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PRELÚDIO DE RUBUS 15 
 

 

 

Me perguntaram sobre Rubus 15. Onde estava, como saber se existe. Muitas 

perguntas só podem ser respondidas com o silêncio, outras somente serão decifradas 

quando se busca no fundo do coração. Outras ainda só serão completamente entendidas 

quando do leito de morte. Rubus 15 é o lugar onde tudo começou. 

 

O universo rubense é rico em diversidades, a magia unida com a tecnologia. As 

viagens interplanetárias ao lado de magos e feiticeiros utilizando ainda as tradições de 

Vosnu, o conjunto resultante das forças ancestrais da natureza. Terras sagradas onde a 

tradição de milhares de eras são mantidas intactas vigiadas pelos guardiões do tempo. 

Saraip, o planeta que preserva a vida selvagem desde as origens, as lendárias guerreiras 

do tempo. As sensuais selvagens de Stighor. Saraip também é utilizado pelos demais 

planetas da Aliança para preparar os feiticeiros, além de ter o Mundo Selvagem Perdido. 

A energia de Vosnu continua viva neste mundo. Os homens alados de Kisbor com suas 

leis. A cidade sagrada de Kanthav. Os meta-humanos de Kildar. A prisão de M. Negro. 

A cidade escura de Solfor. As terras de Elfir onde vivem os eternos Elfrons, seres 

parecidos com os elfos da mitologia terrestre. Os seres híbridos de Asgar (terra 

submarina esquecida no leste de Saraip). Os guerreiros de Rubus 15. O conselho da 

Aliança Galática mantida por Rubus 15. O império de Néri. As lutas sangrentas para a 

libertação de Rubus 15. A reconstrução do mundo rubense. A destruição da felicidade 

de Grimmilox e sua transformação em Cxelto. Os telepatas de Hosnufhar em Rubus 15. 

A terceira geração de imortais de Hwulfur, aqueles que escolhem quando morrer. Os 

espíritos de Willdhar. O grande Jar-Ta líder que consolidou a supremacia rubense no 

universo, hoje adorado como um deus. Os Vigilantes, aqueles que estão nos outros 

mundos espalhados pelo universo e que não podem interferir na vida destes lugares. O 

grande Vanxal aquele que tudo vê. A civilização Xegrow aqueles que não sentem frio, 

Basthykh aquele que não conhece os sentimentos humanos e não sente dor, não 

podendo morrer. Os grandes grupos de guerreiros que percorrem o cosmo. O imperador 

de Rubus 15 e sua dinastia. Relhotor aquele que voltou da morte. A cidade isolada de 

Mastra, um paraíso na imensidão fria de Néri. A cidade flutuante de Arthax. A difícil 

escolha dos Iluminados, seres que não podem ser tocados pelos humanos. Os livros 

sagrados de Jar-Ta. As células de pesquisa do futuro.  

 

Aqui está um pouco do que eu poderia dizer sobre as “origens”, o grande 

universo da criação, o início do que você hoje conhece. A outra face humana. 

 

Com o tempo Rubus 15 pode ser entendido, mas a verdade está dentro dele, 

onde esquecemos à muito tempo. Dentro de nosso coração. 

 

Assim, antes da civilização nós já existíamos. 

 

 

Thien Al Han 
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