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Από τη Σεργήλη	

	
	
Οι Ρημαγμένες Πολιτείες:	μυθιστόρημα.	
	
Καταιγίδες Πολέμου:	 μυθιστόρημα	 που	 περιγράφει	 έναν	
φανταστικό	πόλεμο	στη	Σεργήλη	ο	οποίος	δεν	έγινε	ποτέ.	
	
Η Παπαρούνα του Ασημένιου Μάγου:	 ένα	 παλιό	 ρομά-
ντζο.	
	
Το Τραγούδι της Ερήμου:	μυθιστόρημα	που	βασικό	στοι-
χείο	 του	 είναι	 ένα	 πετράδι	 με	 το	 όνομα	 «Το	 Τραγούδι	 της	
Ερήμου»,	το	οποίο	το	θέλουν	όλοι.	
	
Ο Κοντός και η Πύρινη Πεταλούδα:	 μυθιστόρημα	 του	
σουρεαλιστή,	αμφιλεγόμενου	συγγραφέα	Κρεμτέλβιου	Πο-
λύγωνου.	
	
Η Βίβλος των Απόμακρων Ονείρων:	 μυθιστόρημα	 του	
σουρεαλιστή,	αμφιλεγόμενου	συγγραφέα	Κρεμτέλβιου	Πο-
λύγωνου.	
	
Σκοτεινά Μυστήρια σε Φωτεινές Πόλεις:	μια	πολύ	γνω-
στή	 σειρά	 βιβλίων	 του	 Ευκάρπιου	 Σιγηλού,	 αποτελούμενη	
από	 τουλάχιστον	 37	 μυθιστορήματα	 με	 ηρωίδα	 την	 Πα-
νούργα	Βερενίκη.	
	
Ο Μορφωμένος Κλέφτης της Χαρπόβης:	ένα	από	τα	βι-
βλία	της	σειράς	Σκοτεινά Μυστήρια σε Φωτεινές Πόλεις.		
	
Μηχανορραφίες στις Σκιές της Άντχορκ:	 ένα	 από	 τα	
βιβλία	της	σειράς	Σκοτεινά Μυστήρια σε Φωτεινές Πόλεις.	
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Οι Προκλητικές Συνευρέσεις του Κυρίου Ζαμούνδου:	
μυθιστόρημα	του	Νάρφλη	Χορευτή	(ψευδώνυμο).	
	
Επτά Ημέρες στα Φέρνιλγκαν:	ένα	μυθιστόρημα.	
	
Οι Χαμένοι Δρόμοι των Φέρνιλγκαν:	ένα	μυθιστόρημα.	
	
Μύθοι και Αφηγήσεις των Ιερών Μυστών της Σεργή-
λης:	σύγγραμμα	που	αναφέρεται	σε	διάφορες	περιπτώσεις	
Ιερομυστών	 της	 Σεργήλης	 και	 θαύματα	 που	 έχουν	 κάνει.	
Συνήθως	 είναι	 δερματόδετο,	 και	 ο	 τίτλος	 είναι	 γραμμένος	
με	κεφαλαία	γράμματα	στο	εξώφυλλο.	Σπάνιο	βιβλίο.	
	
Από το Σκοτάδι στο Φως:	 το	 τρίτο	 βιβλίο	 του	 ερευνητή	
και	συγγραφέα	 Βενμίλιου	Ύρνακωφ,	 της	σειράς	Κρυφή Ά-
ντχορκ	(που	ασχολείται	με	μυστήρια	και	μυστηριώδη	μέρη	
της	Άντχορκ).	Εκδόσεις	Έρευνα.	
	
Στοιχειά στις Παρυφές των Μεγάλων Δασών – μια Έ-
ρευνα στα Φέρνιλγκαν: βιβλίο	του	Νιρμόδου	Καλοφυσί-
τη·	θεωρείται	συλλεκτικό	πια.	
	
Το Μυστήριο του Κρυσταλλικού Πεδίου:	βιβλίο	έρευνας	
του	Νιρμόδου	Καλοφυσίτη·	θεωρείται	συλλεκτικό	πια.	
	
Ένα Ταξίδι στο Πορφυρό Κενό:	βιβλίο	έρευνας	του	Νιρ-
μόδου	Καλοφυσίτη·	θεωρείται	συλλεκτικό	πια.	
	
Γνώσεις από τον Απατηλό Κόσμο:	 ένα	 ιερατικό	κείμενο	
της	Λόρκης.	
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Ο Ιερός Ιστός της Ζωής:	βιβλίο	γραμμένο	από	κάποια	Κα-
τάδηλη	 Ακακία	(ψευδώνυμο),	 ιέρεια	της	Λόρκης,	το	οποίο	
σου	 λέει	 τι	 να	 κάνεις	 στη	 ζωή	 σου	 βάσει	 των	 όσων	 έχεις	
κάνει	ώς	τώρα.	
	
Μερικά βιβλία σπάνιας στοιχειακής χυμείας: 
n Παραγωγή και Παράγωγα Αρχικών Ουσιών 
n Μετάλλαξη Δεδομένων Στοιχείων 
n Πολυμορφισμός και Εναλλακτικότητα Στοιχείων και 

Μικροοργανισμών 
n Στοιχειογένεσις 

	
Μερικά βιβλία μαγείας του τάγματος των Ερευνητών: 
n Διακρίσεις Βάθους και Κλίμακας Μέσω Αναλυτικών 

Μαγγανειών 
n Η Αξία του Χρόνου στη Μαγική Ανάλυση 
n Κρυπτοαναλυτική	
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Από τη Ρελκάμνια 
	
	
Η Στάχτη των Τελευταίων Επικυρίαρχων:	μυθιστόρημα	
του	Στίβεν	Αλκάνερηχ,	με	κατασκόπους,	προδότες,	και	συ-
νωμοσίες.	
	
Το Σκαλοπάτι που Έκλεβε:	 παλιά	 νουβέλα	 του	 Ράλνιν-
Θολ,	 όλο	 αρχαϊσμούς	 και	 διάλογο	 μακρόσυρτο	 που	 δεν	
μοιάζει	αληθινός.	Βασίζεται	σε	έναν	αστικό	μύθο	της	Σκά-
λας	 (συνοικία	της	Ρελκάμνια),	 όπου	 ένα	 δαιμονικό	 σκαλο-
πάτι	υποτίθεται	ότι	κλέβει	γυναικεία	γοβάκια.	
	
Σέλριβακ-Λάντι:	 γνωστός	 συγγραφέας	 περιπετειών	 που	
στα	βιβλία	του	οι	ήρωες	κάνουν	μακροσκελείς	συζητήσεις	
ενώ	μάχονται	εναντίον	δεκάδων	εχθρών.	
	
Λεονάρδος Φορσάντω:	πασίγνωστος	φανταστικός	ερευ-
νητής	που	εμφανίζεται	σε	δεκάδες	μυθιστορήματα	και	τη-
λεοπτικές	σειρές	απ’άκρη	σ’άκρη	της	Ρελκάμνια.	
	
Τρεις και Τρεις Ψυχές στους Δρόμους:	 ένα	 μυθιστόρη-
μα.	
	
Ο Τόμος των Αόρατων Δρόμων:	ένα	πολύ	σπάνιο	βιβλίο	
με	 αναφορές	 διάφορων	 ανθρώπων	 συγκεντρωμένες	 εδώ	
από	 τον	 Μόρντανελ-Σολ.	 Το	 βιβλίο	 μιλά	 για	 περιπτώσεις	
ατόμων	 που	 έχουν	 ακολουθήσει	 «μυστικούς	 δρόμους»	 οι	
οποίοι	 διαγράφονται	 μέσα	 από	 τους	 κανονικούς	 δρόμους	
της	 Ατέρμονης	 Πολιτείας·	 όμως	 οι	 αναφορές	 δεν	 είναι	 και	
πολύ	 συγκεκριμένες,	 μοιάζοντας	 να	 μη	 μπορούν	 να	 συμ-
φωνήσουν	μεταξύ	τους.	
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Οι Γνωστότερες Μαγγανείες Απόκρυψης:	 βιβλίο	 που	
μιλά,	με	απλά	λόγια,	για	τα	γνωστότερα	ξόρκια	και	μαγγα-
νείες	 που	 χρησιμοποιούνται	 για	 απόκρυψη.	 Δεν	 είναι	 για	
μάγους·	 είναι	 κυρίως	 για	 ερευνητές	 και	 περίεργους	 ανα-
γνώστες.	
	
Περί Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης και Νεκροσκο-
πίας στους Θαλάμους Αυτής:	 λογοτεχνίζον	 κείμενο	 (μυ-
θιστόρημα-πραγματεία)	που	αναφέρεται	στην	Κατακόμβη	
της	Σταχτόχρωμης	(μια	συνοικία	της	Ρελκάμνια).	
	
Απαγορευμένη Βίβλος του Ερέβους:	βιβλίο	που	μιλά	για	
το	Έρεβος	(τον	κόσμο	που	πάνε	οι	ψυχές	των	νεκρών)	και	
για	διάφορα	παράξενα	και	μακάβρια	θέματα.	Δεν	είναι	και	
τόσο	 «απαγορευμένο»	 κείμενο,	 απλώς	 λιγάκι	 δύσκολο	 να	
το	βρεις	στα	περισσότερα	βιβλιοπωλεία.	
	
Η Ιερή Κυριαρχία:	βιβλίο	του	(Παντοκρατορικού)	Ταγμα-
τάρχη	 Σάρντεναλ	 Σιδηρόνυχου,	 άκρως	 προπαγανδιστικό,	
το	 οποίο	 επιχειρεί	 να	 πείσει	 ότι	 η	 Συμπαντική	 Παντοκρα-
τορία	 ήταν	 η	 φυσική	 κατάσταση	 του	 σύμπαντος,	 από	 την	
οποία	το	σύμπαν	είχε	εκτραπεί	και	τώρα	γινόταν	προσπά-
θεια	 να	 επιστρέψει	 στην	 αρχική,	 τέλεια	 μορφή	 του.	 Φέρε-
ται	 πως	 ορισμένοι	 αποδίδουν	 στην	 Ιερή Κυριαρχία	 ακόμα	
και	υπερφυσικές	ιδιότητες	–	ότι	επηρεάζει	το	μυαλό	όποι-
ου	τη	διαβάσει	γιατί	μάγοι	του	τάγματος	των	Διαλογιστών	
έχουν	 υφάνει	 μαγγανείες	 επάνω	 στις	 ίδιες	 τις	 λέξεις	 που	
έγραψε	ο	Ταγματάρχης	Σάρντεναλ.	
	
Μυστικά και Τεχνάσματα της Πτήσης:	 βιβλίο	 για	 το	
πώς	 να	 πετάς	 με	 αιωρόπτερο	 –	 διάφορα	 κόλπα	 και	 τεχνι-
κές,	τι	πρέπει	να	προσέχεις,	τι	μπορείς	να	δοκιμάσεις.	
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Παλιά και Καινούργια Μυστήρια της Ρελκάμνια:	βιβλίο	
που	 αναφέρεται	 σε	 διάφορα	 μυστήρια	 και	 μύθους	 της	 Α-
τέρμονης	Πολιτείας.	
	
Μύθοι της Θρησκείας του Κρόνου:	 Την	 εκλαϊκευμένη	
έκδοση	 μπορείς	 να	 τη	 βρεις	 παντού	 στη	 Ρελκάμνια.	 Η	 κα-
νονική	έκδοση	είναι	πιο	σπάνια	και	αποτελείται	από	έξι	χο-
ντρά	 βιβλία	 που	 στη	 ράχη	 γράφουν	 ΙΕΡΟΙ	 ΜΥΘΟΙ	 ΚΑΙ	 ΛΟΓΟΙ	

ΤΟΥ	ΥΠΕΡΧΡΟΝΙΟΥ	ΑΡΧΟΝΤΑ·	και:	ΤΟΜΟΣ	ΠΡΩΤΟΣ,	ΤΟΜΟΣ	ΔΕΥΤΕ-

ΡΟΣ,	κ.ο.κ.	
	
Μυθογραφίες των Δρόμων:	βιβλίο	με	αστικούς	μύθους.	
	
Ο Κήπος των Σκιών:	ένα	μυθιστόρημα	μυστηρίου	του	Ζακ	
Μερνάλβω.	
	
Οι Προσκυνητές του Αίματος:	 ένα	 μυθιστόρημα	 μυστη-
ρίου	του	Ζακ	Μερνάλβω.	
	
Ο Λύκος από τη Φεηνάρκια:	ένα	μυθιστόρημα	μυστηρίου	
του	Ζακ	Μερνάλβω.	
	
Τα Οχήματα του Λαβυρίνθου: ένα	 μυθιστόρημα	 μυστη-
ρίου	του	Ζακ	Μερνάλβω.	
	
Ο Σκοτεινός Σύμμαχος:	 ένα	μυθιστόρημα	μυστηρίου	του	
Ζακ	Μερνάλβω.	 	
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Από τη Μοργκιάνη 
	
	
Μύθοι και Εικασίες: Ένας Οδηγός των Μυστηρίων της 
Φάνρηβ:	 ένας	 πολύ	 παχύς	 τόμος	 που	 αναφέρεται	 σε	 μυ-
στήρια	και	μύθους	της	Φάνρηβ	(πόλη	της	Μοργκιάνης).	
	
Μια Μελέτη της Πόλης της Αέναης Νύχτας:	βιβλίο	που	
αναφέρεται	στην	Πόλη	της	Αέναης	Νύχτας	(ένα	κρυφό,	μυ-
στηριώδες	μέρος	της	Φάνρηβ).	
	
Το Ταξίδι του Μάρναλουρ Μέσα στην Αέναη Νύχτα: 
Ένα Οδοιπορικό:	βιβλίο	που	μιλά	για	την	Πόλη	της	Αέναης	
Νύχτας.	
	
Η Κρυφή Σχέση της Φάνρηβ με τη Σκοτεινή Αντανά-
κλασή της:	βιβλίο	που	αναφέρεται	στην	Πόλη	της	Αέναης	
Νύχτας.	
	
Ασκητική ποίηση των λαών του Ψυχροδάσους:	 ποιή-
ματα	με	μικρούς	στίχους	και	παράξενες	λέξεις.	
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Από τη Βίηλ 
	
	
Ο Λόγος που Ξυπνά τους Κολοσσούς κι Εξορίζει τα 
Δαιμόνια: φιλοσοφικοπολιτικό	 σύγγραμμα	 της	 Βασνίτα	
Κάλνεραχ	 για	 τη	 δύναμη	 του	 λόγου	 και	 της	 διπλωματίας·	
είχε	γίνει	αρκετά	δημοφιλές	ανάμεσα	στους	αριστοκράτες	
ολόκληρης	της	Βίηλ.	Το	έγραψε	την	περίοδο	που	ήταν	ερα-
στής	της	ο	γλυκομίλητος	Νολτράκος	Κάρθελακ.	
	
Περί Εμπορικής Μέριμνας:	 ένα	 οικονομικό	 βιβλίο	 της	
Βασνίτα	Κάλνεραχ.	
	
Τα Δάση Ποτέ Δεν Κοιμούνται:	 ένα	 μυθιστόρημα	 της	
Βασνίτα	Κάλνεραχ.	 	
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Από την Απολλώνια	
	
	
Εγχειρίδιο Περί Πολέμου:	 βιβλίο	 του	 Ίππαρχου	 του	
Στρατηλάτη	σχετικά	με	τον	πόλεμο	και	τη	στρατηγική.	
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Από τη Φεηνάρκια	
	
	
Το Έβδομο Κυνήγι:	μυθιστόρημα,	μεταφρασμένο	στη	Συ-
μπαντική	Γλώσσα	από	την	Κοινή	της	Φεηνάρκια.	
	
Οι Αναμνήσεις ενός Λευκού Διοικητή:	 βιβλίο	 γραμμένο	
από	 έναν	 παλιό	 διοικητή	 των	 στρατών	 της	 Συμπαντικής	
Παντοκρατορίας.	


