2012 sta se obe strani
po kratki vojni brez zmagovalca dogovorili za neoboroženo mejo. To je
bil sporazum brez veljave, saj so že kmalu začeli oboroževanje mejnih
področij.

Elenij IV (2014 - 2035 n. e.)
Z nekaj kompromisi so se končno zakrpali predvsem ranjeni ponosi
po uporu izpred pol stoletja.

Kleis VIII (2035 - 2055 n. e.)
To je bilo obdobje miru počasnega zatona. V tem času se ni zgodilo
ničesar pomembnega, zgolj vzdrževanje zatečenega in brez napredka.

Leon XX (2055 - 2101 n. e.)
Leon XX je bil zadnji vladar Cesarstva Shedanije klasične dobe
novega eona. Njegov čas je bil tudi doba izjemno uspešnega liberosa
Artusa Orwena. Po katastrofalnih sušah 2080 in 2081 si je mladi
Orwen, po strmoglavem padcu cen in obubožanju mnogih malahidov
in hesed malahidov, pridobil izredno obširne posesti.
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S spretnim gospodarjenjem si je do leta 2086 pridobil status
najbogatejšega v cesarstvu. Ker je že v letih 2084/85 z velikodušno
podporo rešil cesarsko zakladnico, ga je Leon leta 2086 imenoval za
majordoma. Kot dvorni knez je spretno pridobival vse več patentnih
pristojnosti.
Kmalu so se začele dogajati dramatične spremembe.
Tik pred koncem stoletja, leta 2094, se je Vzhod v pičlem letu,
brez vojn, združil v Božansko carstvo z Božansko osebnostjo na čelu.
Skrivnosti vladar (ali vladarica) si je nadel-a naziv basilea. Ta naziv je
nosila vladarica Vesoljnega carstva s preprostim imenom Meri, ki je
pred dobrimi 2400 leti v kratki vojni zlomila legendarno tisočletno
Svetovno cesarstvo.
Božansko carstvo je izkoristilo razmerja sil v Medalarju in Sagrasu
trgalo dele vzhodne ravnice, a leta 2098 je v kratki vojni uničilo
Medalar in zasedlo severno mejo Shedanije.
Leon je imel smolo, ker je leta 2078 njegovega sina Aldusa II
odnesla neumna nesreča pri lovu. Leta 2095 je umrla še Leonova snaha
Elina, sestra Lina Semberijskega.
Edini vnuk Aldus III je bil samo senca ljubljenega sina. Ko je
Aldus leta 2086 dosegel vladarsko polnoletnost, mu Leon ni podelil
običajnih patentnih pravic. Tudi usodnega leta 2098 mu je najprej
podelil, zatem pa leta 2099 odvzel patent vojnega mahiba. S tem ga je
popolnoma ponižal. To je bilo za celotno plemstvo toliko huje, ker je
naziv mahiba s patentom podelil liberosu Artusu Orwenu. Prvič v
zgodovini je nekdo brez modre krvi dobil plemiški vojni naziv.
Cesarstvo Shedanija je tako pričakalo usodne dogodke.
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Zadnje leto Cesarstva Shedanija
Po Leonovi smrti 2101 je Cesarstvo Shedanija obstajalo samo še
nekaj mogosov, zatem se je po poroki Aldusa Simidala z meašiko Alejo
združilo z Božanskim carstvom v Svetovno cesarstvo. V tem času se je
odcepil Ladhas, ki ni dolgo užival samostojnosti. V t. i. zimski vojni so
cesarske sile, pod poveljstvom Artusa Orwena, s podporo Vzhoda
uničile Ladhas, Ellion in Ardenijo. Kmalu zatem je v Shedaniji
izbruhnil vsesplošni upor, ki so ga cesarske sile hitro zatrle. Po končani
vojni je iz Ladhasa, Ardenije in Elliona nastal mealkud Akros, ki mu je
zavladal jakil Artus Orwen. Akros je postal tretji konstitutivni člen
cesarstva in se usmeril proti zahodu.

Zaton novega eona
Novi eon je trajal več kot 2000 let. Kronike zadnjih cesarjev
novega eona so nakazovale letargijo in sprijaznjenost z obstoječim
stanjem. Vse bolj je šlo za ohranjanje obstoječega, brez vsakršne
iniciative pri iskanju novega. Konec obdobja so zaznamovali tragični
dogodki, ki sprva niso kazali tako daljnosežnih vplivov:
•
Nesrečna smrt Aldusa II, Leonovega edinca in šelgeaca
Trona. Leon XX tega ni nikoli prebolel in to je pustilo
odločilni pečat na postopku prenosa oblasti na vnuka Aldusa
III.
•
Ob Leonovi smrti je bil Aldus brez nekaterih vladarskih
patentnih pravic, kar mu je onemogočilo uspešen začetek
vladavine.
•
Nekatere Aldusove patentne pravice je Leon zaupal
takratnemu dvornemu knezu Artusu Orwenu, ki se je po
Leonovi smrti odločil podpreti Aldusa. Kasneje je odločilno
sodeloval pri nadaljnjih korakih preoblikovanja cesarstva.
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Aldus III se je zavedal šibkosti svojega položaja. Rešitev je
našel v dinastični povezavi z Božanskim carstvom in meašika
Aleja je postala jakilah cesarstva. Za doto je v zakon prinesla
vojaško moč Vzhoda, ki je kasneje strla upor mešelov.
Dinastična povezava je povzročila združitev Božanskega
carstva in Cesarstva Shedanija v Svetovno cesarstvo, čeprav
sta konstitutivna dela ohranila določeno samostojnost.
Zimska vojna je ukinila uporniško Marko Ladhas, Republiko
Ellion in Guvernijo Ardenijo. Cesarsko vojsko je zmagovito
vodil Artus Orwen in iz nje izšel kot veliki zmagovalec.
Propad upora znatnega dela plemstva Shedanije in ukinitev
večine starega najvišjega plemstva. Tudi v tej vojni je
pomembno vlogo igral Artus Orwen in se povzpel med
najpomembnejše ljudi novega cesarstva.
Iz Ladhasa, Ardenije, Elliona in Primorja je nastalo
kraljestvo (melakud) Akros, vladar (jakil) je postal Artus
Orwen. Kraljestvo je postalo tretji konstitutivni del
Svetovnega cesarstva in je začelo z osvajanjem Ozunja.
Božansko carstvo je z uspešno invazijo zasedlo Almandro,
najsevernejše otočje vilinskega kraljestva Diweja.

Na zahodnih mejah novega Svetovnega cesarstva so se začele
kopičiti vojske za pohod na zahod.
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Koledar novega eona
V novem eonu se je uveljavil koledar, ki je temeljil na mešanici
koledarjev Vesoljnega carstva in Svetovnega cesarstva. Glede na
koledar Zlatega eona je kar nekaj sprememb. Najpomembnejša je
sprememba trajanja meseca, ki več ne sovpada s polnim Mogosom,
najbližje Elem Jeredove lune. To je najpomembnejši ostanek vpliva
carskega koledarja. Leto se začne s prvim pomladnim dnem:
1. Sušnik – začne se ob pomladnem enakonočju
2. Viharnik
3. Cvetnik
4. Žitnik – začne se ob poletnem solsticiju
5. Sončnik
6. Vročinec
7. Mirnik – začne se ob jesenskem enakonočju
8. Vinar
9. Listopad
10. Temnik – začne se ob zimskem solsticiju
11. Snežnik
12. Ledeničnik
Vsak mesec ima 30 dni, razen zadnjega, Ledeničnika. Ta ima
različno število dni, 35 ali 36 dni.
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UVOD V ELEM JERED

C

43

Elem Jered1 je svet finih oblik, drugačnega prepleta strun. Mi,
navadni ljudje sploh nismo sposobni zaznati finejših frekvenc bivanja.
Zaradi energijske bilance je v Elem Jeredu duhovna moč otipljiva sila.
*****
Drugi svet, simfonija drugačne pesmi gibal ognja, gibanja, časa in
prostora, je popolnoma drugačen. Tam domujejo naše sanje in tudi
naše najstrašnejše môre. Najbližja pot do nebes ali pekla je iz Elem
Jereda (Drugotnost).
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B: Jomiš tabapet
Negi at El Jemin barea tapekocim lek košagith at lakmah et
jesodeg seahir. Le tkejetem šehpag, en'bejasodu vejaz ek
seahir sajpego Keaba tag aerdath lae le en'katzun šejeat,
tejdik en'Šejeat tilet. Toa El Jemin en'Hišem šehpag aetet
taemiš barea eaš.
Preden je Bog, El Jemin2 ustvaril vzroke vseh stvari, je bila
popolna in neskončna Luč3. V nekem nedoumljivem, večnem
trenutku se Luči porodi Prvobitna Volja, Keaba4, ki
koncentrira svetlobo v štiri sfere, imenovane Sfere
Resničnosti. Takrat je El Jemin, slava nedoumljivosti
njegovih poti, ustvaril ogenj5.
Bel en'tepeg vet en'sajej et en'timib mišok le elem en'zemvah
vet en'jadagap!
En'Tepeg at ošak en'beriath segšapot, leam en'tepet mešeob
et sajej.
El Jemin at aesah en'tepeg tacapagea et sajej.
»Naj ogenj6 prinaša toploto in luč v svet teme in hladu!«
Ognju je dal lastnosti vročine in suhosti7, kajti ogenj suši in
greje.
El Jemin je videl, da ogenj razsvetljuje in greje.
Barea at jemae.
Bel jemae šejef šešit en'halaja earihi at morak.
Bel jadagap earihi at mapag sajej.
Jami at hašon en'negeam.
El Jemin at aesah en'hal jemae zek en'selid.
Ustvaril je vodo8.
»Naj voda prinese življenje tja, kjer je smrt.
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Naj hladi, kjer je toplote preveč.«
Vodi je dal lastnosti hladnosti in mokrote. El Jemin je videl
prelivanje vode preko oboka.
Mešit melad en'tepeg vet en'jami et roškea en'tepeg vet
en'jami barea en'raveth epera en'hošmaš elem.
En'Raveh at bemir beth bešin barak en'bevebon medopej.
En'raveth zefokek en'jami at en'tepeg at hašon kacepah
en'gem vet en'sigim. El Jemin at aesah en'seken.
»Sedaj združimo vodo in ogenj,« in spoj ognja in vode ustvari
zrak, ovoje okoli svetov.
»Zrak je potreben, da lahko ustvarjena bitja dihajo.«
Zraku, otroku vode in ognja, je dal lastnost vlažnosti in
vročine. El Jemin je videl dobro delo.
Toa en'tabapet rugob vet en'šekthekejatim teg li ileas
en'zeamed.
Takrat še ni bilo časa, prostora in nikogar, ki bi popisoval
dogodke, ki se še niso dogajali9.
El Jemin lou en'šekek le kaš et si pemetajeg.
Bel ead ošak kalokh barak sar tasak gešašeh.
Ramas at sar en'tasak gešašeh earihi en'tavok at derojeh tag
at lašbok earihi leiki at eoc masipageo at šamiim.
Hadeš bel lei zek ed berek earihi at lek at barea bediš en'šelih
zefokek jami at tepeg, en'erac. Alas at kacepah en'mešeob et
en'jadagap. Lem en'mebeabeth lou sevhea jaceil at measaji
en'tegper teg lei mahug lek en'tefigim.
El Jemin so samoto v srcu občutili in si rekli:
»Naj se darovi zgostijo10, iz enega mnogo ustvarim.«
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Izbruhnilo je iz enega mnogo, kjer tema je čepela, luč je
zavladala, kjer ničesar11 ni, to rodilo je sence. Sveti, naj bodo
večno blagoslovljeni tam, kjer je vse, je ustvarila še drugega
otroka vode in ognja - zemljo. Združevala je lastnosti
hladnosti in suhosti. Ako stari so hoteli uzreti bivanje, je bila
ustvarjena trdnina, ki bo oblikovala vse te stvari.
Bel ead jaraez sea'nenba zašig lei aseben. Bel ead jaraez
Sea'Themethea, šejef lei asaber. Aseben be asaber bel
abejašeth Elemija. Saehir et molok bel ead hal.
»Naj se odpro duri luči12, skoznje bodo šle vode, ki so zgoraj13.
Naj se odpro duri teme14, kamor bodo odšle vode, ki so
spodaj15. Med vodami, ki so zgoraj in vodami, ki so spodaj bo
večni portal Elemija16. Luč in tema naj se razlijeta17.«
Toa jib at tokot Elem Akal. Elem en'saehir vet bejejim
akanabh at hepoh. Tonor lae at tacapagea en'Hadeš bomib
Nadas Dar. Le capoit jib at sar hadeš lok nahudet En'Kaeb
Baroh masipeg jib at en'johazegi zemtiah. Le jalkok kopajec
at genacog hadeš saehir vet bediš kovtem bar en'tajabo
zaknea sar jemae at hepoh raleji en'katem beric.
Bel jib en' raleji zekmah vaesah! Sar tetov bel kesapec lek
raleji be raleji. Legiath leh hadeš, leh katen lou pemelij tehth
at sar tetov jib at taebot En'Raleji bel hadeš El Jemin bel
tazmo Saelijeh. En'Tetov nešim bused deli segadaz lou
Etirith.
Takrat se je ločil Elem Akal18. Svet luči in slave Najbližjega19
je zacvetel. Nepremagljiva Luč20 je obsijala Sveti vrt Nandas
Dar21. V njem se je iz svetega vrča izlila Voda Življenja22,
porodilo se je jezerce.
V popolnem miru je odsevalo svete luči in še pred
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ustvarjenjem večernega mraka je iz vode pognalo deset zlatih
lotosovih cvetov.
»Naj se deset najvišjih razodene. Iz njih naj nastane vsega
deset po deset.« Besede, tako svete, tako nežne, so obudile
cvetove in iz njih se je dvignilo Deset najsvetejših, El Jeminu
najljubših angelov23. Njihove duše plešejo ples, katerega opoj
so Etirji24.

H: Jomiš nešezea
El Jemin je vedel, da se mora Ustvarjeno razodevati in iščoč
skrivna pota svete previdnosti. Mora potrditi smisel svojega namena.
Najprej je izrekel Devet magičnih besed, ki so prižgale Devet Svetih
Luči in ustvarile devet predmetov Mogote25.
»Hedrah, beseda Prepoznavanja in modrosti.«
»Balaghia, beseda skrite Matere in njenega darovanja.«
»Galadar, beseda miline in čutenja neskončne ljubezni.«
»Setaus, beseda pravične čuječnosti in neprekinjenega toka
pozornosti.«
»Laehela, beseda Prvega ravnotežja, vzdrževanja milosti in
pravičnosti.«
»Malajeha, beseda čuječnega doživetja, čutenja večnosti in
neskončnosti.«
»Haladir, beseda prepoznavanja zrnc prahu in oblikovanja stvari.«
»Jerecah, beseda toka reke, ki vse povezuje in vse pomni.«
Mešereac, beseda trdnosti, služenja smislu bivanja.
****
Vendar je El Jemin vedel, da so te vzvišene besede, ta Imena
Talismanov del sveta, ki ni popoln26. Iz Devetih Talismanov Luči se je
utrnilo Devet Temnih Talismanov, njih imen tukaj ne smemo
izgovarjati. Tako so ta imena Teme27 prekleta in naj ostanejo v Temi
neznanja. El Jemin je vedel, kajti pravijo, da je v dušo neznanega
modreca postavil besede:
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»Vsaka Luč rodi Senco. Luč spozna svojo veličino s prepoznavo
svoje Sence.«
*****
Takrat je Najsvetejši v Lučeh izrekel vse Svete besede 28 in iz vsake
besede je bila ustvarjena29 stvar. Angeli30 so zapeli hvalnice Veličini.
In glej, o nesmrtni na veke vekov, vse v bivanju še ni imelo žive
duše. Odločili so se, da ustvarijo žive duše, ki trajajo tam, kjer ni časa.
Vdihnili so globoko in izdihnili31. Duše so kot zrak nebeški,
nevidne, a močne. Takrat so Ustvarili vsa bitja Luči, ki jim je določeno
iskanje in potrjevanja smisla.
»Vilinci naj bodo najmodrejša in vsled tega nesmrtna bitja, da
modrost ne umre. A gorje, če se nesmrtnost rodi iz strahu pred smrtjo
in izgubo.«
»Edamiti naj bodo bitja skritega sijaja, nedoumljiva v iskanju
življenja. Umirali bodo in njihove duše se bodo vračale v pristane.«
»Škratje naj ljubijo kamnine in trdnine sveta. Moč in silina naj bo
njihova vrlina. Vedno bodo trdno tam, kjer so, skala ravnotežja.«
»Ljudje, krhki v svoji duši naj živijo v obeh svetovih, kajti njihovo
življenje je dvojno in kratko. Človeku naj bo dana izbira, a nagrada naj
bo tudi kazen.«
In tako je bilo ustvarjeno četvero bitij.
El Jemin je videl, kaj je Ustvaril in vse to je zadovoljilo njegovo
Luč.

V: Saehir et Moloh
Vse je bilo tako popolno. Naj se zdaj zgostijo zemlje in neskončni
prah, kajti vdihnil jim bom Upodobljen duh. Vsakdo naj dobi po svoji
vrsti od luči in od teme.
Vilinci so postali Čuvarji vseh Modrosti. Njim so bile dane
največje tri veličine, Talismani najvišjega Reda. Govoril je El Jemin
skozi angelski Elahalov glas legendarnemu jakilu Amandu Raelanu:
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»O modri kralj, tvoj rod in tvoja nesmrtna kri prejmejo Stare Ede,
da jim darujete modrosti vzvišene. Svojo kri moraš podeliti s kralji
ljudi, z njimi si delite željo po modrosti. Čuj glas, ko te bo opomnil, da
svojo prvorojeno hčer postaviš za Kraljico ljudem. Kralju ljudi bo rodila
sina in tako naj se rod v krvi veže na veke vekov.«
*****
El Jemin je ustvaril umiranje in svet, ki je padel v globočine. Tam,
v Megšelemu, kjer ni Luči, je devet zatabov izžarevalo razkroj,
umiranje, pozabljivost, sovraštvo, strast, nepozornost, strah, želja in
pohlep. Devet jih je bilo, kajti kot je devet Luči, je tudi toliko senc.
Beseda Elem Moloh je bila beseda Devetih temnih demonov, ki so bili
skriti v devetih dvoranah nesmiselnosti. A vedite, tema mora bivati,
da se luč prepozna.
Srce nedrij Megšelema je z nitjo zaporednih trenutkov uravnotežen
z vibracijami Mebeab Edanima in Fearig Edanima.
*****
Takrat El Jemin, videvši svoje delo, kako se je obleklo v svetlobe in
sence, pokliče prvega Kralja ljudi:
»Ljudje ste bitja, ki imate vse radosti, v sebi imate dva, ki bosta eno
in ste umrljivi, da utemeljite smisel svoje luči. Za družico ti bom dal
vilinsko princeso, da bodeta spočela kraljevi rod. Vendar vedi, vilinska
princesa bo na dan spočetja novega kralja postala umrljiva in umrla
bosta skupaj. Večnost modrosti se slavi samo tako, da se daruje
večnost.«
Prvi Kralj je stopil na zemljo. Svet je bil že imenovan in premerjen.
»Tri Talismane Luči, ki prekrivajo umrljivo zemljo, so izvor
Čarovnije Umrljivih. Štirje Redi Čarovniške veščine so razdeljeni, kot
so razdeljene prve stvari,« reče El Jemin, ko je svet bil še mlad.
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Z: Tevokut haraš
Čarovnija ognja plamtečega, tako vročega, tako neotipljivega se
imenuje Red Eisha. Čarovniki tega Reda naj nosijo rdeča ogrinjala in
njih znamenje naj bo Sveti lev.
Čarovnija zraka viharnega, ki ga dihajo vse žive duše, mokrega, a
vročega, imenuje se Red Nemaši. Čarovniki tega Reda naj nosijo
ogrinjala sinje modrine in njih znamenje naj bo Sveti sokol.
Čarovnija vode, ki vse očisti, ki hladi žejne duše, imenuje naj se
Red Melima. Čarovniki tega Reda naj nosijo ogrinjala svete rože
Alaneje in njih znamenje je Sveta riba.
Čarovnija zemlje, trdni temelj vsem stvarem se imenuje Red
Aeteda. Čarovniki tega reda naj nosijo ogrinjala zelenila pomladi in
njih znamenje naj bo Sveti bik Templja Episa.
Vse čarovnije so zapisane in razodete. Orožja čarovnikova naj bo
palica za izlivanje volje, meč za ločevanje stvari, čaša za zajemanje in
sveti talisman za čarovnikove moči prepoznavanja.
To so čarovnije, dane ljudem, urejene po svoji postavi.
Vilinci, najmodrejša bitja, nesmrtna bitja imajo svojo čarovnijo za
nesmrtne duše. Njih trije Redovi so Eneba, Jadali in Tiršimia. Vsaka
od teh šol nosi del moči Talismanov Luči. Orodja čarovnije
Nesmrtnih32 so tako mogočna, da jim ne more vladati nobeno smrtno
bitje. Niti moč Devetih Talismanov Luči ne more oživiti te čarovnije.
Padli bodo želeli, a bodo trpeli.
*****
El Jemin, slava nebeška so vedeli, da vedno večje število bitij naredi
veselje v srcu, a prinaša več skrbi. Otroci so dar, ne breme, čeprav so
naporni dar. Nebeški, ki so mu Etirji peli, je storil ta dobra dela in
Svete Vrtove povzdignil iznad vsega, da tisto, kar je spodaj, ni videlo
tistega, kar je zgoraj in da vode, ki so zgoraj, niso tekle tja, kjer so vode
spodaj. Ukazal je Etirjem, naj z ognjenimi meči povzdignejo tisto, kar je
združilo smisel z razodevanjem. Nebeška lestev je večna, a nevidna.
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*****
Obstajala je Temna čarovnija, skrita izven vseh misli bitij. Temna
čarovnija je bila zavita v lepe besede, čudovite sladostrastne želje in
poljube sladkobe. Ustvarjene so bile v temnih kotičkih, da odberejo
rod. Gospodična, ki je zgoraj, je poslala tri duše najčistejše, da si
nadenejo obleko iz mesa, krvi in drobtinic časa. Njih poslanstvo je
čuvati konce časa in združiti dovršitve vsega, kar ima smisel.
A čujte o povesti o koncu časov. Ne bom vam je izdal, saj je na
vaših plečih, da jo razberete iz niti časa in prostora. Samo začimbo vam
dam ...
Pred prestolom Svetih naj vsaka duša33 svojo težo postavi.
Najčistejši bo zbral vojske svetnikov, da bodo prenesle en čas v
drugega. Samo on, ki je smisel, bo združil vse in povrnil pravičnike
neskončnosti. Takrat bodo pozabljeni izginili, a smeli povzdignjeni. Vsa
čarovnija bo zapisana v drugih knjigah in uporabljene bodo druge črke
in besede.

O svetovih (odlomki iz Sehir El Hadada, prevod iz
obredne vilinščine)
Sehir El Hadad, je knjiga o začetkih Elem Jereda, vendar precej
drugače od Matag en'Edan, čeprav sta obe del Sehir Etirja.
Najbrž je bila v nam znani obliki napisana sorazmerno pozno
(groba ocena: 300 let p.z.e.34) vendar se navezuje na izredno stare
pisane vire, kar dokazujejo nekateri arhaični traktati besedila. Mnogi
avtorji menijo, da je bila v Sehir Etir vstavljena bolj na silo, šele v času
po nastanku Zidu, kot odziv na Meri in njeno vladavino.
Omejitev prostora nam onemogoča, da na tem mestu preidemo v
preveliko širino. Sehir el Hadad verjetno ni ohranjena v izvorni obliki,
temveč gre za dopolnjen prepis. Precej delov ni napisano v izvorni,
visoki vilinščini35, saj vsebuje odlomke z značilno transkripcijo
obredne36 vilinščine, ki so jo govorili in pisali Severni Vilini v prvem
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stoletju po postavitvi Zidu. To pa je bil čas vilinskega izstopa iz
zgodovine.
*****
Sehir El Hadad je edina knjiga Sehir Etirja, kjer so nejasno
omenjeni štirje svetovi.
V Sehir Bar Jemin so ti svetovi precej natančno opredeljeni, zato
lahko ravno s to knjigo iščemo povezavo med Sehir Etir in Sehir bar
Jemin. Ne glede na skromen opis, je jasno naslednje:
•
Obstoj sveta Luči (Emin Saehir), kjer bivajo Etirji in od
koder se razodevajo vse obstoječe stvari.
•
Naveden je obstoj sveta Teme, Elem Megšelem, kamor se
zlivajo temne stvari (karkoli že to pomeni).
Oba svetova se nikjer ne stikata, med njima ni nobene vezi, saj sta
narazen natanko za trenutek.
Omenjen je obstoj še para prekrivajočih se svetov. Oba sta
poseljena, v obeh tečejo čas, obstaja prostor, pretaka se energija in
stvari se gibajo po svojih poteh. Razlikujeta se po gostoti temeljne
tvarine37.
•
Mebeab Edanim, Stare Ede, je redkejši svet.
•
Fearig Edanim je gost svet in zaradi tega je magija manj
izrazita.
Oba svetova sta pod vplivom Elem Megšelema in Elem Saehirja.
Izmenjava Teme in Luči ustvarja naravo življenja v obeh svetovih.
Bivanje je vedno zmes svetlobe in teme. Starejša Eda je močneje
podvržena vplivom, a na Mlajši Edi so vplivi globlji in dolgotrajnejši.
Tema Starejše Ede vpliva na temo Mlajše Ede in Luč Starejše Ede
vpliva na Luč Mlajše Ede. Krog je sklenjen.
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Poseg božje Previdnosti ob koncu Časov38
Devet Talismanov Luči se ob koncu časov izlije skozi Utelešenje
Devetih v Enem39. Takrat še posebno močna Luč obsije duše
pravičnikov in jih združi. Ob teh svetih časih, ko se razodene
najsilnejša božja Ljubezen, se odberejo pravični in nepravični.
Seme Zla je vsajeno v Luč, saj Luč sveti v Temi. Ob Koncu Edini,
njegova najvišja Svetost združijo vse čarovnije in vse vrline. Stoji na
čelu vojske pravičnih, da ubranijo pred Pogubo smisel obstajanja. Edini
na čelu vojske pogubi Temno Luč Prehajanja40. Po porazu Teme se
začne nov čas, ko nova bitja prevzamejo odgovornost za upravičenost
do bivanja41.
Tema je del Ela. Zlo, razkrajanje, umiranje, jeza, strah, sovraštvo,
častihlepje, samovolja in napuh so del tega sveta, del božje čarovnije. El
s poplavo Teme požene svetova v očiščenje in ravnotežje.
Vsako bitje je zmes Luči in Teme. Sovraštvo stoji nasproti ljubezni.
Strah se ogleduje v zrcalu poguma. Jemanje je na drugi strani
darovanja. Kot ima palica dva konca, ima El Jemin dva smisla bivanja.
Neskončna luč se razodene v neskončno majhni točki in napolni
neskončno praznino. El Jemin et nunim lepleš nunim42.
Vsekakor je ključno vprašanje:
»Je boj sil vesolja v službi gradnje nove ureditve ali ohranjanju
starega?«

Prehodi med Edama
El Jemin je v svoji neskončni previdnosti ustvaril in upodobil
Portale. Prehode lahko odprejo Sveti Vitezi Reda Varuhov, ki se
utelesijo zgolj v Mlajši Edi. Varuhov je toliko, kot je Talismanov Luči,
njih je število devet. Sedem je Čuvajev, a dva sta skrivnostna nunim
hasadin rešgematoka43. Vitez odpre prehod samo na Svetih krajih, kjer
je še posebno veliko milosti.
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V tej knjigi bom uporabil, kjer je seveda smiselno, poslovenjene besede.
Originalni dokumenti so pisani v Starovilinščini, Edamščini in Pogovorščini.
Besedilo je prevod iz Sehir Etir, razen če ni drugače navedeno.
El Amin, El Jemin, El Elo, El in še nekatere besede so ime prvobitnega
kozmičnega prapočela. Uporabljam izraz, kakršnega sem zasledil v vilinski
knjigi Sehir Bar Jemin, ki je bila že večkrat prenesena v naš svet v različnih
oblikah.
Saehir – Luč po Starovilinščini, Saeh v Pogovorščini, kjer pa ima še obliko Lae.
Najbrž slednja beseda pomeni fizično svetlobo, a Saeh bolj mistično
prispodobo.
Keaba, izraz je izpeljan iz korena Kea, ki pomeni Izvorna namera. Eba pomeni
Oče, vendar ne v biološkem smislu, temveč kot simbol aktivne moči
zaplojevanja stvari.
Eaš – ogenj v mističnem pomenu besede.
Tepeg – konkretni ogenj, za razliko eaš.
Segšapot – vročina in suhost – suha vročina
Uporabljena je beseda jemae (vodo v simbolnem smislu) in ne jami, ki pomeni
vodo dobesedno.
Uporabljena je beseda zeamed, ki jo prevajamo kot dogodke, ki se še niso
zgodili.
Kalokh ne pomeni dobesednega zgoščevanja, kakršnega poznamo, temveč gre
za mistični proces »zgostitve« potencialnih (neobstoječih) idej v seme vseh idej,
ki bodo obstajale.
Uporabljena je beseda leiki, ki v visoki vilinščini pomeni fizično odsotnost
vsega, a v obredni vilinščini matematično ničlo.
Uporabljena je beseda Sae'Nenba – duri luči. Ponovno gre za mistični, čisto
metafizični način izražanja neznanega vilinskega pisca, ki se je naslanjal tudi na
kasnejše vire, pisane v Pogovorščini. Beseda Nenba izhaja iz korena Nen, ki
pomeni »biti odprt za svete vplive«.
Zanimiva besedna zveza – aseben, ki v mistiki in metafiziki pomeni »vode, ki so
zgoraj«
Sea'Themethea je beseda, ki pomeni duri teme in izhaja iz korena Themeth –
»mistično potjo, gor, zaprto pot dol«. Zanimiv koncepti vilinske metafizične
kozmologije.
Še ena zanimiva besedna zveza – asaber ki v metafiziki in mistiki pomeni
»vode, ki so spodaj«.
Najbrž je mišljen sistem portalov med našim svetom in (Elem) Jeredom.
Hal je koren več besed, ki so povezane s pretakanjem.
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Elem Akal je redko uporabljena besedna zveza. Modri čarovniki jo ne
izgovarjajo preprosto. Ena od velikih skrivnosti najvišje čarovnije je pravilno
uporabiti besedo Elem Akal.
Akanabh je še ena od besed, ki izhaja iz korena Ak.
Tonor Lae je izredno originalna besedna zveza, saj izhaja iz Pozne
Pogovorščine, kakršno so govorili v času dogodkov, opisani v knjigi Vitezi &
Čarovniki. Najbrž gre za dopolnila iz kasnejših virov.
Nandas Dar je ponovno beseda Pozne Pogovorščine in pomeni nekakšen Vrt
Veličine.
Kaeb Baroh – Kaeb je beseda, nastala iz že omenjenega korena Kae, vendar je
v obliki standardne Pogovorščine. Baroh je redko uporabljena beseda za vodo,
pravzaprav za mistično interpretacijo vode.
Saelijeh – Bitje luči, čisto vilinska beseda, ki jo je težko prevesti. Naša beseda
Angeli je še pomensko najbližje, čeprav to ni to.
Etir – iz vilinske besede Eatik, ki pomeni »srčiko mogote«, če rečemo temu
esenca angelov, se ne zmotimo preveč. Te besede je težko prevajati.
Gilagh – Mogota, pravzaprav odraz božje veličine. Ta beseda se uporablja
samo takrat, ko se govori o svetih Talismanih Luči.
Elem Ede je skupno ime za oba svetova bivanja. Našemu svetu pravijo Mlade
Ede, a Elem Jeredu Starejše Ede. To izhaja iz dejstva, da je samo na Elem
Jeredu možno rojstvo Vilinov, edinih nesmrtnih bitij. Nandus – prihod, od
korena Nan - potovanje
Molokh je pogosto uporabljena beseda za mistično temo, kot tudi za običajno
pojmovanje odsotnosti svetlobe
Hadeš 'Legia je uporabljena beseda, ki je tako starodavna, da se je izgubila
njena korenska oblika. Mnogi avtorji mislijo, da je beseda Legia koren besede
Leg, ki pomeni »Stvar zraven stvari«.
Bodite pozorni na besedo Ustvarjena. V originalu je uporabljena beseda
Barakh. Ki pomeni mistično ustvarjenje.
Mejeh – zanimiva je vez z damejah. Gre za približno ustreznico krščanskim
angelom. Sorodna je ideja etirja. Etir je aktivni vidik, a mejeh pasivni vidik t.i.
udejanjene emanacije.
Precej kontroverzni stavek, najbrž aludira na neotipljivost ustvarjenja.
Jegonuith -množina srednjega spola, kar pomeni, da gre za otipljiv pojem,
konkretno vilince. Ta beseda se tu prvič pojavi.
Uporabljena je beseda Neah – živa duša.
p.z.e. – pred zlatim eonom, pred časom Svetovnega cesarstva.
Prvotna vilinščina je sestavljena iz telepatskih korenov, ki so jim dodani
samoglasniki. Ta arhaični jezik je verjetno izvor vseh jezikov obeh svetov.
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Obredna Vilinščina se je začela razvijati nekako pred najmanj 5000 leti. Viri o
začetkih razvoja niso usklajeni, zato lahko samo ugibamo.
Uporabljena fraza ihok eab in se nanaša izključno na idejno raven kot ideja za
nekaj otipljivega, manifestiranega.
Ta del je prevod poglavja iz Sehir Bar Jemina. Mojstri pisarji še danes niso
popolnoma razvozlali originalno besedilo. Na tem mestu podajam približno
smiselni prevod.
Mešarah – Izhaja iz vilinskega korena Mešah, ki pomeni »sestavljen in poslan«.
V manj znanem delu Sehir Salajeh je omenjeno, da Edini pride in pljuskne (vil.
- ferwa) čez Ede in jih očisti prahu časa, ki odhaja.
Moloh Salijeh – zanimiva besedna zveza. V jeziku Temnih orkov pomeni
Temni sprehajalec, a v jeziku Edamitov »Temni nesrečnik«. O tem
skrivnostnem bitju viri molčijo ali pa ga samo mimogrede, na videz
nepomembno omenijo.
Ta del je precej nejasno zapisan
Nunim pomeni vseprisotno skrito, vseprisotno vsebovano, a lepleš držati,
vsebovati. To pomeni, da je Bog vse v vsem, nekakšno prežemanje obstoječe
realnosti.
Skriti pravični duh modrosti je oznaka za ti dve skrivni bitji. Nista opisana v
nobenem drugem delu in tudi noben vir ne priča o njunem pojavu v enem ali
drugem svetu.
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Prvi slovenski sodobni fantazijski projekt
VITEZI IN ČAROVNIKI
Kronološko zaporedje Vitezi in Čarovniki
Vzpon Elejle,
1. del Trilogije o Vesoljnem carstvu

2016

Padec Svetih,
2. del Trilogije o Vesoljnem carstvu

2016

Evangelij iz Languedoca,
3. del Trilogije o Vesoljnem carstvu

2021

Vitezi in Čarovniki (0):
Votlina skrivnosti

2012,
2017

Vitezi in Čarovniki (1):
Vzpon indigo otrok (dopolnjena izdaja Indigo otrok)

2016
(2007)

Somrak Drugotnosti,
Povesti iz sage Vitezi in Čarovniki

2017

Vitezi in Čarovniki (2):
Indigo novi svet

2011

Vitezi in Čarovniki (3):
Vladavina indigo otrok

2020

Strah indigo otrok

2021

Vitezi in Čarovniki (4)

2024
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O sebi: Bojan Ekselenski
Rodil se je 29. 6. 1964 v Celju. Obiskoval je IV. Osnovno šolo
Celje, ki se je preimenovala v osnovno šolo Ivan Kovačič Efenka in
znova nazaj v IV. OŠ. Srednjo kemijsko šolo je obiskoval v Celju. Tudi
ta šola se je preimenovala, osamosvajala in še kaj. Po srednji šoli je
odslužil takrat obvezno vojaščino in se zaposlil v Cinkarni Celje, kjer
vedri in oblači še zdaj. Mimogredno je ljubiteljski izredni študent EPF
Maribor. Živi, životari in ustvarja v Celju, s pogledom na parkirišče, ki
je vmes postalo gradbena jama, in na koncu znova parkirišče in še
vsevedni bog ne ve, kaj še bo.
Trenutno predseduje Celjskemu literarnemu društvu in objavlja v
različnih literarnih revijah v Sloveniji in v različnih tujih zbirkah.
Napisal je 16 tiskanih in 22 elektronskih knjig (nekaj se jih vsaj deloma
ali popolnoma prekriva s tiskanimi izdajami). Udinjal se je tudi kot
sourednik pri edinih dveh antologijah slovenske fantastike, izdanih v
zadnjih letih. Od leta 2016 je urednik Supernove, edine slovenske
tiskane revije za fantazijsko književnost. Aktivno deluje na področju
promocije kakovostne fantastike, ki je eno od najbolj zapostavljenih
literarnih področij pri nas. Sodeluje tudi kot urednik antologij Zvezdni
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prah, do zdaj sta izšli dve knjigi, udinja se tudi kot prevajalec iz
srbščine, hrvaščine in sorodnih jezikov nekdanje Jugoslavije.
Od leta 2017 organizira v okviru Celjskega literarnega društva
Fanfest, slovenski festival fantazijske književnosti. Festival je namenjen
letnemu pregledu slovenskega ustvarjanja na področju fantazijske
književnosti in njegove vpetosti v širši mednarodni prostor. Stalni gost
festivala je najbolj prevajani srbski pisatelj, esejist, literarni teoretik in
pedagog prof. dr. Zoran Živković.
Nastopa tudi v vlogi mentorja mladim literarnim ustvarjalcem, saj
je tri sezone vodil delavnico Mlada literatura. Letos se delavnice zaradi
preventivnih epidemioloških ukrepov ne izvajajo.
Bojan objavlja tudi v tujih zbirkah in ima zgodbe prevedene v 7
tujih jezikov. Nekatere tuje antologije z Bojanovimi zgodbami:
•
Planet Europa SF (ZDA)
•
Rund un die welt: 80 in mehr als SF- Geschichten (Nemčija,
2015) - Objavljena zgodba: Zvezdni otrok
•
Revija Quest (Črna Gora, 2017) - Objavljena zgodba: Privezan
•
HAKA: European speculative fiction in Filipino (Filipini, 2019)
•
Regia Fantastica v več izdajah (Srbija)
•
Galaxia42 (Romunija, 2020)

Bibliografija – tiskane knjige
•
•
•
•
•
•
•

Vitezi in Čarovniki - Indigo otroci, 978-961-91614-5-6 (2007)
Vitezi in Čarovniki - Indigo novi svet, 978-961-92766-8-6 (2011)
Vitezi in Čarovniki — Votlina skrivnosti, 978-961-93373-0-1
(2012)
Atlantida: Imperij sončnega boga, 978-961-93676-8-1 (2015)
Padec svetih: Povesti iz sage Vitezi in Čarovniki 978-961-937935-6 (2016)
Poezija magije in mistike: Tako je Bog govoril 978-961-93793-6-3
(2016)
Vzpon Elejle: Povesti iz sage Vitezi in Čarovniki 978-961-9379361

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8-7 (2016)
Vitezi in Čarovniki 1: Vzpon indigo otrok 978-961-93507-8-2
(2016)
Vitezi in Čarovniki: Votlina skrivnosti (obnovljena) 978-96194219-2-5 (2017)
Somrak Drugotnosti, Povesti iz sage Vitezi in Čarovniki 978961-94219-3-2 (2017)
Mlada literatura 978-961-6458-10-8 (2018)
Magijska gimnazija Lubliana 978-961-94219-4-9 (2018)
To se lahko zgodi tudi vam 978-961-94219-5-6 (2019)
Usode na kredit 978-961-94219-6-3 (2019)
Zadnji? Virus bo izbral 978-961-94219-9-4 (2020)
Vitezi in Čarovniki(3): Vladavina indigo otrok 978-961-95000-2
-6 (2020)

Elektronske knjige
•
•
•
•
•
•

Na seznamu so vse brez tiskane različice:
Vitezi in Čarovniki: Zadnji boj Zeolije (2013)
Vitezi in Čarovniki: Duhovi Aldeverga (2013)
Rokodelstvo spekulativne fikcije 1 Delavnica kreativnega pisanja
za vsakogar (2013)
Teorija & Praksa e založništva (2015)
Kabala – Naj ostane enostavno (2020)
Knjiga vilinščine (2020)
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Donatorji, sofinancerji in podporniki
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http://samozalozba.eu
http://vitezicarovniki.com
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