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Terrania 
Laiven utspiller seg i landet Terrania. 
Dette veldige kongedømme er for de fleste synonymt med sivilisasjonen. Det strekker seg fra 
Tarambergene i nordøst til Aiderhavet i syd og Stormende oseanen i vest . 
Innenfor kongedømmet lever mennesker side ved side med alver, dverger og mange andre folk. 
Utenfor grensene har ofte disse folkene egne land og har stadige konflikter med hverandre. 
Terrania har i historien vært beskyttet fra krig på grunn av sin størrelse. 

Historia 
For mange eoner siden forente de gode druidenes råd de fyre landene, Nordmark, Kyrlion, 
Yrtzez og Guive til unionsriket Terrania. De gamle kongene beholdt sin stilling i sine gamle 
territorier og ble kalte småkonger, men de var alle understilt en storkonge. 
Flere folk fra omverden flyttet inn i Terrania. 
Tradisjonelt teller Terrania sin tideregning fra tiden da den første Storkongen, Garond, ble valgt 
av druidenes råd sammen med småkongene. 
………………………………………………… 
År 23 eG utroppet seg småkongen av Yrtzez, en dverg ved nevn Grurd, til keiser over Terrania. 
Han samlet en enorm hær og marsjerte fra by til by og lade under seg store deler av landet. 
Kong Garond red ut med sine freidige soldater mot Grurd og beseiret ham, men falt selv år 25 
eG. 
En statue reistes til minne av ham i Estarien, som var Garonds hjemby og etter ham flyttet alle 
Storkonger til Estarien som vokset til Terranias hovedstad. 
………………………………………………… 
Perioden mellom Geronds død og år 376 eG kalles de arbeidsamme årene. Riket vokset og det 
var fredlige tider, men folket fikk arbeide hardt for å bygge byer og forsvar. 
År 376 kom en pest som løpte gjennom riket og tok mange liv. Pesten varte i mange år og det 
var ikke før år 456 som den var over offisielt. 
………………………………………………… 
Etter pesten tok det mange år før folket hentet seg, men år 500-800 eG regnes som de virkelig 
gode i Terranias historie. Befolkningen hadde minsket mye under pesten men nå var det nok 
plass og mat til alle. Terrania ble kjent som landet med de rike bøndene. 
………………………………………………… 
År 833 eG stormet en hær av sultne varulver gjennom landet, unner varulvshøvdingen Barshas 
kommando. Kvikke seilet de inn langs flodene og de aggressive hordene slo til rapt før et 
ordentlig forsvar kunne mobiliseres. 
Det var Storkongen Bredan den Rettferdige. Som år 867 eG endelig samlet en hær av kjekke 
paladiner, dverger og alver og drev Barsha ut av Terrania. 
………………………………………………… 
År 874 eG  
Kaos rådet i Terrania. Byer ble brent til aske og hjemløse vandret kring og levde av hva de 
kunne. Hastig rekrutterte soldater tok stilling som livvakter eller endte opp blant banditter. 
Opportunister og sjarlataner var overalt. Småfyrster oppstod fra restene av gamle garden og tok 
opp skatt og toll etter eget behag. Fortellinger om skatter i nord etter flyktende varulver 
attraherte de desperate.  
Mange eventyrere stred i den kalde vinteren og mannetapet ble stort.  
………………………………………………… 
År 875 eG 
Terrania ble lammet av Barshas uventete angrep med de frykteligste av hans soldater: 
Mørkerets paladiner.  



Terranias helter greiet bare så hvitt å bremse mørkrets hevn.  
 

År 876 eG. NÅ 
 Kort tid etter Barshas fryktelige angrep har heltene samlet seg. Det finnes bare e ting som kan 
stoppe Barsha nå. En artefakt som sies å være opprinnelsen til den magiske spektralenergien. 
Den legendariske Spektralsteinen. 
Det sies at den som kontrollerer den kan forandre selve historien. Men heltene må være raske 
nå, de må finne spektralsteinen før det blir Månetid. 

Hovedkompendium 
Det er ikke nok med å lese hva som står her. Du må lese hovedkompeindiumet for å delta på 
månetidlaivene. Mvh Arrangørene  
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