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Konfluxanteckningar 
 
Allmänt: 
- En konflux är starkare ju längre tid som 
gick sedan den senaste, D6K borde vara 
relativt svag 
- Konfluxmässigt är varje altorår identiskt, 
under antagandet att konfluxerna beror 
på astronomiska samband. Om man vet 
vilket år konfluxen inträffar så kan man 
troligen uppskatta var den kommer att 
inträffa (en sinuskurva placerad över 
Altor), eller vice versa. Relationen mellan 
tid och avstånd är 1 dygn på 144 meter. 
 
Om D1K: 
- Behärskades av Kaleb som sänkte Karon i 
Magmaoceanen 
- Okänt centrum, troligen på kontinenten 
Soluna 
- Varm konflux (?) 
- "Andra skapelsen" (vad kan ha överlevt?) 
 
Om D2K: 
- Behärskades av Kejsaren av Chronopia 
- Centrum i Tundra eller vid Norra Tornet 
- Kall konflux 
- Maginoder flyttas från Phisea till 
Chronopia 
- Isstormar över Phisea 
- Troligen mycket att lära sig om 
konfluxen i Chronopia 
 
Om D3K: 
- Behärskades av okänd 
- Okänt centrum på andra sidan Altor, 
hur tar man reda på det? Enligt ovan 
sagda teori borde det gå om man känner 
till dag och eventuellt tidpunkt under 
dagen. 
- Varm konflux 
- Breonorden gick under 

Om D4K: 
- Behärskades av Kublai 
- Centrum vid Kartoch 
- Varm konflux 
- Karon befriades 
- Maginoder flyttas från De Östra 
Djunglerna till Kartoch 
- Ödeläggelse av Phisea, Phiasorden 
krossades 
- Ryktena började spridas 54 år innan, 
projicera 2098 
- Yvainorden gick under efter 
Sjuhärarslaget 
- Känner till att den breonitiska profetian 
existerar 
- Tidiga helgon som Ravina, ersattes av 
Karons son och hans lärjungar 
 
Om D5K: 
- Behärskades av okänd 
- Ägde rum på andra sidan Altor för 60-70 
år sedan 
- Eventuellt vet de som deltog i 
månhelgandets pilgrimsresa något om det. 
Det kommer att bli grymt svårt att komma 
i kontakt med Månens son eller någon 
moer för den delen. 
 
Om D6K: 
- Det känns som att den borde inträffa på 
Pandaros, kanske Tolerien för att följa 
kejsargrejen (även om kejsargrejen nog är 
mer en statistisk grej än en konfluxgrej). 
- Om det händer på Pandaros så stödjer 
Joseph kriget där fullt ut. 
 
Om orakel: 
- Mönster: två kvinnor, två män 
- För D4K, en demon, en ravennit, en 
yvainit, en phiasit 
- För D5K, en alv, en varg, en klon, en 
människa 
- För D6K (gissning), en hängiven vore 
rimligt, en från Pandaros, ett svartblod, en 
chronopier 

 

- Joseph Tiesen 


