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T OČK E
Z AN IM AN JA :



Nov fantazijski
svet .



Nekaj o recenzijah



Naša in hrvaška
scena



Oglašujte tukaj
in postanite še
bolj vidni
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Kako se lahko utelesi
Temni car
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Elejla—razlaga besede
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Na rob recenzijam
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S spletne strani Vitezov in
čarovnikov boste lahko v
naslednjem tednu na svoje
računalniške diske shranili
kratko zgodbo iz popolnoma
drugega sveta—Atlantisa.
Zakaj sem se odločil poleg že
dovolj obširnega sveta Vitezov
in Čarovnikov odločil delati še
na enem domišljijskem svetu? Pravzaprav je svet Atlantisa starejši od sveta Vitezov in
čarovnikov. Prvi osnutki so
nastali še v srednji šoli. Napisal sem že kar čedno število
strani, katere sem oni dan
našel na zaprašenem delu
diska. Najprej sem mislil celo
zgodbo obdržati v enem kosu,
a sem si zaradi njene dolžine
premislil. Vzel sem nekaj
časa, škarje in zgodbo razrezal in jo zatem na novo oblikoval. Odločil sem se za niz
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Sezona konvencij
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Vabilo
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O avtorju
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Kaj lahko rečem o tem starem novem svetu?
Dogajanje je postavljeno
mnogo tisočletij pred našim
štetjem, ko je našo celotno
galaksijo in njene bližnje galaktične sopotnike obvladovalo
eno samo cesarstvo. Temeljna moč cesarstva je shranjena v zmesi magije in tehnologije, ki omogoča ustvarjanje
časovno—prostorskih oken in
s tem potovanje med zvezdami. Nadzor nad tehnologijo in
magijo ima vsemogočna Univerzalna Cerkev, razdeljeno
na različne cerkvene redove.
Ti redovi obvladujejo proizvo-

Pri zgodbi Junaški boj Zeolije pilim še
zadnje detajle, zato se je našel čas za
dodatno zgodbo Votlina skrivnosti. Gotovo
spremljate sestavek o presenetljivem
arheološkem odkritju v Kumranu. Odločil
sem se, da je vsebina članka odlična podlaga za samostojen roman. Časovno se
zgodba umešča pred začetkom dogajanja
štirilogije. Šlo bo za svojevrsten triler s
primesmi religije, mitologije in arheologije.
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kratkih zgodb (vsaka ne bo
daljša od 20 strani A4 formata). Kapljale bodo na osebno
s p l et n o s t r a n h t t p : / /
pisatelj.net.

N o v a
Tehagaci in sibeti

I

s v e t

dnjo magične substance protonija, magijo medzvezdne
navigacije in še nekaj malenkosti. Cesarstvu vlada cesar,
ki pa je mnogo stoletij zgolj
zamenljiva figura. Nekega
dne pa na prestol ne pride
zgolj figura ...

SFerakon:
25—27. april 2008

Program

Obvestilo

Bilten

lokacija
Konfuzija 2008
3—5. maj 2008

program

lokacija
Ne pozabite!

z g o d b a !
Vsekakor ne pričakujte novega Indiana Jonesa,
saj vas ne bom blagoslovil z adrenalinskimi pretepi in podobno akcijsko šaro.
Spremljali bomo arheološki par Neil & Smith od
začetka njune presenetljive avanture. Kako sta
se znašla v Kumranu? Kako sta naletela na
skrivnostno votlino? Kaj je v votlini? Kdo se želi
polastiti najdenega bogastva?
B. E.

S tran
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J ašub eg

N a
V mesecu marcu so izšle tri
različne recenzije. Recenzije
veliko povedo tudi o tem, kaj
recenzent išče v objektu svoje
recenzije. Eden išče zlasti
vsebino in novosti v žanru,
drugi se postavi v vlogo profesorja slovenščine, a tretji je
vsega po malem. Ravno zato
so vse tri recenzije tako različne. Vsekakor sem iz teh recenzij potegnil določen nauk.
Recenzijo na največjem hrvaškem portalu, specializiranem
za fantazijo si preberite na

Recenzijo v Jokerju si boste lahko na spletu
prebrali od 18. maja dalje (http://
www.joker.si) , a za zdaj si nabavite marčno
številko. Recenzija v Neskončnosti pa je del
fanzina, kateri še ni našel svoje spletno domovanje (vsaj ko to pišem, še ni na voljo v spletni
obliki).
Kaj ima bralec od recenzij? Kdor je knjigo prebral, se itak zaveda njenih dobrot in mankov
(priznam, zaradi časovne stiske ni bilo časa za
nujno lektoriranje). Kaj pa tisti, ki želite knjigo

s e

B. E.

Zaradi svoje silne moči nasprotovanja redu lahko povzroči kaos, v katerem izgine
vesolje, kakršnega poznamo.
Temni vladar se utelesi v
trenutku, ko sile, katere ga
sestavljajo, dosežejo kritično
maso. Strašen razum vzame
telo v vrhuncu svojih moči.
Kakšno telo vzame, je odvisno od razmerij sil, ki sestavljajo Temno zavest. Človeške
kronike Drugotnosti vedo za
inkarnacijo temnega carja in

E L E J L A — V I L I N S K A B E S E D A
C A R J A – 2 . d e l
Črka I ima v Vilinščini zanimiv pomen—Jilad pomeni
dlan. Pripadajoča slika je
ponižni mož. V tem se skriva
največja vseh skrivnosti—
kako premagati Elejlo. Jilad
je namreč na sredini med
dvema nasprotjema—LA in
AL. Na svoj način razlaga
silo, ki lahko uravnoteži
podirajoče ravnotežje vesol-

prebrati ali morebiti kupiti? Naj vas
vodi zlasti vsebina. Ljubitelji epske
fantazije ste z Vitezi in Čarovniki
deležni drugačnega odnosa. Vaša
izkušnja se ne neha s tem, ko odložite prebrano knjigo, temveč se
potovanje takrat šele začne. Na
spletni strani fantastičnega sveta se
dovolj pogosto pojavi kaj novega, da
vam ne bo dolgčas do druge knjige,
katera pospešeno nastaja. Kratke
dobrote pa so tudi na teh straneh.

u t e l e s i T e m n i
d e l

Temni vladar je zaradi svoje
narave še vedno ujet v zakone naše realnosti. Ni neka
sila izven obstoječih ravni
bivanja. Dasiravno predstavlja absolutistično strast za
prevzem božje vloge, je kljub
vsemu zgolj del božjega razodevanja. Kljub svojemu neizmernemu trudu biti opozicija
vesoljnemu redu, je zgolj del
tega reda. Kljub temu, da je
del razodevajočega vesolja,
lahko Vladar to vesolje uniči.

J ered

r e c e n z i j a m

naslovu: http://www.fantasy-hr.com/content/
view/561/34/.

K a k o

» Temni
vladar je
najstrašnejši
razum tega
in onega
sveta.«

r o b

en

ja. Besed, ki se začno s
korenom IL je precej. Sama
beseda IL pa pomeni »na«. V
praksi to pomeni, da mora
smisel božjega razodevanja
dopolniti sila, ki silam kozmičnega razkroja preprečijo
porušitev ravnotežja. V
pomenih korena IL se skrivajo obrazi Mešarahovega
značaja in skrivnost njegove

v l a d a r — 2 .
njegovih strašnih služabnikov, ki se je zgodila pred več
kot dvema tisočletjema.
Mešarah je temno zavest
toliko oslabel, da je izgubila
svojo telesno moč. Po vseh
teh stoletjih je car teme znova dobil telo. Svoj prihod je
spretno pripravljal vsaj dobro
stoletje, če ne več.
Kakšen je novi Temni car?
Kakšne moči ima?
B. E.

T E M N E G A

zmage. Mešarah ne more
zmagati zgolj tako, da Vladarja mahne z gorjačo po
glavi. Njegova zmaga mora
temeljiti na spretnem pletenju mreže odpora proti Temnemu carstvu. Elejla je eno
s svojimi devetimi zatabi.
Vsekakor pa je še danes
skrivnost, kako temna
zavest združi te temne talis-

mane in na kakšen
način jim vlada.
B. E.

Elejla po vilinsko
(novorečna transkripcija)

2

S tran

S e h i r

b a r

J e m i n — t e h a g a c i

Kako se sibeti in tehagaci povežejo?
Obstajajo trije tehagaci in vsak ima
svoj sibet. Ob zlomu zadnjega temnega vladarja se je izgubila vsaka sled
za tehagaci. Pravzaprav se je zgodilo
nekaj nezaslišanega—človeški vladarji so pozabili na ta mogočna orožja
proti novemu vzponu temnega carja.
Šele takrat, ko je Božanska osebnost
z drzno akcijo popolnoma uničila
Medalar, je majhna skupinica krenila
na iskanje izgubljenega zaklada.
Kmalu ugotovijo, da je en kristal na
neznan način pristal v rokah ledene-

ga vilina Amrokha Gideusa. Kristal, ki
združuje moči najvišjih treh talismanov (našazejev) luči, Hamakh Laeb,
je pristal na vilinovi čarovni palici.
Ostala dva kristala pa sta ostala skrita in pisana druščina se je podala na
pot. Vilin Amrokh je vedel, kako priti
do skrivnega prostora v kleti templja
Eiše v starodavnem Aldevergu, a sam
ni mogel do tja. Gozdni vilin Lin
Oroth, čarovnik Eiše Arcus, gozdar
Eldar, plemenita Lena in plemeniti
Han se podajo na pot skozi Divjino.
Ampak za tehagace vsaj približno

S e z o n a
S FER AKO N
Z AGR EB ,25 —2 7 .
2 008 (FER )

4 .

SFerakon je najstarejša konvencija F & ZF na tleh bivše
Jugoslavije. Z leti je pridobivala na kvaliteti in je še danes
najbrž najpomembnejši tovrstni zbor v naši bližini. Vsakdo,
ki misli, da igra na tej sceni
kakšno vlogo, je tam. Vitezi in
Čarovniki bodo gostovali.
Hrvaškim prijateljem bom
predstavil svoje delo in jih
obvestil o novostih pri nas.
http://www.sferakon.org

s i b e t i

vedo, kje so, dočim sibeti ostajajo
skrivnost. Kam so izginili trije prstani,
brez katerih se moč tehagacev ne
more spojiti s talismani luči, katere
božja previdnost ob Obuditvi vtisne v
Mešaraha? Sehir bar Jemin s svojo
močjo sproži urok, ki dokonča Mešarahovo obuditev, a ga istočasno razkrije Vladarju. Mešarah in Temni car
sta od trenutka Obuditve povezana
na poseben način in samo Mešarahova moč darovanja lahko zlomi moč
zatabov.
Nadaljevanje prihodnjič ...

k o n v e n c i j

K ONF UZ IJ A
S EČO VLJ E ,
5 .MAJ

3 .—

Konfuzija je slovenski zbor F
& ZF in gostuje v sečoveljski
osnovni šoli. Program je pester in nikakor ne bo minil
brez Vitezov in Čarovnikov.
N OVA ED IC IJ A F &
Z F & HOR ORJ A

Novoustanovljena založba
KMŠ je zainteresirano javnost
obvestila, da misli izdati edicijo fantazije, znanstvene fantastike in hororja. Iskreno upa-

M e g š e l e m — M e d s v e t :
Znanstveniki so bili zmedeni.
Kako da ne? Znani strokovnjak za antične semitske jezike dr. Jean Orlando je odkrito
govoril o revoluciji razumevanja razvoja jezika in pisav Svete dežele. Nikakor ni mogel
razumeti, kako se je precej
razvita hebrejska pisava znašla na tako starem zapisu. V
tistem času tako razvita pisana beseda sploh še ne bi

i n

2 .

smela obstajati. Ampak ta
napis je bil samo začetek. Ko
je skupina pod vodstvom dr.
Smithove in dr. Neila dobila
izsledke sestave tal votline, je
prišlo novo presenečenje.
Ostanki organskih snovi so
povedali presunljivo zgodbo.
Radiokarbonsko datiranje je
pokazalo 25.000 let izolacije
od zunanjega sveta, kar je v
zadevo vneslo dodatno zme-

mo, da so v svoji nameri resni in
da bomo tudi v Sloveniji končno
deležni primernega poslovnega
odnosa. Založbe, katerim »po
pomoti« uide kakšno domače F
& ZF delo, v tej literarni zvrsti
vidijo predvsem vir hitrega zaslužka in imajo do domačih
avtorjev precej pišmeuhovski
odnos. Posledica takšnega
odnosa je jasna. Imamo sicer
množico prevodov tujih avtorjev,
a domače lahko preštejemo na
prste ene roke. KMŠ, vso srečo!

»Konvencije
so zanimiv
način
spoznavanja
scene«

B. E.

d e l

do. Porajala so se nova vprašanja. Kako je nekdo v votlino
postavil zaboj z listinami in
vklesal napise, če ni bil v njej?
Dr. Orlando je o vrsti jezika
samo skomignil z rameni.
Nadaljevanje prihodnjič ...
B. E.

Prestol Temnega
carja v Medsvetu.

3

Na spletu:
http://www.vitezicarovniki.com

Mogoče vam lahko razkrijem svoje načrte za
bodočnost. Kaj nameravam glede epa Vitezi in
Čarovniki? Kakor hitro
V I T E Z I

I N

Č A R O V N I K I

prvo knjigo spravim v
promet, mislim najti sposobnega založnika, saj si

Bojan Ekselenski
Ljubljanska cesta 5A
3000 Celje

ne morem dovoliti amaterizma prve knjige.

GSM: 040-642-356 (Bojan)
(03)-541-2543
E-pošta:bojan.ekselenski@amis.net
Internet: http://www.vitezicarovniki.com

ki opisuje obleganje in zlom Zeolije in usodo

Kmalu bo na spletnih straneh precej dolga zgodba Junaški boj Zeolije. Gre za skoraj pravi roman,
nekaterih junakov.
Še vedno velja vabilo za sodelovanje.

NAUK: DELAJTE DOBRO

V a b i l o

k

s o d e l o v a n j u

Zaradi naprednejše izkušnje vabim k
sodelovanju umetnike različnih profilov. Zlasti zaželen(-a) je ilustrator (ka), grafični oblikovalec (-ka) ter
morebiti kakšen pesnik, ki bi napisal
kakšno pesem, navdihnjeno z dogodki iz romana.

pesnika? Knjigo bi rad opremil
tudi s kakšno pesmijo, navdihnjeno z dogodki ali ozadjem
zgodbe.

Želim si tudi sodelovanja kakšnega
glasbenika & glasbene skupine, ki bi
prispevala zvočno ozadje za spletno
mesto in tudi uradni MP3
»soundtrack«.

V tem mesečniku lahko za
majhno nadomestilo objavite
komercialne oglase.
Vi prispevajte samo grafiko in
pripadajoče besedilo in stvar je
opravljena.
Cena? Stran: 500 €, Pol strani:
300 €, pasica višine 3 cm: 150
€, reklamni kvadratek (3 x 3
do 5 x 5 cm): 75 €. Cena
vključuje DVE objavi in objavo na spletni strani.

Kaj nudim?
Predvsem vključenost v predstavitve,
javno pojavljanje in iz tega izhajajoča
reklama. Vabilo velja tudi za študente
oblikovanja, glasbe in likovne umetnosti. Zakaj potrebujem kakšnega

K o m e r c i a l a

Jašubeg en Jered
Spletni mesečni bilten Vitezov in Čarovnikov
Glavni urednik: Bojan Ekselenski
Grafično oblikovanje: Bojan Ekselenski
Viri informacij: Različni spletni portali
Mesečnik (ko bo vse po sreči) izhaja
vsak prvi petek v mesecu.
Dovoljeno je prosto kopiranje, tiskanje in
razpečevanje samo v celoti.
Ob uporabi vsebin potrebno pridobiti
dovoljenje avtorja.
Prepovedana uporaba za komercialno
rabo.
Info: info(at)vitezicarovniki.com
Web: http://www.vitezicarovniki.com

