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Historie - lore. 
I begyndelsen var der kun energi, samlet i et tomrum det var kun Energy i den mest reneste 
og basic form, Indtil et kosmisk fenomen starte, Energy exploderede og udvide sig, skabte 
bølger og strømme af energi der flyder rundt i et endeløs tomrum. 
De her bøjer skabte tid og mange andre ting, nogle bøjer begyndte at flyde rundt i en vild 
strøm som skabte ild i en form af sole og stjerner, andre begyndte at tage en fast form og 
formede sten og andre solide metaller, energy tog form af alle elementerne, men noget 
utrolig skete gnister af energi begyndte at starte tanker og intelligence som sprede sig  sig 
over hele kosmos. 
Her blev væsent vi kalder Navitas født, Navitas har holdt øje med verden og harmonien i 
verden i aions. 
Elementer i alle formede sig og en tid af krig og konflikt startede i mellem elementerne  efter 
Elementernes fald og tætte udryddelse, begyndte andet live starte Drager som var tætter på 
deres elementerne og kosmisk energi, Drager er nogle af de ældste og magtfulde væsener. 
Senere tog andet form af liv deres krop var lavet af Vand, gjort fast af sten blod var startet af 
ild deres liv var luft og deres ånd blev formet af det kosmiske gnister fra begyndelsen. 

-Statera den udvalgte - 
Morderen Statera, begyndte sit liv som dødelig, hun var beskrevet som intelligent, vis, og 
nysgerrige, gennem livet havde hun mange problemer men hendes live ændret da Navitas 
et væsen af ren kosmisk energi fra begyndelsen sendte en krystalliseret form af sig selv ned 
til hende, da hun kom i kontakt med krystallen, smeltede energien sammen med hendes 
krop og blod, hun blev genfødt som den første [ race navn ] efter det begyndte hun at vandre 
rundt og lære alt hvad hun kunne, hun havde elsket og mistet, hun har set nationer rejse og 
falde, da hendes magt og viden blev alt for stor for det dødelige plan tog Navitas kontakt til 
hende og hun forlod det dødelige plan og blev et kosmisk væsen, med hendes nye viden om 
magi Lavede hun en race ud af sig egne krop. 
En ren race med hendes kosmisk blod flydende i deres årer, de her udvalget race fulgte 
deres morders fodspor og respekteret viden og samlet viden, og deres alder var fast  i tiden. 
Igennem årene gik så hun den indflydelse fik verden i disharmony, hun valgte at tag hendes 
folk væk fra de andre racer og lod dem stille og rolig dø ud i legender, men i mellemtiden har 
de holdt sig i skyggerne og holdt øje med balancen, deres rolle er være den ekstra vægt der 
tipper verden tilbage til balancen.  
 
Navitas er “guden” af energi viden og balance,  
Statera er Navitas udvalgt. Viden og forståelse.  
 

 


