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Örkkien kuninkaan kerätessä armeijaansa pohjoiseen joutuu Aurelia lähtemään veljensä
kanssa hengenvaaralliselle taipaleelle yli ”Särkyneen Valtakunnan” kohti kaukaista ihmisten
imperiumia. Nuori neito janoaa myös palavasti saada tietoa oikeista vanhemmistaan.
Orro lähtee siskonsa seuraksi tämän huikealle matkalle, ettei joutuisi pakkovärvätyksi örkkikuninkaan uuden armeijan riveihin. Pystyykö kaksikko estämään uhkaavan sodan? Löytävätkö he tiensä halki raunioituneen maan. Ja ennen kaikkea, selviääkö heille mikä on se
muinainen pahuus, joka uhkaa koko heidän maailmansa tulevaisuutta?
HIUKAN MAAILMAN HISTORIASTA
Aurelian maailmassa örkit ja ihmiset kehittyivät ja loivat sivilisaationsa toisistaan tietämättä
eri mantereilla. 10 000 vuotta kestänyt jääkausi sulki valtavilla jäämassoillaan maanosia
yhdistävän pohjoisen kannaksen.
Noin 1000 vuotta sitten jää alkoi vetäytyä. Örkit ja ihmiset löysivät toisensa, ja seurasi 200
vuotta kestänyt sotien aikakausi.
Järki kuitenkin voitti. Nuo kaksi rotua tajusivat että yhteistyö ja kaupankäynti hyödyttää
molempia. Pohjoiseen syntyi vauras yhteinen valtakunta nimeltään Amrahar. Suuria kaupunkeja nousi kauppareittien risteyksiin, ja sekä tiede että taide kukoistivat. Jää jatkoi sulamistaan.
Tämä onnellinen rauhan aika sai järkyttävän lopun noin 80 vuotta sitten, kun pohjoisessa
alkoi levitä uusi tappava tauti, vihreä kuolema. Viikatemiehen niittäessä satoaan ihmiset ja
örkit pakenivat takaisin omien vanhojen kotiseutujensa helmoihin. Amrahar jätettiin oman
onnensa nojaan, ja se sai synkän uuden nimen; Särkynyt Valtakunta.
Nyt Aurelian ja Orron täytyy uhmata tuon pelottavan alueen pitkää hiljaisuutta. Veikö tauti
kaikki pohjoisen asukkaat, vai vieläkö alueella sinnittelee vanhoja heimoja? Vieläkö vihreä
kuolema on voimissaan? Ja mitä yhä vetäytyvän jään alta on pikkuhiljaa paljastumassa…….?
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Aurelia - Petri Hiltunen
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