
Az alapvető útmutató az Árnyvadászok  
sötét, csábító, New York-i univerzumához,  

A végzet ereklYéi: Csontváros  
című mozifilm nyomán.

ez Az  Átfogó összefoglAló tArtAlmAzzA: 

* a szereplők, pl. Clary Fray, Jace Wayland és Valentine Morgenstern,  
színes portréfotóit és profilját 

* részletes információkat a többi árnyvadászról, Alvilágiról  
és démonról, valamint a fegyverekről és a rúnákról

* idézeteket a forgatókönyvből, és még ennél is többet! 

Régi és új rajongók számára elengedhetetlen kézikönyv  
a nagysikerű film világához. 
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Movie © 2013 CFI and UF (TMI). All Rights Reserved.  
Movie Art © 2013 CTMG. All rights reserved.

Soundtrack on Republic Records
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Ne mUlAsszA el ,  és  NézzeN UtÁNA,  
milYeN mÁs HivAtAlos köNYvek  

készÜltek A végzet ereklYéi: 
 CsoNtvÁros AlAPJÁN!

olvAssA el  
A  f ilmet iHletŐ  

köNYvet!
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MIMI O’CONNOR

Margaret K. McElderry Books
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„Csak egyetlen dolgot kell tudnod: 
a történetek, amiket meséltek neked 
a szörnyetegekről, a tábortüzeknél 
elsuttogott legendák mind igazak.”
– Hodge Starkweather
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Több minT 8 millió ember él és dolgozik 

ebben a nyüzsgő metropoliszban, amely a nagy

hatalmú politikusoknak, az üzleti élet titánjainak, 

a fényes TV és mozicsillagoknak, valamint a csóró 

egyetemistáknak, a feketepiac sötét bugyraiban 

tevékenykedő, gátlástalan üzéreknek és a túlélésre 

hajtó átlagembereknek egyaránt otthont ad. A leg

több New Yorki azt mondaná, semmit sem hagy ki 

– de az igazság az, hogy több mindent mulasztanak 

el, mint amit valaha el tudnának képzelni.

A csillogásvillogás, az állandó fogyasztási láz és az 

aljas üzletelés mögött húzódik egy másik világ, ahol 

sokkal nagyobbak a tétek, mint amit egy vezérigaz

gató, választott köztisztviselő, hataloméhes maffiafő

nök vagy művészeti menedzser megálmodhatna.

Létezik egy sokkal sötétebb, komorabb és végzete

sebb világ.

Akik képesek a legtöbb ember számára létező 

valóság felszíne mögé látni, egy veszélyesebb, gyak

ran rémisztő New Yorkot ismernek, melynek utcáin, 

nevezetes helyszínein, klubjaiban és otthonaiban 

háború zajlik. Bájos lakóház? Múlt éjszaka egy démon 

dúlta fel. A zsinagóga az utca végén? Vámpírok ellen 
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bevethető fegyverek rejtekhelyét őrzi arra az esetre, 

ha elszabadulnának. Az a lepusztult katedrális észa

kon? Az emberi nem teljes kihalása elleni küzdelem 

legnagyobb esélyének ad otthont. És az a brooklyni 

udvar? Egy boszorkánymester király partit rende

zett ott a múlt éjjel.

New York igazi nagymenői a legelemibb harcban 

vesznek részt – amely a Jó és a Rossz között zajlik 

mindennap, a város lakosainak orra előtt. Az árnyva

dászok – a nephilimek, vagyis olyan emberek gyerme

kei, akiknek angyalok vére folyik az ereiben – vannak 

az egyik sarokban, a másikban pedig gonosz, ártalmas 

démonok, akik az emberi világ elpusztítására törnek. 

És számtalan veszélyes lény – mint például vámpírok, 

vérfarkasok és boszorkánymesterek – gondoskodik az 

izgalmakról és a morálisan kétes, rizikós helyzetekről.

Megszámlálhatatlan könyvet szenteltek New York 

városának, de természetesen egyik sem festi le olyan

nak, amilyennek az árnyvadászok ismerik. Tekints 

erre a könyvre úgy, mint útikalauzra ennek az alter

natív valóságnak a szereplőihez és helyszíneihez, egy 

tökéletes kompendium arról, amit a legtöbb ember 

nem láthat a városban, amely sohasem alszik!
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ÁRNYVADÁSZ
Röviden: Démonvadász

A démonok több ezer évvel ezelőtt megtalálták a módját annak, 
hogy kihasználják az ő világuk és a mi világunk között feszülő  
vékony fátylat. Egy boszorkánymester az emberiség megmenté-
sére tett kísérletképpen megidézte a nephilimek Raziel angyalát, 
aki a saját vérét és emberi vért csorgatott a Végzet Kelyhébe, 
amelyből mindenre elszánt harcosok ittak. Ezek a harcosok lettek 
a világ első árnyvadászai. Az árnyvadászoknak kötelességük meg-
védeni a halandó világot a démonoktól és az Alvilágiaktól. 



16



17

RúNA

Ősi jel, amelyet az árnyvadászok fájdalmak közepette vésnek a 
bőrükbe, és amely a jel viselőjét rendkívüli erővel tölti el. Ez az 
erő a bevésett rúna típusától függően lehet például gyorsaság, 
agilitás, lelkierő, látnoki képesség. 
A szimbólum testen való elhelyezkedése is befolyásolja a haté-
konyságát; minél közelebb van a szívhez, annál erősebbé válik. 
Az árnyvadászok rúnák nélkül rendkívül sebezhetők. 
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MONDéN

Átlagos, halandó földi ember. Mindenki, aki híján van annak a 
képességnek, hogy az emberi létezés normális síkja mögé lásson. 
A mondénokat „mondinak” is hívják. 

AlVIlÁgI

Paranormális lény, aki ugyanakkor nem démon, és valamelyik 
alcsoporthoz tartozik, például vámpír, vérfarkas, boszorkány-
mester vagy boszorkány. 




