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ZA LJUBITELJE ZNANSTVENE FANTASTIKE 

Knjiga (zgodba) spopadi v Araksu 1. del pripoveduje 

o življenju demonskega kralja Spryzena, njegovih 

bitkah, zaveznikih ter sovražnikih. Zgodba se odvija 

v svetu demonskih kraljestev, kjer je nekaj let vladal 

mir.  

Čez čas smrtni sovražnik kralja Spryzena zaneti 

vojno s tem, da napade Puščavsko kraljestvo in 

začenja z barbarskimi napadi. Spryzen in ostali 

vladarji zberejo vojsko in se odpravijo usodi na proti. 

Medtem pa se dogajajo različne pustolovščine in 

vpogledi v preteklost. 

Uživajte v branju! 

                                                                         TIM 
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VLADARJA SPRYZEN IN MEGATRIKS 

 

V galaksiji je veliko svetov, na enem od njih živijo 

pošasti, in vsem vlada Spryzen.  

V svetu Spryzena je ogromno pošasti, a najmočnejše 

so Ferno, Nannok, Taugs,  Sevorn in vladar Spryzen. 

Njegovi zavezniki so tudi dobre pošasti: Lavos, 

Nevok, Araks, Taugs in Sevorn. 

 

Lavos je ognjena ptica, ki ustvarja ognjeni vihar. 

Nevok je gorski velikan surove moči. Taugs je človek 

konj z zlatim lokom. Sevorn je močvirski zmaj s 

strupenimi bodicami. 

 

Njegovi stražarji savanarji so večinoma črni,  a lahko 

spreminjajo barvo kože in zmedejo tarčo, potem pa 

jo napadejo z vseh strani.  

 

Spryzen je odraščal v normalnih okoliščinah, nato je 

razvil zanimanje za boj na ulicah, s pretepanjem je 

postajal vse močnejši. Kralj je postal, ko ga je 
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njegov predhodnik Voltex opazoval, kako pogumen 

in močan je.   

Voltex  je bil naelektreni zmaj. Takrat so bili njegovi 

stražarji kroxi in demoni, ki so bruhali vijolični ogenj. 

A izumrli so pred več milijoni let. 

Voltex je imel tudi čarovnika z imenom Talakras. Bil 

je mogočen in moder čarovnik, ki živi še danes.  

Spryzen ga zato včasih prosi za nasvet! 

 

Spryzen je nepremagljiv, a še vedno ga lahko 

pokonča njegov največji sovražnik, cesar 

Megatriks, ki je neusmiljen tiran.  

Ta je odraščal v neprijaznem okolju, sicer je živel v 

plemenu in izpilil svoje borilne veščine. Ko je bilo 

pleme pobito v požaru, mu ni bilo mar - on je bil 

vedno hladen. 

 

Nekega dne je srečal skupino Pterov. Ker je bil 

mlad, izurjen in nepremišljen, jih je napadel, s tem 

pa je dokazal svojo premoč nad njimi. Tako so mu 

začeli služiti. Nato je začel napadati druga plemena, 

kradel sveta orožja in nastalo je rezilo Maksimus.  
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Njegovo rezilo teme je bilo skovano iz glavnih 

totemov in čiste temne magije. Z njim je vladal celini 

imenovani Evropis ter veliki vojski krvoločnih, 

brezdušnih kuščarjev z imenom Pteri. Pteri nimajo 

rok, ampak skočijo na nasprotnika in ga raztrgajo. 

Njihovo število jajčec šteje do 60.000.  

 

Megatriks ni za taktične napade, on napada surovo 

in neusmiljeno. V vsakem boju pusti svoj pečat in 

uniči nasprotnikove utrdbe, zato ga Spryzen raje 

pusti pri miru, ker ne želi težav.  

 

Desna roka Megatriksa je levji bik Logos. 
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VOJNA NAPOVED 

 

Nekega dne, ko je Spryzen sedel na prestolu, je k 

njemu prišel njegov vdani general Teks. Povedal mu 

je, da je prišla vojna napoved. Spryzen je od 

presenečenja takoj vstal in prebral pismo. Ugotovil je, 

da je to prišlo z gradu vladarja Megatriksa. Takoj je 

sklical dobre pošasti Araksa, Sevorna, Nevoka, 

Lavosa in Taugsa, ki so se zglasili pri njem. Povedal 

jim je za vojno napoved in odgovorili so mu, da 

Megatriks nikoli ne pošilja vojne napovedi. »Verjetno 

gre za past,« je dodal Spryzen in pošasti so mu 

prikimale.  

Ker je bil Spryzen močan in časten kralj, ni bil 

pripravljen kar tako dopustiti, da mu nekdo zasede 

kraljestvo. S svojimi generali in pošastmi je izdelal 

dober načrt obrambe in poslal manjšo skupino 

savanarjev na Evropis.   

Čez nekaj dni se je vrnil le eden, ta pa je bil smrtno 

ranjen. Očitno se je Megatriks izboljšal od njunega 
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zadnjega boja. Spyzen je takoj pomnožil število 

savanarjev in jih izuril. Že vaje so bile smrtonosne in 

srhljive. 

 

 

narisala Dea Klavs 
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ČAROVNIKOVA SMRT 

Nekega dne je Spryzen dobil obvestilo, da stari 

čarovnik umira.  

Na smrtni postelji je Spryzenu povedal svoje zadnje 

besede. Naročil mu je, naj premaga Megatriksa, mu 

podal leseno skrinjo ter se poslovil. 

Spryzen jo je odprl in videl amulet, v katerem je 

žarel čudovit ogenj. Opazil je, da ima enako obliko 

kot prazen kos njegove sekire. Položil ga je vanjo. 

Takoj  je začutil moč. Preizkusil jo je ter videl, da 

amulet podvoji njegovo ognjeno moč.  

Ko je nekega dne Spryzen poslal savanarje na 

neimenovano lokacijo in se je čez nekaj dni vrnil, je 

na tleh opazil ležeča trupla savanarjev ter Pterov. 

Ugotovil je, da je prišlo do spopada. Iz sledi je 

razbral, da so bili savanarji napadeni iz zasede. 

Videti je bilo, da so Pteri in savanarji pred nečim 

bežali.  
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SKRIVNOSTNO MOČVIRJE 

 

Nedaleč stran je stalo veliko skrivnostno močvirje. 

Spryzen je slišal, da ga nekdo tiho kliče. Stopil je v 

močvirje ter kmalu prišel do središča. Takrat je od 

zadaj prišel dvometrski stvor iz ovijalk in z leseno 

masko na glavi. 

Stvor ga je želel napasti, pa mu je Spryzen odsekal 

roko. Toda v nekaj trenutkih se mu je roka magično 

zarasla! Spryzen je to ponovil, a stvoru je vsakič 

zrasla nova roka!  

Stvor je Spryzena ponovno napadel ter ga tako 

stisnil, da je amulet zažarel v čudoviti rdeči barvi. 

Spryzen je presekal nasprotnikov prsni koš.  

Zatem je nadaljeval pot ter prišel do palače. 

Odkorakal je v kraljevo knjižnjico, našel prastaro 

knjigo o vseh takrat znanih pošastih. Opazil je 

pošast, ki jo je iskal: ime ji je bilo Uksus. Ni našel 

veliko podatkov o njej, izvedel pa je, da so ta bitja 

zelo redka, ker jih je skoraj iztrebil Megatriksov rod.  
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Zanimalo ga je, kako se lahko ranjena roka ali ostali 

deli telesa zarastejo. Minevali so dnevi in Spryzenu 

vprašanje še vedno ni hotelo iz glave.  

Spomnil se je, da je v knjigi videl še eno zanimivo 

ledeno pošast, ki živi v gorah celine Tokus. Šlo je za 

zelo razširjene pošasti, ki so bile močne za tri 

savanarje. Njihova kladiva ter ledeni meči so 

okretnejši od octaviusov. Njihova trdnjava je bila 

nedaleč stran od kraljestva, zato jih je nameraval 

prositi za zavezništvo, skupaj s 300 savanarji.  

 

 

narisala Sofija Berljavec   
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MEGATRIKS NAPADA 

Medtem je Megatriks  napadel oddaljeno puščavsko 

kraljestvo.  

Ko je videl žareče kamne rdeče barve in je enega 

skušal vzeti iz peska, so se zatresla tla. Iz zemlje se 

je prikazal orjaški stvor z imenom Kartonator.  

To je bila zaseda! K Pterom so se zatekle mumije s 

predelanimi sulicami. To so bili vojaki obrambnega 

mesta Sandusa, ki niso bili lahki nasprotniki.  Stekli 

so proti sovražniku in bitka se je začela.  

Medtem je Spryzen prispel v ledeno kraljestvo. 

Velika vrata so se odprla, ven je prišel kralj 

Ragnarok z ogromnim kladivom.  Spryzen mu je 

pojasnil svoj položaj. Ragnarok je prikimal in mu 

dodelil 400 vojakov. Spryzen se mu je zahvalil in mu 

v znak zavezništva dal različna orožja ter odšel.  

V puščavskem kraljestvu je bitka še vedno trajala, a 

zmaga se je nagibala h kralju Veriusu, kralju 

puščavskega kraljestva. Napočil je trenutek, ko je 

Virius lahko izkoristil Megatriksovo šibko točko 
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lokostrelcev. Ko so poletele pušice, so Pteri 

popadali po tleh, toda bitka se še ni končala. Takrat 

je prišel Logos ter vse nasprotnike pometal po tleh.  

Puščavsko kraljestvo ni moglo braniti svoje 

domovine. Zato so se preživeli puščavskega 

kraljestva s črnimi ladjami odpravili v Araks. Pot je 

trajala dva dni. Bilo je malo upanja, da bi kdo 

preživel! Pa vendar je bilo to njihovo edino upanje. 

Če bi imeli srečo, bi preživeli.  Ostalo jih je le 

dvesto.  

V puščavskem kraljestvu se je bitka končala. Sedaj 

je bil Megatriks ranljiv, saj je izgubil veliko vojakov 

Pterov. Poleg tega ga je ogrožal zmaj, ki je bruha 

ogenj in živi na otoku Ninga. Napada vasi in mesta. 

Megatriksu lahko povzroča veliko težav. 

 

 

 

narisal Tim Fakin 
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GOZDOVI TRIZONA 

V mogočnih gozdovih Trizona je vladal starodavni 

medved Grivius, ki je imel legije volkov, jelenov in 

risov. Pripravljen je bil iti v vojno, če bi ga kakšno 

kraljestvo napadlo.  

Spryzen je takrat prišel v njegovo kraljestvo. Iz gore 

za gradom je slišal bobne in vstopil vanjo. Na vhodu 

je videl dva mrtva savanarja ter prijel sekiro. Počasi 

je stopal globlje ter zaslišal krike in videl bakle, ki so 

nekoč gorele. 

V gosti temi je videl par rumeno svetlečih oči. Opazil 

je netopirjem podobno bitje, ki je s piskajočim 

krikom odletelo proti njemu. Podrl ga je na tla ter ga 

ubil. Ko si je razgledal okolico, je videl še več takih 

bitij.  

Takoj je stekel v sobo preminulega čarovnika ter 

odprl knjigo in poiskal pošast. O njej je veliko 

izvedel.                      

 


