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Rakhov
Nazwa oficjalna: Ksiêstwo Rakhova
W³adca: kniaŸ Kazimir – nie wiem która nazwa lepsza
Rz¹d: Prowincja: ustrój feudalny ze zgromadzeniem bojarów,
mieszczan i duchownych, którzy spotykaj¹ siê na zamku w
Rakhovie. Miasto Rakhov: zwierzchnia w³adza ksiêcia, rada
miejska z³o¿ona z najbogatszych mieszczan.
Stolica: Rakhov
Wolne miasta: brak
G³ówne towary eksportowe: drewno, dziczyzna, skóry, sól,
rudy metali, zio³a oraz ¿ywnoœæ.

„Na szczêœcie nasze ziemie nie ucierpia³y zbytnio w czasie
inwazji, mimo to obawiam siê o los reszty Kisleva. Nasze
chor¹gwie nadal walcz¹ na Pó³nocy z przeklêtym
najeŸdŸc¹.”
– ksi¹¿e Casimir (Kasimir)
„S³ysza³em o licznych okropieñstwach wojny na pó³nocy,
cieszmy siê zatem, ¿e nasze ziemie pozosta³y nietkniête,
dziêkujmy bogom za ten cud.”
– Grigorij, kmieæ z okolic Rakhova.
„Goœcinni ci nasi s¹siedzi z po³udnia, ale mam nadziejê, ¿e
nied³ugo bêdziemy mogli powróciæ do naszych domostw.
S³ysza³em, ¿e kniaŸ chce podarowaæ nam trochê zapasów na
drogê.”
– uciekinier z pó³nocnego Dobryrionu.

Kraina
Po³o¿ony na wschodnim skraju Lasu Gryfów Rakhov to
najludniejsza prowincja Kisleva. Graniczy od pó³nocy
i zachodu z rzek¹ Urskoj, od po³udnia jego granicê stanowi¹
wody Górnego Talabeku, zaœ ze wschodu Góry Krañca Œwiata.
Na pó³nocy oraz na zachodzie rozci¹gaj¹ siê ziemie zwane
Dobryrionem oraz Carskie Grody. Na po³udniu le¿y imperialna
prowincja Ostermark. Niemal po³owê obszaru ksiêstwa
pokrywaj¹ gêste lasy, a na wschód od miasta Rakhov znajduj¹
siê Wzgórza P³aczu.
Mimo posiadania znacznej iloœci terenów zalesionych,
w Rakhovie istnieje równie¿ wiele obszarów uprawnych,
przynosz¹cych co roku obfite plony. Liczne strumienie oraz
górskie rzeczki zapewniaj¹ dostatecznie du¿o wody, klimat jest
znacznie dogodniejszy pod uprawê ni¿ na dalekiej pó³nocy
kraju. Rakhov pod wzglêdem po¿ywienia jest
samowystarczalny, a wszelkie nadwy¿ki s¹ sprzedawane
z zyskiem, g³ównie w granicz¹cym Ostermarku. Liczne towary
luksusowe sprowadza siê tutaj z Kisleva lub Imperium. Zimy w
Rakhovie s¹ trochê l¿ejsze ni¿ w pozosta³ych czêœciach kraju,
wiosny zaœ s¹ ciep³e, bardzo czêsto obfituj¹ce w powodzie. Na
szczêœcie ostatnia powódŸ mia³a tu miejsce dziesiêæ lat temu,
a od tego czasu dochodzi³o wy³¹cznie do podtopieñ
nadrzecznych obszarów. Nikt nie wie, czemu zawdziêczaæ ten

pomyœlny stan, ale wszyscy dziêkuj¹ za to bogom. Niegdyœ
kniaŸ Rakhova myœla³ o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym, ale koszty budowy znacznie przekracza³y
mo¿liwoœci w³adcy.
Na wschód od Rakhova le¿y obszar znany pod nazw¹ „Wzgórz
P³aczu”. Teren ten zamieszkuj¹ pasterze, znajduje siê tam tak¿e
kilka kopalni soli, nale¿¹cych do kniazia Casimira. Na
po³udniu, wœród zielonych pagórków, ¿yj¹ nieliczne plemiona
goblinów, które wysz³y z ukrycia, gdy armia opuœci³a swoje
posterunki. Od tamtej pory uda³o im siê zniszczyæ kilkanaœcie
okolicznych mniejszych osiedli oraz zagroziæ kilku wiêkszym.
Na dalekim wschodzie ksiêstwa znajduj¹ siê Wzgórza,
wy¿ynny obszar u podnó¿a Gór Krañca Œwiata. To w³aœnie tam
znajduje siê legendarna „£ysa Góra” – miejsce, gdzie niegdyœ
oddawano czeœæ pradawnym duchom. Ludzie omijaj¹ je,
czyni¹c znaki w³asnych bogów oraz spluwaj¹c.
Droga prowadz¹ca z Rakhova na pó³noc zapewnia po³¹czenie
stolicy ksiêstwa z Kislevem. Pozosta³e trakty znane s¹ g³ównie
miejscowym oraz wojsku. Nie podró¿uje po nich ¿aden
obcokrajowiec, niektóre to zwyk³e polne œcie¿ki, inne zaœ
bardzo trudno wy³owiæ spoœród otaczaj¹cego je lasu. Parê lat
temu na dworze w Rakhovie planowano zbudowaæ kilka
traktów z prawdziwego zdarzenia. Dróg wybudowaæ siê nie
uda³o, za to wytyczono nowe szlaki oraz oczyszczono czêœæ
starych. Przy okazji prac zwi¹zanych z wytyczaniem nowych
traktów zbudowano wiele przydro¿nych karczm, a na
zagro¿onych obszarach postawiono znaczn¹ iloœæ stanic. Wraz
z najazdem Chaosu przerwano wszelkie prace, a znaczna czêœæ
wojsk opuœci³a ksiêstwo, by walczyæ pod carskimi sztandarami.
Obecnie na wielu obszarach rozpanoszyli siê zielonoskórzy
oraz zwierzoludzie. Nieliczni wojownicy staraj¹ siê utrzymaæ
przeciwnika w szachu do czasu powrotu reszty wojsk, obecnie
walcz¹cych na pó³nocy kraju.
G³ównym przedmiotem handlu w Rakhovie jest drewno oraz
po¿ywienie. Na po³udniu rosn¹ sosny, podczas gdy na pó³nocy
znajduj¹ siê ¿yzne ziemie. Drwale œcinaj¹ drzewa, które
nastêpnie sp³awiaj¹ rzekami b¹dŸ przewo¿¹ wozami w celu
sprzedania na s³abo zalesionej pó³nocy. Drewno jest czêsto
kupowane przez Kislevczyków z pozosta³ych czêœci kraju.
Wiêksza czêœæ budowli w pañstwie carów jest budowana
w³aœnie z drewna. Drugim wa¿nym towarem, jakim handluj¹
ludzie z tych ziem, jest ¿ywnoœæ. M¹ka z Rakhova jest
sprzedawana zarówno w Kislevie, jak i w Imperium. Wielu
chciwych kupców mimo zakazu ze strony kniazia podnios³o
ceny m¹ki, rozliczaj¹c siê do ostatniego z³amanego pula.
Kwestia ta mo¿e doprowadziæ do konfliktu, kniaŸ i jego ludzie
staraj¹ siê nie pog³êbiaæ niedoli, jaka dotknê³a wiêksz¹ czêœæ
ludnoœci, ale zawsze znajd¹ siê tacy, którzy dbaj¹ tylko o w³asny
interes.
Na po³udniowych obrze¿ach Lasu Gryfów mo¿na natkn¹æ siê
na rozliczne mokrad³a. Znajduje siê tam kilka osad rybackich,
stale zagro¿onych atakami ze strony zwierzoludzi. Wojownicy
kniazia wiele razy niszczyli kryjówki potwornych bestii, ale te
zawsze wraca³y. Obszar ten jest s³abo zaludniony, co sprzyja
zwierzoludziom i innym groŸnym stworzeniom, takim jak
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rzeczne trolle. Ziemie te w ca³oœci nale¿¹ do kniazia Casimira,
ale w obecnej sytuacji ich mieszkañcy musz¹ radziæ sobie sami.
Niektórzy twierdz¹, ¿e ziemie te s¹ nawiedzone, inni
wspominaj¹ coœ o kl¹twie Wodniaka. Faktem jest, ¿e od
pewnego czasu tereny te s¹ czêsto odwiedzane przez
krasnoludy.

Powiedzenia z Rakhova
„Za Carycê, za kniazia, naprzód, dla chwa³y Kisleva” –
ulubione powiedzenie bojarów z Rakhova
„Raz na wozie, raz pod wozem ”
- ró¿nie w ¿yciu siê wiedzie, raz dobrze, raz Ÿle
„Gdzie my ¿yjemy? W Ciemnogrodzie”
- s³owa s³ynnego baka³arza przed zdjêciem z urzêdu pary
braci Kuropatw
„Nasi bogowie s¹ z nami, wiêc giñcie, wyznawcy bóstw
mroku”
– mimo tolerancji nie akceptuje siê tu kultów z Pó³nocy
Mieszkañcy tej prowincji ceni¹ sobie spokój, kochaj¹ nocne
biesiady. U mieszkañców Ostermarku utar³o siê przekonanie, ¿e
Rakhovczycy to najlepsi kompani do kielicha spoœród
wszystkich poddanych Carycy. Nieod³¹cznie kojarz¹ siê
z butelczyn¹ wódki albo jeszcze gorszego trunku. Pozosta³ym
mieszkañcom Kisleva ludzie ¿yj¹cy na tych terenach kojarz¹ siê
przede wszystkim z szalonymi szar¿ami oraz wielkimi
wodzami. Oczywiœcie wielu wyobra¿a ich sobie jako brudnych,
zapijaczonych drwali, dostarczaj¹cych jak¿e wa¿ne na pó³nocy
drewno. Rakhovskie kobiety s¹ zaœ uwa¿ane za najbardziej
urodziwe w ca³ym Kislevie.

Ludnoœæ
Mieszkañcy Rakhova s¹ w wiêkszoœci Gospodarami, którzy
najpierw przeszli przez Najwy¿sz¹ Prze³êcz, po czym po paru
latach opuœcili obszary Praag w poszukiwaniu lepszej ziemi
uprawnej i udali siê na po³udnie. Wed³ug historyków s¹
potomkami tzw. Po³udniowych Gospodarów. W ksiêstwie ¿yje
te¿ niezbyt liczna populacja ludzi z Imperium oraz niewielu
Ungo³ów. Nowe tereny okaza³y siê tym, czego szukali
Gospodarowie, liczne zielone lasy obfitowa³y w zwierzynê, zaœ
pola przynosi³y znaczne plony, mog¹ce wy¿ywiæ stale rosn¹c¹
populacjê. Mi³uj¹cy pokój, mniej obeznani z wojn¹ ni¿ reszta
Gospodarów, musieli przyswoiæ sobie tak¿e i tê sztukê.
Pierwsze okrutne najazdy zielonoskórych zahartowa³y ten
spokojny lud. Od tego momentu Rakhov zacz¹³ wystawiaæ
oddzia³y równie wartoœciowe co reszta kraju. Za czasów Miski
dali siê poznaæ jako œwietni rolnicy. Ten obraz przetrwa³ do
czasów obecnych, mimo zatarcia wszelkich ró¿nic pomiêdzy
poszczególnymi plemionami Gospodarów. Ksiêstwo Rakhova
zosta³o ustanowione za rz¹dów pierwszej Carycy, Szojki.
Wtedy to w³aœnie w³adca Rakhova poprzysi¹g³ wiernoœæ carom
Kisleva.
Rakhov to œredniej wielkoœci prowincja, s³yn¹ca ze swoich
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rolników oraz drwali. Tradycyjn¹ potraw¹ jest bigos, dobrze
znany w ca³ej po³udniowej czêœci pañstwa carów. Znawcy
jednak¿e twierdz¹, ¿e to w³aœnie mieszkañcy Rakhova s¹
mistrzami w przyrz¹dzaniu tej potrawy. Ludnoœæ Rakhova
uznawana jest za najbardziej wyrozumia³¹ w ca³ym Kislevie,
darz¹ szacunkiem wyznawców ka¿dej religii, za wyj¹tkiem
kultów zakazanych bóstw. Wspó³czeœni Rakhovczycy nale¿¹ do
najbardziej otwartych i przyjacielskich obywateli Kisleva. Ich
ziemie s¹ zazwyczaj bezpieczne, nigdy nie zosta³y spustoszone
przez hordy Chaosu, jedynie liczne ataki zielonoskórych czêsto
uprzykrza³y ¿ycie tutejszej ludnoœci. Mieszkañcy tych ziem s¹
przede wszystkim wyznawcami Shallyi, Rhyi oraz Dazha,
a tak¿e Ulryka. Kontakty handlowe u³atwia po³o¿enie
prowincji, w wid³ach dwóch du¿ych rzek oraz na granicy
z imperialn¹ prowincj¹ Ostermark. Ulryk jest tu czczony
wy³¹cznie w aspekcie boga zimy, wiêkszoœæ wojowników
wyruszaj¹c na wojnê modli siê do Ursuna b¹dŸ Tora. Kult Rhyi
ma na tych ziemiach szczególne wp³ywy. Wiele wieków temu,
gdy Imperium nie istnia³o jako ca³oœæ, liczni uczeni przybysze
zamieszkali w Rakhovie. Niektórzy zaoferowali swoje us³ugi
ówczesnemu kniaziowi Kazimirowi III, przez potomnych
zwanemu Wielkim. W³adca, widz¹c w propozycji uczonych
spore korzyœci dla kraju, ufundowa³ z w³asnej kieszeni
uniwersytet. By³o to w roku 1892 i od tamtego czasu uczelnia
wci¹¿ pozostaje najlepsza pod wzglêdem poziomu nauczania w
Kislevie. Nadal jednak wiele jej brakuje do o wiele starszych
i posiadaj¹cych bogate tradycje uczelni Imperium.
Ksiêstwo Rakhova – najbli¿sze kulturowo wschodnim
prowincjom Imperium – jest czêsto odwiedzane przez kupców
oraz podró¿nych. Z zysków uzyskanych z handlu m¹k¹, wódk¹
oraz drewnem mieszkañcy Rakhova kupuj¹ od przybyszy liczne
towary, g³ównie proch oraz rozmaite dobra uchodz¹ce tutaj za
luksusowe. Miasto Rakhov wytwarza jedynie niewielkie iloœci
tego typu produktów. Ludnoœæ tych ziem jest wierna przede
wszystkim wobec swego kniazia oraz wobec Carycy. Liczni
mo¿ni wysy³aj¹ swoje dzieci na carski dwór, aby u³atwiæ im
póŸniejsz¹ karierê w armii lub na dworze.
Burza Chaosu nie spowodowa³a tu wielkich strat, tylko
wschodnie obszary ksiêœtwa ucierpia³y od najazdu hordy
zielonoskórych. Zgromadzone rakhovskie pu³ki przegoni³y
watahy orków i goblinów poza granice Rakhova. W tym czasie
nadszed³ carski rozkaz, wzywaj¹cy wiêkszoœæ si³ do obrony
Kisleva. Oprócz najazdu du¿ej armii gdzieniegdzie uda³o siê
przedostaæ pomniejszym bandom grabie¿ców z pó³nocy. Zostali
wyciêci, a ¿ywcem pojmanych nabito na pale wzd³u¿ rzeki
Urskoj. W okolicach Weleñki dosz³o ostatnio do kilkunastu
najazdów przeprowadzonych przez gobliny. Nieliczni pozostali
wojownicy nie s¹ w stanie pokonaæ zagro¿enia. Ludnoœæ
ksiêstwa oczekuje na powrót swoich ¿o³nierzy, niejeden m¹¿,
ojciec, syn czy wybranek wyruszy³ na wojnê w obronie
kochanej ojczyzny. Obecnie tylko bogowie wiedz¹, gdzie
znajduj¹ siê konne kontyngenty z rakhovskich województw.
Gospodarowie z Rakhova pos³uguj¹ siê w³asn¹ gwar¹
kislevskiego, i choæ dla innego Kislevczyka dogadanie siê
z mieszkañcem Rakhova nie bêdzie stanowi³o problemu, to dla
mieszkañca Imperium znaj¹cego kislevski porozumienie siê ze
mieszkañcem tych ziem bêdzie nie lada wyzwaniem.
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– Indeks geograficzny Ksiêstwo Rakhova 2522 rok K.I. –
Osada

Rozm. W³adca

Rakhov

M

KniaŸ Kazimir Balszajwicki 5.000

Weleñka
Czarnograd

MM
W

kniaŸ Kazimir
kniaŸ Kazimir

375
55

3
2

Dobrymirsk
Gniazdo

W
F

kniaŸ Kazimir
kniaŸ Kazimir

90
180

3
2

Krasiczno
Bukowina
Nalewka
Igo³omia
Krzeszów
Burna

K
W
W
W
W
MM

kniaŸ
kniaŸ
kniaŸ
kniaŸ
kniaŸ
bojar

280
76
86
64
94
480

2
2
2
2
3
3

Krzemieñka
Oreñsko
Wjataszkowo
Savia
Vars

W
W
W
F
MM

95
77
49
70
950

2
1
1
2
3

Giecz
Przycko
Kraska
Virsk

W
W
W
F

bojar Nicholai
bojar Nicholai
bojar Nicholai
bojar Nicholai
bojar W³adimir
Kakhniashvili
bojar W³adimir
bojar W³adimir
bojar W³adimir
wojewoda Juri Komarov

Garnizon/ Uwagi
Ochotnicy
50b/-500c Uniwersytet Rakhovski,
handel, zarz¹d,
piêkny zamek ksi¹¿êcy
5b/-40c
kopalnia soli
dwór oddalony o 1.5 km
-/8c
³owiectwo
niewielka osada usytuowana na wyspie,
Œwi¹tynia Rhyi
Rybactwo, uprawa Brak
Koszary Regimentu
Brak
handel, uprawa
Carskich Kozaków,
Obecnie puste
Brak
kopalnia miedzi
Drewno, £owiectwo brak
wino „Nalewka WiedŸmy”
brak
wyrób tanich win
drewno, rybactwo brak
brak
hodowla koni
10b/-50c Prom
handel, uprawa,
wódka
drewno, ³owiectwo brak
uprawa
brak
rybactwo
Brak
dotacje, myta
25b/-10c du¿a stanica
handel, uprawa
75b/-95c Prom

79
50
64
320

2
1
1
2

lowiectwo,rybactwo
wêgiel drzewny
drewno
drewno, uprawa

Kalinka
Wierka

W
W

wojewoda Juri
wojewoda Juri

90
83

2
1

³owiectwo, skóry
hodowla, uprawa

Czerwieñka
Opoleñsk

K
MM

wojewoda Juri
kniaŸ Kazimir

200
750

1
3

Orli Grad

MM

kniaŸ Kazimir

350

2

kopalnia soli
handel,
szkutnictwo
rybactwo, uprawa,

Trzemeszna

W

kniaŸ Kazimir

45

2

Uprawa

Czarnylas

MM

bojar Stefan Popov

280

2

uprawa, wódka

Ojcowo
Stradowo
Rhyiagrad
Wratislav

W
W
W
M

bojar Stefan
bojar Stefan
bojar Stefan
bojaryni Svieta Kalmikova

79
93
68
1.500

2
2
2
3

Ostro grad
Tarczynin
Oles³aw
¯abi Stok

MM
W
W
W

Bojaryni Svieta
bojaryni Svieta
bojaryni Svieta
bojaryni Svieta

360
91
59
30

2
2
2
1

konie, uprawa
drewno, ³owiectwo
drewno, zio³a
handel, uprawa,
rybactwo, piwo
Hodowla, uprawa
uprawa
uprawa
dotacje

Kazimir
Kazimir
Kazimir
Kazimir
Kazimir
Nicholai Smirnoff

Popul.

Maj. Dochody
4

4

brak
brak
brak
100b/-40c osada stale atakowana
przez gobliny z Gór
Krañca Œwiata
brak
faktoria handlowa
Brak
Osada stale atakowana
przez gobliny z Wzgórz
P³aczu
brak
100b/75c liczni uchodŸcy koczuj¹
pod miejskimi wa³ami
Brak
ruiny zamku k³ad¹ siê
cieniem na miasteczku
Brak
du¿a karczma, dobre
piwo
potê¿nie ufortyfikowany
10b/70c
dwór
brak
brak
œwi¹tynia Rhyi
brak
100b/150c zespó³ œwi¹tyñ na wyspie,
poza murami miejskimi
Klasztor Rhyi Opiekunki
brak
brak
brak
ponownie zasiedlona w
brak
2520
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Znacz¹ce miejsca
Rakhov
Rakhov, jest najbardziej na po³udnie po³o¿onym miastem
Kisleva. Usytuowany w zakolu rzeki, niedaleko mokrade³,
zwanych przez miejscowych po prostu Czarn¹ Wod¹. Zamek
kniazia wznosi siê dumnie na wzgórzu, góruj¹cym nad reszt¹
miasta, którego z³ote kopu³y œwi¹tyñ, s¹ dobrze widoczne
z odleg³oœci wielu kilometrów. Mury Rakhova s¹ wykonane
z kamienia oraz ceg³y. Kilka lat temu mury miejskie zosta³y
pobielone wapnem, z okazji objêcia tronu przez carycê
Katarzynê. Obecny kniaŸ Kazimir jest wiernym poddanym
carycy, jego synowie zaœ s³u¿¹ w carskich pu³kach Kisleva.
Rakhov obecnie czeka na wieœci z reszty kraju. Liczne wojska
z Rakhovskich województw zosta³y wys³ane na dalek¹ pó³noc,
by walczyæ z najeŸdŸc¹. Tak¿e sam stary kniaŸ, pos³a³ carycy
swoich najlepszych ludzi. W samej stolicy przebywa jedynie
niewielki oddzia³ osobistej stra¿y. Jedyne pozosta³e przy
w³adcy roty, zosta³y pos³ane przez niego na zachód, w celu
wzmocnienia okolicznych osiedli przed narastaj¹cymi
najazdami zwierzoludzi. Mieszczanie obawiaj¹ siê, uderzenia
armii Ostermarku, w karczmach i na ulicach ktoœ rozpowiada
fa³szywe plotki, czasem ktoœ wspomni o gromadzeniu siê si³ na
pograniczu. Komuœ zale¿y na wojnie miêdzy Imperium
a Kislevem.
Znany w ca³ym Kislevie jest Rakhovski Uniwersytet, na który
co mo¿niejsi posy³aj¹ swoich synów. Liczni uczeni zarówno
duchowni jak i œwieccy wpajaj¹ m³odym ludziom wiedzê
z zakresu jêzyka klasycznego, retoryki, matematyki oraz
astronomii. Po ukoñczeniu tych podstaw mo¿na wybraæ jeden
z nastêpuj¹cych kierunków: prawo, medycynê lub teologiê.
Dziêki dotacjom zarówno ze strony carycy jak i kniazia,
Uniwersytet nie zosta³ zamkniêty z powodu braku funduszy i co
roku przyjmuje 50 chêtnych.
Weleñka
Weleñka to jedna z wiêkszych kopalni soli nale¿¹cych do
kniazia Kazimira. W pobli¿u znajduje siê letni, solidnie
ufortyfikowany dwór, w którym doœæ czêsto mo¿na spotkaæ
urodziwe córy kniazia. Za czasów pokoju stacjonowa³a tu
ksi¹¿êca rota, strzeg¹ca okolicznych osiedli przed czaj¹cymi siê
poœród wzgórz goblinami. Obecnie ksi¹¿êcy rz¹dca jest
zaaferowany ci¹g³ymi wieœciami, o kolejnych najazdach
goblinów na okoliczne osady. Wiele z tych ataków, zosta³o
odpartych, ale ludnoœæ, bez ochrony wojska jest jak bezbronna
trzoda w objêciach wilka. Niektórzy szemraj¹, ¿e nale¿y siê
wynosiæ, rzadziej s³yszy siê zaœ, aby powróciæ do dawnych
wierzeñ. Oczywiœcie strata Weleñki bêdzie mocno bola³a
kniazia, zyski z kopalni pozwalaj¹ wszak¿e utrzymaæ liczne
roty ksi¹¿êce, a tak¿e zapewniæ byt Uniwersytetowi
Rakhovskiemu.
Czarnylas
Niewielkie miasteczko po³o¿ona niedaleko „£ysej Góry” -
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wypalonego podczas burzy szczytu, który od wielu wieków nie
mo¿e zarosn¹æ nowymi lasami. Bojar wyjecha³ na czele swej
roty na wojnê, pozostawiaj¹c we dworze ¿onê, z dwoma
córkami oraz wiern¹ s³u¿bê. Na wzniesieniu, ponad wiosk¹
znajduje siê solidny drewniano-kamienny dwór, oraz jego
liczne zabudowania. Obecnie w okolicy pojawili siê
zwierzoludzie, którzy dokonali kilku zuchwa³ych napadów,
bojarynii pos³a³a po pomoc do Rakhova, ale okaza³o siê, ¿e w
mieœcie nie ma ani jednego ¿o³nierza. Gregorij wierny s³uga
rozpocz¹³ na w³asn¹ rêkê poszukiwania specjalistów, mog¹cych
poradziæ sobie z zagro¿eniem.
Dobrymirsk
Niewielka osada rybacka, po³o¿ona niedaleko mokrade³
niedaleko Rakhova. Wiosce przewodzi sêdziwy, 90 letni Igor.
Kieruje wiosk¹ ju¿ po³owê swego ¿ycia. Przez ten czas, osada
z biednej wioski przekszta³ci³a siê w
najbogatsz¹ osadê
województwa Rakhovskiego. Dziêki ingerencji Igora, uda³o siê
wykupiæ liczne okoliczne pola. Wiêkszoœæ mieszkañców osady,
podobnie jak sam Igor odrzuci³a wierzenia w legalne bóstwa
i zaczê³a czciæ zakazany kult przodków. Igor jest przywódc¹
kultu religijnego, oczywiœcie w wiosce stoj¹ kapliczki Rhyi
i Shallyi, ale wy³¹cznie po to, aby nikt siê nie zorientowa³,
w tym, co siê tu dzieje.

Przyk³adowy mieszkaniec Rakhova
Aleksandra Grinko
„Nieszczêsny lud Kisleva, ci¹gle walczy o przetrwanie. Czy¿
nie moglibyœcie mi pomóc w pomniejszeniu z³a, jakie
panoszy siê w pobli¿u Kariewki? Jesteœcie chyba
mê¿czyznami? Czy nosicie spodnie tylko dla ozdoby?
Niestety niewiele mogê wam zaoferowaæ.”
Urodzona w Opoleñsku w zamo¿nej rodzinie mieszczañskiej,
Aleksandra postanowi³a oddaæ swoje ¿ycie bóstwu natury Rhyi,
aby zerwaæ z poprzednim, grzesznym w jej uznaniu ¿yciem,
uda³a siê do Rakhova, by tam wst¹piæ w szeregi kap³anek Rhyi.
Przez kilka lat pilnie uczy³a siê pod okiem kap³anów. Dziêki
¿arliwej modlitwie zwróci³a uwagê swej pani, co umo¿liwi³o jej
szybki awans w szeregach kultu. Zamieszka³a w ¯abim Stoku,
gdzie znalaz³ mê¿a i powi³a dwójkê dzieci. Szczêœcie nie trwa³o
niestety wiecznie. Gobliny napad³y na wioskê wy¿ynaj¹c
wszystkich, wy³¹cznie ona prze¿y³a. Odbiera³a wtedy poród na
okolicznym dworze. Œmieræ bliskich mocno j¹ bola³a. W stanie
agonii znaleŸli j¹ cz³onkowie Bractwa NiedŸwiedzia
eskortuj¹cy kupieckie wozy ze wschodu. Zaopiekowali siê ni¹,
i odwieŸli do Rakhova. Tam zdecydowa³a siê przyst¹piæ do
bractwa. Mimo w¹t³ej budowy i braku umiejêtnoœci przyjêto j¹
w szeregi, od tamtej pory ciê¿ko trenowa³a, by po paru latach
wyruszyæ na trakt. Od roku podró¿uje po kraju, aby broniæ ludzi,
przed tym, co j¹ sam¹ spotka³o.
Ostatnio szkoli³a mieszkañców leœnych osiedli, aby potrafili siê
obroniæ przed atakami zwierzoludzi. Od pewnego czasu jest na
tropie pewnej bandy, niestety zbyt licznej jak na jej mo¿liwoœci.
Szuka pomocy, wie, ¿e ch³opi nie nadaj¹ siê na wojowników,
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chyba, ¿e broni¹ w³asnej osady. Szuka kogoœ, znaj¹cego siê na
wojennym rzemioœle. Niewiele ma do zaoferowania, ale je¿eli
uzyska pomoc, z chêci¹ do³¹czy siê do grupy, o ile tylko
dru¿yna jest tego godna.

Aleksandra Grinko
Profesja: zwiadowca Bractwa NiedŸwiedzia
Poprzednie profesje: akolita, kap³an
Rasa: cz³owiek

Kult dawnych Pradawnych Duchów
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ma wszelkie podejrzenia, co do tego, ¿e jeñcy zostali
uprowadzeni na ofiarê dla mrocznych bogów. Jak siê wkrótce
oka¿e; zbytnio siê nie pomyli³. Gobliny zjad³y starszych
wiekiem, zostawili samych m³odych ludzi, których obecnie
przetrzymuj¹ w swoim obozie. Za kilka dni szaman odprawi
rytua³, aby przymiliæ siê swemu panu i zgromadziæ znacznej
wielkoœci £omot. W okolicznych lasach nie ma zbyt wielu
goblinoidów, ale nawet parê tysiêcy mog³oby narobiæ
niebywa³ych szkód w rejonie, którego broni¹ tylko nieliczni,
g³ównie starsi wiekiem wojownicy.

S
3

Umiejêtnoœci: mocna g³owa, znajomoœæ jêzyka (Kislevski)
+10, plotkowanie +10, wiedza (Kislev) +10, czytanie i pisanie,
leczenie +10, nauka (astronomia) +10, nauka (teologia),
przekonywanie, spostrzegawczoœæ, znajomoœæ jêzyka
(klasyczny), p³ywanie, jêzyka tajemny (magiczny), splatanie
magii, wykrywanie magii, jeŸdziectwo, nawigacja, opieka nad
zwierzêtami, oswajanie, sekretne znaki (zwiadowców),
skradanie siê, tropienie, ukrywanie siê, unik, znajomoœæ jêzyka
(Reikspiel)
Zdolnoœci: odpornoœæ psychiczna, czu³y s³uch, szybki
refleks, charyzmatyczny, przemawianie, magia prosta
(kap³añska), krasomóstwo, b³yskawiczne prze³adowanie,
strza³ precyzyjny, wyczucie kierunku
Zbroja: œredni pancerz (kolczuga z rêkawami, skórzana
kurta, he³m)
Punkty Zbroi: g³owa 1, rêce 1, korpus 1, nogi 1
Uzbrojenie: broñ jednorêczna (miecz), ³uk, tarcza, w³ócznia
Wyposa¿enie: 20 strza³, mikstura lecznicza, koñ z siod³em i
uprzê¿¹, 10 metrów liny

Pomys³y na przygody
Goblinoidy na Wzgórzach P³aczu
Zarz¹dca ksi¹¿êcy Borys Wasilewski jest zaniepokojony
wydarzeniami jakie ostatnio mia³y miejsce w pobli¿u Weleñki,
któr¹ opiekuje siê w imieniu kniazia. Kilkanaœcie okolicznych
osiedli zosta³o zrównanych z ziemia przez gobliny, ostatni atak
by³ inny od pozosta³ych. Gobliny uprowadzi³y wiêkszoœæ
mieszkañców najbli¿szej osady Nalewki, ci¹gn¹c ich w stronê
lasów, na po³udnie.
Borys z chêci¹ wynajmie grupê bohaterów, która dokona
zwiadu, i ewentualnie uwolni jeñców z r¹k goblinów. Zarz¹dca

W Rakhovie wiele wieków temu zakazano Kultu Pradawnych
Duchów. Wierzenia w takie byty jak Wodniak i Leszy kazano
karaæ œmierci¹, poprzez nabicie na pal, b¹dŸ rozerwanie koñmi.
Kult wygas³, a nieliczni szamani, przekazywali odt¹d wiedzê w
ukryciu, zazwyczaj swoim dzieciom. Wiêkszoœæ z nich
zrezygnowa³a z przekazywania sposobów przyzywania dwóch
n a j p o t ê ¿ n i e j s z y c h b y t ó w. J e d n a k n i e w s z ê d z i e ,
w Dobrymirsku, parê kilometrów od murów miejskich uda³o
siê wskrzesiæ kult Wodniaka – Pana Topielców. G³ównym
przywódc¹ jest sêdziwy Igor, so³tys oraz szaman. To on
wskrzesi³ kult Pradawnych Duchów. Wiêkszoœæ mieszkañców,
nieœwiadomie zaczê³a oddawaæ czeœæ mrocznej potêdze, po
tym jak zobaczyli, ¿e z pomoc¹ Wodniaka, ryby zaczê³y lepiej
braæ, zaœ pola obros³y liczniejszymi plonami. Oficjalnie,
wed³ug Igora czcz¹ bóstwa przyrody, jeden z aspektów Taala.
Tylko nieliczni mieszkañcy pozostaj¹ nadal wierni Dazhowi
oraz Rhyi, jednak nie sta³o siê nic z³ego, aby mieli martwiæ siê
tym, w co wierz¹ ich s¹siedzi. Do czasu. Zbli¿a siê dzieñ roku,
w którym Wodniak przyjmuje now¹ ¿onê. Wania – w³aœciciel
m³yna od paru dni szuka swojej córki. Wszystko wskazuje na
porwanie, w tym te¿ czasie grupa zostanie najêta, przez so³tysa
aby przeszukaæ okoliczny las, poniewa¿, uwa¿a on, ¿e za
wszystko odpowiedzialni s¹ zwierzoludzie. Czy grupa da siê
nabraæ, na grê s³ów starca? Je¿eli grupa oka¿e siê solidarna
z biednym Wani¹, i ocali jego córkê kult Pradawnych Duchów
na tym obszarze zostanie z³amany, a winni zostan¹ ukarani
przez stra¿ ksi¹¿êc¹. Czy 45 ofiara, bêdzie ostatni¹? Czy gracze
pójd¹ za ciosem, i zechc¹ odnaleŸæ licznych uczniów Igora
wêdruj¹cych po kraju? Je¿eli nie odnajd¹ Tanii, jej dusza
zostanie oddana w ofierze z³emu bytowi. Rano blad¹,
z kawa³kami owoców i w wianku, odnajd¹ rybacy w szuwarach
w pobli¿u Rakhova. Pola znowu obrosn¹, a rybacy bêd¹ mieli
obfite po³owy.

Wielkie Ksiêstwo Pó³nocy
Nazwa oficjalna: Wielskie Ksiêstwo Pó³nocy
W³adca: Zoltan Telepnev; Wielki KniaŸ Pó³nocy, Król Praag
Rz¹d: ustrój feudalny ze zgromadzeniem bojarów oraz
duchowieñstwa. Praag: zwierzchnia w³adza kniazia,
marginalna rada miejska z³o¿ona z najbogatszych mieszczan
Stolica: Praag
Wolne miasta: brak
G³ówne towary eksportowe: baranina, drewno, futra, konie,
rudy metali, minera³y, olejek pichtowy
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i podniesienie rangi ca³ego Ksiêstwa.

„ umne miasto Praag nie oprze siê wrogowi.”
– Zoltan Telepnev, Wielki KniaŸ Pó³nocy, Król Praag
„Nasi s¹siedzi zza miedzy myœl¹, ¿e wysokie mury i dzielna
Stalgradzka Gwardia powstrzyma Chaos. G³upcy! Do tego
potrzeba... Czegoœ wiêcej!”
– Sulring Durgul, elficki czarnoksiê¿nik zbieg³y z
Bolgasgradu
„Caryca najbardziej upodoba³a sobie konie hodowane
przez Ungo³ów w Wielkim Ksiêstwie Pó³nocy”
– koniuszy carycy

„Na pó³nocy do trzydziestki grzeje ¿ona, po trzydziestce
gorza³ka, a potem nawet piec nie ogrzeje.”
– kmieæ z Dobryrionu
„To w po³owie ungolscy pasterze i za nic maj¹ prawo naszej
carycy. W dodatku œmierdz¹ koñmi i gotowan¹ baranin¹”
– nizio³ek z Erengradu

Kraina
Wielkie Ksiêstwo Pó³nocy po³o¿one jest w pó³nocnowschodniej czêœci Kisleva. Na po³udniu graniczy z Kislevem
Wielkim, na zachodzie z Ksiêstwem Bolgasgradu, a na
pó³nocnym zachodzie z Kresami. Wschodni¹ i czêœciowo
pó³nocn¹ granicê prowincji wyznacza pasmo Gór Krañca
Œwiata. Prowincja pod wzglêdem wielkoœci ustêpuje tylko
Kislevowi Wielkiemu i Pó³nocnym Kresom. Chocia¿
zasadniczo obszar Ksiêstwa w po³owie pokrywa Las Duchów,
a w po³owie step, to dziêki swojemu po³o¿eniu prowincja ma
dostêp do podstawowych surowców i p³odów rolnych. Jednak
w porównaniu z Kislevem Wielkim czy Ksiêstwem
Rakhovskim, ta czêœæ Kisleva jest znacznie bardziej zacofana
i ubo¿sza. Przyczyn¹ tego niedostatku wynikaj¹ z nastêpstw
Wielkiej Wojny z Chaosem. Ponad dwieœcie lat temu w czasie
Inwazji Chaosu na pó³nocy Kisleva rozegra³y siê losy
najwiêkszych bitew i chocia¿ ostatecznie zwyciê¿y³y
sojusznicze wojska Kisleva i Imperium, tamte wydarzenia
odcisnê³y piêtno na tych ziemiach. Praag, stolica Wielkiego
Ksiêstwa Pó³nocy nie przetrwa³a oblê¿enia i upad³a. Wiele
innych miast i wsi poch³onê³a wojenna po¿oga, a ludnoœæ
zosta³a zdziesi¹tkowana. Po wojnie w³adca Ksiêstwa skupi³ siê
przede wszystkim na odbudowie stolicy, powa¿nie zaniedbuj¹c
resztê prowincji. Jego nastêpcy kontynuowali tê politykê, co
z jednej strony przyczyni³o siê do pomyœlnego rozwoju miasta,
a z drugiej opóŸni³o odbudowê zniszczonych regionów
i wstrzyma³o rozwój tych, które wojnê przetrwa³y.
Przez prowincjê przebiega Jedwabny Szlak wiod¹cy do Kataju,
ale od bardzo dawna nikt nim ju¿ nie wêdruje ze wzglêdu na
niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce po wschodniej stronie Gór
Krañca Œwiata. Przed najazdem Archaona kniaŸ Zoltan stara³
siê przywróciæ te jedyne l¹dowe po³¹czenie z odleg³¹ krain¹,
wyznaczaj¹c wysok¹ nagrodê za ponowne przetarcie szlaku.
Wi¹za³ z tym przedsiêwziêciem nadzieje na o¿ywienie handlu
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Na po³udniu i zachodzie Ksiêstwa znajduj¹ siê rozleg³e równiny
z licznymi rzekami i jeziorami. Jest to najludniejszy obszar
prowincji i w³aœnie tutaj znajduje siê wiêkszoœæ terenów
uprawnych i skupisk ludzkich, ³¹cznie z owian¹ z³¹ s³aw¹
stolic¹. Osady ludzkie usytuowane s¹ zazwyczaj wzd³u¿ rzek
i nad brzegami jezior. Pomimo stosunkowo surowego klimatu,
¿yzne gleby wydaj¹ urodzajne plony i zapewniaj¹ mieszkañcom
samowystarczalnoœæ. Wiosn¹, kiedy topniej¹ œniegi, tereny te
nawiedzaj¹ powodzie i uniemo¿liwiaj¹ podró¿owanie
nielicznymi szlakami l¹dowymi.
Na pó³nocy Ksiêstwa zamieszkuj¹ przede wszystkim kochaj¹cy
swobodê potomkowie Ungo³ów. Hoduj¹ oni od wieków na
trawiastym stepie swoje wspania³e konie, a wielu z nich nadal
mieszka w jurtach zgodnie ze starymi, plemiennymi tradycjami.
Jeszcze dalej na pó³noc, u podnó¿a mroŸnych gór znajduj¹ siê
kilka kopalni minera³ów i rud metali oraz kamienio³omy. Wojna
przerwa³a wyprawy eksploracyjne, których celem by³o
odnalezienie nowych z³ó¿ i budowa osad górniczych.
Wschodnia czêœæ prowincji niemal w ca³oœci poroœniêta jest
gêstym, iglastym Lasem Duchów. Nieliczne osady na tych
ziemiach usytuowane s¹ zazwyczaj na skraju dziewiczego lasu
i wzd³u¿ rzeki Plyussy. Mieszkañcy tych ziem s¹ wytrawnymi
³owcami. Utrzymuj¹ siê ze sprzeda¿y futer, skór, drewna
i olejku pichtowego, który jest cenionym medykamentem,
znanym ze swych leczniczych w³aœciwoœci tak¿e w Imperium.
Specyfik ten wytwarzany jest z jod³y bia³okorej, rosn¹cej
wy³¹cznie w tej czêœci Starego Œwiata. Niestety ¿ycie w cieniu
lasu jest ciê¿kie i niebezpieczne ze wzglêdu na obecnoœæ dzikich
zwierz¹t i band zwierzoludzi. Tamtejsza ludnoœæ zdana jest
wy³¹cznie na siebie, kultywuje stare tradycje i rz¹dzi siê
w³asnymi prawami. Znacznie czêœciej spotyka siê wœród nich
wyznawców dawnych kultów, zapomnianych i zakazanych
w innych prowincjach. Sam Las Duchów skrywa wiele
tajemnic, a swoj¹ nazwê nie zawdziêcza przypadkowi. W jego
najdzikszych i trudno dostêpnych po³aciach mo¿na znaleŸæ
staro¿ytne ruiny, kamienne krêgi oraz obozy mutantów
i zwierzoludzi. Poza tym ¿yje tutaj kilka plemion goblinów,
które jeœli nie zwalczaj¹ siê nawzajem to regularnie napadaj¹ na
siedziby ludzi. Podobno las zamieszkuj¹ tak¿e leœne trolle i inne
dzikie stwory, ale najwiêkszym zagro¿eniem okaza³a siê
w ostatnim czasie armia orków, która niemal równoczeœnie
z najazdem Archaona pokona³a Wysok¹ Prze³êcz
i przemaszerowa³a przez Las Duchów. Orkowie kieruj¹c siê na
po³udnie poza granice Ksiêstwa spl¹drowali i zniszczyli po
drodze napotkane siedliska ludzi. UchodŸcy z tych terenów
zbiegli w wiêkszoœci w kierunku miejscowoœci Shatsk.
Na pó³nocnym-wschodzie, za Lasem Duchów znajduje siê
p³askowy¿ prowadz¹cy dalej do Wysokiej Prze³êczy. Tereny te
od wieków zamieszkiwa³y ungolskie plemiona pasterzy, ale
z czasem wzd³u¿ Jedwabnego Szlaku powsta³y osady
Gospodarów. Ze wzglêdu na surowy klimat, ¿ycie osadników
jest bardzo ciê¿kie. Jest to najbiedniejszy region prowincji, ale
ma du¿e znaczenie strategiczne. W przesz³oœci ziemie te by³y
œwiadkiem przemarszu niezliczonych armii, wielkich
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wêdrówek plemion i najazdów zielonoskórych. W dawnych
czasach Jedwabny Szlak przemierza³y karawany kupców, a dla
ich ochrony zbudowano stanice i fortecê Krepuvostok. Wiele
z tych stanic przetrwa³o do czasów obecnych,
a w Krepuvostoku stacjonowa³ garnizon strzeg¹cy kresów
Ksiêstwa. Niestety niedawno przez tutejsze ziemie przesz³a
przyby³a zza Wysokiej Prze³êczy armia orków. NajeŸdŸcy
zniszczyli wiele stanic i osad, a zdobyt¹ fortecê Krepuvostok
obsadzili w³asn¹ za³ogê. Na szczêœcie dla Ksiêstwa g³ówne si³y
orków powêdrowa³y dalej przez Las Duchów na po³udnie
w kierunku Dobryrionu.
Burza Chaosu okaza³a siê dla Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocy
znacznie bardziej ³askawsza ni¿ legendarna Wojna z Chaosem
z roku 2302. G³ówne natarcie wojsk Archaona przesz³o przez
Kresy i Wielkie Ksiêstwo Erengrad. Czêœæ armii Archaona
uderzy³a od pó³nocy na Praag, ale natarcie zosta³o
powstrzymane dziêki czemu wiêkszoœæ ziem prowincji
uniknê³o spl¹drowania i przemarszu wrogich wojsk. Oblê¿enie
miasta nadal trwa, a ostateczny wynik zmagañ jest trudny do
przewidzenia. Poza tym w rezultacie natarcia armii Chaosu
zniszczone zosta³o miasto Drutsk i liczne osady przygraniczne
na pó³nocy prowincji. Niektóre z nich zosta³y porzucone przez
mieszkañców przestraszonych oblê¿eniem Praag i dzia³aniami
wojennymi w s¹siednich prowincjach. UchodŸcy zbiegli
g³ównie na po³udnie, ale wielu z nich schronienie znalaz³o tak¿e
w zachodniej czêœci Ksiêstwa.

Powiedzenia z Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocy
„Wolnoæ bracie w swojej chacie”
– U siebie wolno robiæ wszystko.
„IdŸ szybko, a dogonisz nieszczêœcie; idŸ wolno, a ono ciê
dogoni”
– Nieszczêœcie przychodzi niezale¿nie od woli. Popularne
powiedzenie ze stolicy prowincji.
„Czym chata bogata, tym rada”
– Powiedzenie zwi¹zane ze zwyczajem szczodrego
przyjmowania goœci.

Ludnoœæ
Pierwotnie tereny Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocy zamieszkiwa³y
przede wszystkim plemiona Ungo³ów. Jednak wraz z wielk¹
wêdrówk¹ Gospodarów, zosta³y one zepchniête na zachód.
Przez kolejne stulecia Ungo³owie wypierani coraz bardziej na
zachód podbili tereny, na których osiedlili siê Ropsmenowie.
W 1750 roku plemiona ungolskie pod wodz¹ Wielkiego Chana
zjednoczy³y siê i doprowadzi³y do secesji Wielkiego Ksiêstwa
Pó³nocy. Ungo³owie utworzyli na tych ziemiach Chanat
Pó³nocny, a za swoj¹ stolicê obra³y miasto Praag. Wydarzenia te
zapocz¹tkowa³o trwaj¹cy 250 lat okres licznych i krwawych
wojen domowych, zakoñczony przewrotem i zabójstwem
Wielkiego Chana. Jego syn i nastêpca Chankar poœlubi³ córkê
cara Akilê i zosta³ wyniesiony na tron zjednoczonego Kisleva.
Nie wszystkie arystokratyczne rody Ungo³ów zaakceptowa³y

pojednanie z caratem, a Chankara uzna³y za zdrajcê. M³ody car
aby uspokoiæ nastroje arystokracji ungolskiej, wyda³ dekret na
mocy którego Praag zosta³ od³¹czony od reszty prowincji.
Dziedziczna w³adza w mieœcie i w Ksiêstwie zosta³a
rozdzielona pomiêdzy dwa najmo¿niejsze rody Ungo³ów. Obie
familie musia³y jednak podobnie jak Chankar zgodziæ siê na
maria¿ z arystokracj¹ Gospodarów. Stolic¹ Wielkiego Ksiêstwa
Pó³nocy zosta³ Starograd, a Praag jako niezale¿ne miasto swój
status zachowa³ a¿ do Wielkiej Wojny z Chaosem. Po wojnie
ocaleni uchodŸcy z Praag wrócili do swojego miasta, ale zastali
je zniszczone i odmienione przez mutacyjne fale Chaosu.
Sêdziwy Król Praag rozkaza³ doszczêtnie spaliæ wypaczone
ruiny, ale nie by³ w stanie odbudowaæ zniszczonego miasta ze
wzglêdu na pusty skarbiec i olbrzymie straty w ludnoœci.
Dlatego zdecydowa³ siê wydaæ swoj¹ córkê za nastêpcê
Wielkiego Kniazia Pó³nocy, aby zwi¹zaæ ze sob¹ dwa
arystokratyczne rody. Praag powróci³ do Ksiêstwa z³¹czony
osob¹ nowego w³adcy i po odbudowie sta³ siê jego stolic¹. Od
tamtej pory kolejni w³adcy prowincji dziedzicz¹ tytu³ Króla
Praag i Wielkiego Kniazia Pó³nocy.
Mieszkañcy Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocy to przede wszystkim
potomkowie Ungo³ów i Gospodarów. Obydwa plemiona ¿yj¹c
przez stulecia obok siebie przesi¹ka³y siê nawzajem swoj¹
kultur¹, wierzeniami i zwyczajami. ¯yzne ziemie na po³udniu
i na zachodzie Ksiêstwa upodobali sobie w dawnych czasach
Gospodarowie, a ich potomkowie stanowi¹ tutaj wiêkszoœæ.
Tutejsza ludnoœæ zajmuje siê przede wszystkim upraw¹ roli, ale
doœæ powszechnym zajêciem jest tak¿e hodowla koni.
Wp³ywy ungolskie widoczne s¹ przede wszystkim na pó³nocy.
Na tych ziemiach przewa¿a hodowla koni i pasterstwo. ¯yje
tutaj znacznie wiêcej ungolskich bojarów ni¿ w jakiejkolwiek
innej prowincji, a wielu z nich stara siê poszerzaæ swoje
wp³ywy, wspieraj¹c kolonizacjê Kresów. Chocia¿ kochaj¹ce
wolnoœæ koczownicze plemiona Ungo³ów ju¿ dawno temu
zasymilowa³y siê z Gospodarami, to na dalekiej pó³nocy
i w pó³nocno-wschodniej czêœci prowincji ich potomkowie
nadal mieszkaj¹ w jurtach i ¿yj¹ zgodnie ze starymi
zwyczajami. Nale¿y do nich miêdzy innymi wyrabianie ajragu,
zwanego w innych regionach prowincji kumysem. Ajrag to
sfermentowane kobyle mleko i obok gotowanej baraniny jest
tradycyjnym ungolskim specja³em. Tutejsi Ungo³owie
uwielbiaj¹ tak¿e ró¿norodne zawody, a ich ulubione dyscypliny
to zapasy, ³ucznictwo i oczywiœcie wyœcigi konne.
Wschód prowincji jest znacznie mniej zaludniony od reszty
Ksiêstwa, a tamtejsza ludnoœæ jest znacznie bardziej
zasymilowana, ze wzglêdu na liczne zagro¿enia z Lasu
Duchów. Na przestrzeni wieków potomkowie Gospodarów
i Ungo³ów wytworzyli na tych ziemiach wspóln¹ kulturê,
system wierzeñ i unikalne zwyczaje. Ich g³ównym zajêciem jest
³owiectwo i wyrêb lasu. £owcy z tych terenów pos³uguj¹ siê
³ukami refleksyjnymi i s¹ uwa¿ani za najlepszych leœników
w ca³ym Kislevie.
Mieszkañcy Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocy s¹ postrzegani jako
ludzie niezwykle niezale¿ni i uparci. Czêsto mówi siê o nich
równie¿, ¿e s¹ bardzo praktyczni i skryci. Znani s¹ tak¿e ze
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swojej zdecydowanej ma³omównoœci i ze starannego
ukrywania w³asnych emocji, co czyni ich nieprzewidywalnymi.
Uwa¿ani s¹ tak¿e za bardzo bezpoœrednich, goœcinnych
i ¿yczliwych. Wed³ug obiegowej opinii, cechy te stanowi¹
spuœciznê po Ungo³ach ceni¹cych sobie ponad wszystko
swobodê i niezale¿noœæ. Surowe i pozbawione wszelkich
wygód ¿ycie w stepie wymaga³o w dawnych czasach
opanowania oraz wzajemnej pomocy i ¿yczliwoœci,
a obowi¹zuj¹ce wówczas prawo goœcinnoœci przetrwa³o do
czasów obecnych.
Do najbardziej charakterystyczne wad ludnoœci Ksiêstwa
nale¿y brak zorganizowania i powszechny brak poszanowania
dla zwierzchniej w³adzy. Wyrazem takiej postawy jest
samowola lokalnych bojarów, którzy na swoich ziemiach czuj¹
siê zupe³nie bezkarni i nie uznaj¹ ¿adnego zwierzchnictwa.
Pospólstwo natomiast za³atwia swoje sprawy wedle w³asnych
zwyczajów i nie lubi, aby mieszali siê do nich przedstawiciele
oficjalnych w³adz. Jednak w chwilach wielkiego zagro¿enia
mieszkañcy Ksiêstwa potrafi¹ zjednoczyæ siê i solidarnie stawiæ
czo³a przeciwieñstwom losu.

Lud z pó³nocy czci przede wszystkim najstarszych bogów
Kisleva. Najpopularniejszy jest kult Dazha, ulubionego boga
Ungo³ów oraz kult Ursuna, opiekuna Kisleva. Oddawana jest
tak¿e czeœæ Torowi, ale znacznie rzadziej ni¿ innym bóstwom.
W stolicy Ksiêstwa funkcjonuj¹ tak¿e inne religie, ale ich rola
jest bardzo ograniczona. Natomiast w okolicach Lasu Duchów
czczony jest Karog i przetrwa³a tam formalnie zakazana wiara
w Staro¿ytne Duchy.
W Wielkim Ksiêstwie Pó³nocy powszechnym strojem jest
opoñcza lub szuba z baraniej skóry, któr¹ w upa³ lub deszcz
obraca siê we³n¹ na wierzch, a zim¹ – we³n¹ do wewn¹trz.
W podobny sposób noszone s¹ popularne w ca³ym Ksiêstwie
baranie czapki. Popularn¹ potraw¹ w ca³ej prowincji jest
gotowana barania, a zapach zwi¹zany z jej przyrz¹dzaniem
towarzyszy niemal ka¿demu skupisku ludzi. Ludnoœæ Ksiêstwa
wytworzy³a specyficzny dialekt jêzyka kislevskiego, na który
wp³yn¹³ przede wszystkim jêzyk Ungo³ów. Funkcjonuj¹ w nim
niezrozumia³e w innych prowincjach zapo¿yczenia dotycz¹ce
hodowli koni, pasterstwa i ³owiectwa. Specyficzny akcent
i miêkka wymowa jest kojarzona z Ungo³ami.

– Indeks geograficzny Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocy (2522 rok KI) –
Osada

Rozm. W³adca

Popul. Majêtn. Dochody

PRAAG

DM

kniaŸ Zoltan
Telepnev

12 000 4

Drutsk

MM

kniaŸ Zoltan
Telepnev

0

0

Hrozny

W

0

0

Molodova

W

0

0

Muurga

MM

kniaŸ Zoltan
Telepnev
kniaŸ Zoltan
Telepnev
kniaŸ Zoltan
Telepnev

240

2

Naubova

W

0

-

Ordal

W

0

-

Ugarok

W

69

2

Volgoj

W

kniaŸ Zoltan
Telepnev
kniaŸ Zoltan
Telepnev
kniaŸ Zoltan
Telepnev
kniaŸ Zoltan
Telepnev

Garnizon/ Uwagi
Ochotnicy
520a/3000b Stolica prowincji. Oblê¿enie
Handel,
administracja
zmniejszy³o populacjê
licz¹c¹ 30 000 mieszk.
Zniszczone w 2522 roku.
Wielu z 320 mieszkañców
uciek³o na po³udnie.
Nieliczni obroñcy zginêli w
czasie walk.
Zniszczona w 2522 roku.
Zaginê³o 87 mieszkañców.
Zniszczona w 2522 roku.
Zaginê³o 52 mieszkañców.
Œwi¹tynia Karoga
drewno, ³owiectwo, -/20c
zbudowana przez
olejek pichtowy
osadników z po³udnia.
Zniszczona w 2522 roku.
Zaginê³o 43 mieszkañców.
Zniszczona w 2522 roku.
Zaginê³o 63 mieszkañców.
hodowla koni
-/6c

0

-

-

-

GORODEC

MM

bojar Vadim
Kuzniecov

480

2

handel,
rybo³ówstwo,
uprawy

15b/20c

Opruck

W

bojar Vadim
Kuzniecov

47

1

uprawy, œwinie

-/2c

9
9

Spl¹drowana w 2522 roku.
Zaginê³o 71 mieszkañców.
Obecnie obóz genera³a
wojsk Chaosu.
Znane z wyrobu
najlepszego w prowincji
piwa jêczmiennego. Targ
rolny.

Wielkie Ksiêstwo Pó³nocy

– Indeks geograficzny Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocy (2522 rok KI) –
Osada

Rozm. W³adca

Popul. Maj. Dochody

Garnizon/
Ochotnicy
samowystarczalnoœæ -/3c
50b/130c
handel, rybo³ów.
Samowystarczalnoœæ -/3c
-/4c
hodowla koni,
owce
samowystarczalnoœæ -/3c
owce, hodowla koni 48a/180b

Uwagi

Tomsk
IZBORAK
Buyanhan
Daygonur

W
M
W
W

36
1000
39
74

1
2
1
2

Mosunangar
KAZAKENT

W
MM

bojar Vadim Kuzn.
bojar Yesugei Ced.
bojar Yesugei Ced.
bojar Yesugei
Cedenbal
bojar Yesugei Ced.
bojar Nambaryn
Sukhbaatar

42
670

1
2

Norostanay

W

bojar Nambaryn
Sukhbaatar

74

1

Hodowla koni,
myto

-/6c

Urgo

W

bojar Nambaryn
Sukhbaatar

0

0

-

-

KREPUVOSTOK F

kniaŸ Zoltan
Telepnev

-

-

-

-

NEREDITSA

MM

690

2

W
W
W
MM

62
41
86
300

1
1
2
2

uprawy, owce,
we³na, ryby
uprawy, owce,we³na
uprawy, byd³o, ryby
uprawy, owce, kozy
handel, owce

15b/30c

Kobruck
Mrazna
Radyarsk
NOVOSTOK
Buranezh
Gruanbatar
Ushagradsk

W
W
K

bojar Mikhail
Gryzlov
bojar Mikhail Gryz.
bojar Mikhail Gryz.
Bojar Mikhail Gryz.
bojar Damdin
Yagvaral
bojar Damdin Yag.
bojar Damdin Yag.
bojar Damdin
Yagvaral

Stanica mytnika.
Prom. Targ rybny.
Mieszkañcy ¿yj¹ w jurtach.
Czêœæ mieszkañców ¿yje w
jurtach.
Mieszkañcy ¿yj¹ w jurtach.
Miejs. oœrodek handlu. Pop.
870 osób zmniejszona w
wyniku oblê¿enia orków w
2522 roku. Ungolska osada
pod murami miasta zosta³a
zniszczona.
Stanica na Jedwabnym
Szlaku. Czêœæ mieszkañców
¿yje w jurtach.
Zniszcz. w 2522 roku przez
orki. Licz¹ca 63 osoby pop.
zosta³a zabita i zjedzona
przez orki.
Forteca zdob. po zaciêtej walce przez orków i obsadzona
przez ich za³ogê. Garnizon
licz¹cy 400 os. zosta³ rozbity
Targ bydlêcy i rolny.

58
49
180

1
1
2

owce
owce
Kamieñ

-/5c
-/3c
15a/15b

SHATSK

M

bojar Dmitri
Radonezh

2 900

3

40b/100c
handel, drewno,
Futra, budowa ³odzi

Harbovsk
Koblev
Padobka
Trostov

W
W
W
W

78
55
43
0

2
1
1
0

bartnictwo, ³owiect.
³owiectwo, drewno
Samowystarczalnoœæ
-

-/6c
-/4c
-

STAROGRAD

M

bojar Dmitri Radon.
bojar Dmitri Radon.
bojar Dmitri Radon.
bojar Dmitri
Radonezh
bojar Anastas
Dmitrovich

5 800

3

handel, podatki,
rybo³ówstwo, miód
pitny

42b/250c

Gradobirsk

W

-

1

uprawy, byd³o

-/2c

Plevsk
Reskov
Starica
TESOV
Granielsk
Yershov

W
W
W
M
W
W

bojar Anastas
Dmitrovich
bojar Anastas Dmit.
bojar Anastas Dmit.
bojar Anastas Dmit.
bojar Yevno Gaydar
bojar Yevno Gaydar
bojar Yevno Gaydar

68
77
39
1 900
32
25

2
2
1
2
1
1

uprawy, œwinie
uprawy, bartnictwo
uprawy, œwinie
handel, olejek picht.
Samowystarczalnoœæ
Samowystarczalnoœæ

-/3c
-/4b
-/2c
19b/43c
-/2c
-
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-/4c
-/2c
-/5c
5a/23b

Prom. Czêœæ mieszk. ¿yje w
jurtach pod murami miasta.
Czêœæ mieszk.¿yje w jurtach.
Mieszkañcy ¿yj¹ w jurtach.
Najwiêkszy w Ksiêstwie kamienio³om obs³ugiwany czêœ.
przez skaz. z obozu pracy.
Prom. Miejs. oœrodek handlu.
Populacja 2 300 zwiêkszona
przez uchodŸców.

Zniszcz. w 2522 roku przez
orki. Zaginê³o 37 mieszk.
Prom. Uniwersytet
Starogradzki. Œwi¹tynia
Vereny. Miejs. oœrodek handlu. Pop. 4 800 zwiêkszona
przez uchodŸców.
Spl¹drowana w 2522 roku.
Zaginê³o 51 mieszkañców.
Zajazd.
Stanica mytnika.
Miejscowy oœrodek handlu.
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– Indeks geograficzny Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocy (2522 rok KI) –
Osada

Rozm. W³adca

Popul. Maj. Dochody

Zabiakin

W

63

2

UKHAGORSK

MM

460

3

Kashary
Zolotoye
ZBIRSK

K
K
W

bojar Kirsan Nazar. 192
bojar Kirsan Nazar. 112
54
bojar Yefim
Ruspatin

2
2
2

Bojar Yevno
Gaydar
bojar Kirsan
Nazarbajev

Znacz¹ce miejsca
Praag
Stolica Ksiêstwa, Praag le¿y nad rzek¹ Linsk i jest trzecim co do
wielkoœci miastem carskiego Kisleva. Po Wielkiej Wojnie
z Chaosem wydawa³o siê, ¿e zniszczone i zupe³nie
zdeformowane przez potêgê Chaosu miasto na zawsze zostanie
utracone. Jednak wbrew przewidywaniom wszystkich, Praag
zosta³ odbudowany. W dodatku dziêki wielkiemu poœwiêceniu
i determinacji ludnoœci ca³ej prowincji, sta³ siê silniejszy ni¿
przed wojn¹. Odbudowane miasto zosta³o otoczone potê¿nymi
murami z licznymi basztami i wie¿ami, a do ich budowy
sprowadzono najlepszych specjalistów i robotników
z Imperium. Umocnienia Praag nale¿¹ obecnie do jednych
z najpotê¿niejszych w Starym Œwiecie, a w Kislevie ustêpuj¹
wy³¹cznie fortyfikacjom carskiej stolicy.
Wspania³a i odbudowana stolica Ksiêstwa zyska³a miano
przeklêtego miejsca. Po wojnie zniszczone miasto zosta³o
z rozkazu w³adcy spalone w celu oczyszczenia go ze znamion
Chaosu, jednak jak siê potem okaza³o, nie przynios³o to
oczekiwanego rezultatu. Wypaczaj¹ce moce Chaosu na zawsze
odcisnê³y na obliczu Praag swoje piêtno. Odbudowan¹ stolicê
prowincji od ponad dwóch stuleci nawiedza plaga
niewyt³umaczalnych zjawisk, a w nocy s³ychaæ przeraŸliwe
zawodzenia. Podobno ze œcian budynków wyrastaj¹ plugawe
twory Chaosu. Wymaga to od w³adz miasta nieustannej
czujnoœci. Splugawione budynki s¹ natychmiast palone, a w ich
miejsce stawia siê nowe. Z mutantami rozprawia siê tutaj
szybko i bezlitoœnie. Pierwszy w³adca na nowo wzniesionej
stolicy powo³a³ do tego celu Stalgradzk¹ Gwardiê, która
w przesz³oœci sk³ada³a siê wy³¹cznie z Ungo³ów. Z czasem w jej
szeregi zostali dopuszczeniu równie¿ inni mieszkañcy miasta,
ale dominuj¹ w nich nadal Ungo³owie. Od ponad dwóch stuleci
ta elitarna formacja tworzy strukturê garnizonu stolicy i razem
z ochotnikami zapewnia miastu bezpieczeñstwo. Za murami
ksi¹¿êcej cytadeli gwardziœci s¹ nieustannie poddawani
wszechstronnemu szkoleniu pod okiem najlepszych dowódców
i nauczycieli. W sk³ad Stalgradzkiej Gwardii wchodzi tak¿e
kilku magów lodu oraz oddzia³ krasnoludów odpowiedzialnych
za obronê kana³ów miejskich.
Najwiêksze i najbardziej charakterystyczne budynki
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£owiectwo, olejek
pichtowy
handel, metalurgia,
z³otnictwo
ruda ¿elaza
ruda z³ota
zbójnictwo

Garnizon/ Uwagi
Ochotnicy
-/3c
W pobli¿u klasztor Ursuna.
14a/27b

16a/19b
18a/10b
9a/14b

Mocno ufortyfikowane. W
mieœcie ¿yje krasnoludzka
mniejszoœæ.
Kopalnia ¿elaza.
Kopalnia z³ota.
Wioska buntowników.

odbudowanego Praag to monumentalna œwi¹tynia Ursuna oraz
cytadela zwieñczona Pa³acem Ksi¹¿êcym. Na pami¹tkê sojuszu
Imperium i Kisleva przed g³ówn¹ bram¹ cytadeli wzniesiono na
przeciwko siebie pomniki przedstawiaj¹ce salutuj¹cych sobie
na wzajem Magnusa Pobo¿nego i cara Aleksandra. Nad wyraz
okaza³ym budynkiem stolicy jest tak¿e œwi¹tynia Dazha.
Zbudowana na planie ko³a konstrukcja przypomina jurtê, a jej
obecny arcykap³an Mutagaj Czordin ma du¿e wp³ywy siêgaj¹ce
daleko poza granice Ksiêstwa. Jest tak¿e postrzegany jako
pewny nastêpca panuj¹cego patriarchy kultu. W mieœcie
znajduj¹ siê równie¿ niewielkie œwi¹tynie Shallyi, Sigmara,
Taala i Ulryka. Budynki te s¹ spuœcizn¹ po in¿ynierach
i robotnikach z Imperium, których sprowadzono do odbudowy
miasta po Wielkiej Wojnie z Chaosem. Kulty z Imperium
skupia³y pocz¹tkowo przede wszystkim potomków
imperialnych budowniczych, którzy postanowili osiedliæ siê w
odbudowanym Praag. Jednak z biegiem lat niektóre z nich sta³y
siê popularne wœród rdzennych mieszkañców, a dotyczy to
przede wszystkim kultu Shallyi, Taala i Ulryka. W mieœcie
funkcjonuje tak¿e Wielka Akademia Nauk i chocia¿ ma dobr¹
renomê, uczelnia nie cieszy siê popularnoœci¹. Miejscowi ¿acy
decyduj¹ siê na studia na innych uniwersytetach, byle tylko
wyrwaæ siê z miasta, a zamiejscowych odstrasza ponura
reputacja stolicy Ksiêstwa.
Mieszkañcy stolicy ró¿ni¹ siê od ludnoœci z prowincji. S¹
znacznie mniej przyjaŸni wobec obcych i niezbyt towarzyscy,
ale przede wszystkim cechuje ich podejrzliwoœæ
i pesymistyczne nastawienie do ¿ycia. Panuje powszechna
opinia, ¿e atmosfera przeklêtego miasta udzielaj¹c siê przez lata
mieszkañcom, na sta³e zasia³a w ich sercach zw¹tpienie
i gorycz. Podró¿ni, którzy odwiedzali Praag czêsto wspominaj¹,
¿e za jego murami na ka¿dym kroku wyczuwa siê coœ
z³owrogiego. Wielu z nich by³o œwiadkami niezwyk³ych
osobliwoœci. Na w³asne oczy mogli widzieæ Stalgradzk¹
Gwardiê œcigaj¹c¹ mutanta lub walcz¹c¹ z okropnoœciami
Chaosu, które niespodziewanie wyrasta³y ze œcian budynków.
Pomimo z³ej s³awy, mieszkañcy Praag nie zamierzaj¹
opuszczaæ swych domostw i zmieniaæ miejsce zamieszkania,
gdy¿ nie wierz¹ w mo¿liwoœæ poprawy w³asnego losu.
Wybieraj¹c ¿ycie w mieœcie skazuj¹ siê na nieustaj¹ce
podszepty Chaosu. Szaleñstwo jest w Praag prawdziw¹ plag¹,
a tutejszy przytu³ek dla ob³¹kanych jest przeludniony i nie ma w
nim miejsca dla wszystkich potrzebuj¹cych pomocy. Tutejsi
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kap³ani maj¹ rêce pe³ne roboty, ale to w³aœnie dziêki nim miasto
nie pogr¹¿y³o siê w ca³kowitym zepsuciu. Wiara jest dla
mieszkañców Praag najlepszym oparciem w ich przeklêtym
mieœcie, a religijni fanatycy s¹ tutaj znacznie bardziej
powszechni ni¿ w jakimkolwiek innym mieœcie Kisleva.
Obecnie Praag jest oblegany przez czêœæ wojsk Arachaona pod
przywództwem genera³a D'aggorna Wspania³ego, który
stacjonuje w spl¹drowanej wiosce Volgoj na wschód od miasta.
Stalgradzka Gwardia wspierana przez dobrze wyszkolonych
ochotników, dzielnie odpiera kolejne uderzenia wrogiego
wojska i dziêki temu chroni prowincjê. Obie strony konfliktu s¹
zdziesi¹tkowane i wycieñczone zbrojnymi starciami. Na
szczêœcie wielu mieszkañców miasta zdo³a³o uciec na po³udnie
dziêki magom lodu, którzy niszcz¹c most na rzece Linsk
powstrzymali na pewien czas nacieraj¹ce na Praag wojska
Chaosu. Pomimo bohaterskiej postawy Stalgradzkiej Gwardii,
przysz³oœæ miasta jest niepewna. Do oblegaj¹cych wojsk
Chaosu nieustannie do³¹czaj¹ niedobitki armii Archaona
rozbite w innych prowincjach Kisleva i jeœli wkrótce nie
nadejdzie odsiecz, oblê¿enie mo¿e skoñczyæ siê pora¿k¹ dla
obroñców stolicy. Poza tym okolice Praag przemierzaj¹
niewielkie oddzia³y Chaosu, których zadaniem jest
zapewnianie aprowizacji dla oblegaj¹cej armii. Niektóre z nich
zapuszczaj¹ siê a¿ pod Izborak na wschodzie i pod Starograd na
po³udniu, niszcz¹c po drodze i pl¹druj¹c napotkane siedziby
ludzi. Taki los spotka³ miêdzy innymi ma³e miasteczko Drutsk,
które przed wojn¹ by³o znane w ca³ym Ksiêstwie z wielkiego
koñskiego targu organizowania co roku latem. Wystawiano
tutaj najdorodniejsze okazy z ca³ej prowincji, które kupowa³a
za poœrednictwem swoich poddanych nawet sama caryca.

Shatsk
Po³o¿one na skraju Lasu Duchów miasto Shatsk s³ynie
z targowiska skór i futer. W mieœcie kwitnie handel dziczyzn¹,
wyrobami kuœnierskimi oraz miodem. W okolicy prowadzona
jest wycinka drzew, które sp³awiane s¹ rzek¹ Urskoj do innych
czêœci Kisleva. Spore przychody zapewnia miastu budowa
³odzi rzecznych, cenionych i chêtnie kupowanych tak¿e w
innych prowincjach. Miasto, jak na standardy Kisleva, jest
bogate i zadbane. Niestety od pewnego czasu na przedmieœciu
obozuje w jurtach i sza³asach kilkaset uchodŸców. Wiêkszoœæ
z nich uciek³a z miejscowoœci po³o¿onych w obrêbie Lasu
Duchów przez które przetoczy³a siê armia orków. Na skutek
dzia³añ wojsk Archaona przybyli tutaj tak¿e mniej liczni
uciekinierzy z pó³nocy prowincji. W³adze miasta zwiêkszy³y
liczebnoœæ garnizonu, aby zapanowaæ nad porz¹dkiem i jak do
tej pory zdo³a³y go utrzymaæ. UchodŸców ci¹gle niestety
przybywa, a zapasy ¿ywnoœci s¹ na wyczerpaniu. W³adca
miasta, sêdziwy bojar Dmitri Radonezh obawia siê wybuchu
zamieszek i zarazy.

Starograd
Starograd by³ jedn¹ z pierwszych osad Gospodarów na tych
ziemiach. W dawnych czasach by³ tak¿e przez ponad piêæ
stuleci stolic¹ Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocy. W czasie Inwazji
Chaosu miasto zosta³o powa¿nie zniszczone, a po wojnie swoj¹

funkcjê straci³o na rzecz odbudowanego Praag. Chocia¿
Starograd nie odzyska³ utraconej œwietnoœci, w chwili obecnej
jest drugim co do wielkoœci miastem Ksiêstwa. W³adaj¹cy
miastem bojar Anastas Dmitrovich od wielu lat stara siê
zmodernizowaæ Starograd na wzór bogatych miast z Imperium.
W m³odoœci studiowa³ w Nuln, który sta³ siê dla niego
najwiêksz¹ inspiracj¹. Z jego rozkazu wszystkie nowe budynki
w mieœcie s¹ budowane w imperialnym stylu, a on sam ubiera
siê w kolorowe szaty zgodnie z nulneñsk¹ mod¹. Poza tym
Dmitrovich wspiera rozwój mieszczañstwa, gdy¿ widzi w tej
grupie spo³ecznej najwiêkszy potencja³ stymuluj¹cy rozwój
Starogradu. Rada miejska z³o¿ona z najbogatszych rodów
kupieckich ma tutaj znacznie wiêksze wp³ywy ni¿ w innych
miastach prowincji. Przed Burz¹ Chaosu miasto dziêki rzece
Linsk utrzymywa³o œcis³e kontakty handlowe z Erengradem.
Stamt¹d tez przychodzi³y najnowsze nowinki i mody ze Starego
Œwiata. W Starogradzie zawsze mo¿na by³o wtedy spotkaæ
cudzoziemców, szczególnie pochodz¹cych z Imperium. Aby
nadaæ miastu splendoru i przyci¹gn¹æ do niego uczonych oraz
artystów, Dmitrovich od wielu lat wspiera finansowo dzia³aj¹cy
w mieœcie Uniwersytet Starogradzki. Poza tym ufundowa³
budowê œwi¹tyni Vereny i jest ¿arliwym szerzycielem jej kultu.
Pomimo usi³owañ Dmitrovicha, Starogradowi daleko jeszcze
do bogatych miast z Imperium i du¿o jeszcze up³ynie czasu,
zanim miasto osi¹gnie podobny poziom.
Starograd najwiêksze dochody czerpie przede wszystkim
z podatków i handlu kontrolowanego przez kilka bogatych
rodów kupieckich. Poza tym miasto znane jest w ca³ym
Kislevie z miodowo-korzennego trunku o nazwie Pó³torak
Starogradzki, którego receptura jest pilnie strze¿on¹ tajemnic¹
wytwórców. Do jego wyrobu sprowadzany jest najlepszy miód
z okolic Shatska, gdy¿ lokalni bartnicy nie mog¹ zaspokoiæ
rosn¹cego zapotrzebowania na ten z³ocisty surowiec. Burza
Chaosu wywo³a³a na pó³nocy panikê wœród ludnoœci
i przywiod³a wielu uchodŸców pod mury miasta, ale wiêkszoœæ
z nich decyduje siê uciekaæ dalej na po³udnie. Na szczêœcie dla
miasta, ominê³y je dzia³ania wojenne, a w okolice zapuszczaj¹
siê niewielkie oddzia³y, które nie stanowi¹ zagro¿enia dla
miasta.

Tychavoda
Tychavoda to jezioro le¿¹ce na szlaku z Kobrinu do Praag.
Kiedyœ by³a na nim wyspa, na której w dawnych czasach
Gospodarowie wznieœli miasteczko Goplov. Wielu podró¿nych
przemierzaj¹cych szlak zatrzymywa³o siê tutaj, aby odpocz¹æ
i znaleŸæ schronienie przed noc¹. Obecnie po wyspie
i miasteczku nie ma ¿adnego œladu, ale pozosta³y legendy
zwi¹zane z tym przeklêtym miejscem. Podobno przed trzema
stuleciami miasteczkiem rz¹dzi³ bojar Igor Popielov, który za
¿onê poj¹³ pochodz¹c¹ z Imperium piêkn¹ i podstêpn¹
szlachciankê Gertrudê. Igor za namow¹ ¿ony zamordowa³
swoich krewnych, aby przej¹æ ich wp³ywy i okoliczne maj¹tki.
Legenda g³osi, ¿e w tym celu poda³ im zatruty miód pitny, a ich
cia³a wrzuci³ do jeziora. Wkrótce potem ze zgni³ych zw³ok
wylêg³y siê olbrzymie szczury, które rozmno¿y³y siê,
a nastêpnie zaatakowa³y i zagryz³y wszystkich mieszkañców
Goplova. Stwory zagnieŸdzi³y siê w wyludnionym miasteczku
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i sta³y siê zagro¿eniem dla podró¿nych. Wieœæ niesie, ¿e
ostatecznie w okolicy zjawili siê magowie lodu, którzy zatopili
wyspê, zrzucaj¹c na ni¹ wielk¹ górê ludu. Szlak zosta³
oczyszczony z zagro¿enia, ale od tamtej pory trzeba nak³adaæ
drogi i omijaæ jezioro. Inna wersja legendy mówi, ¿e Gertruda
sprowadzi³a z Imperium zakazany kult zwi¹zany ze skavenami.
Nak³oni³a mê¿a, aby przyst¹pi³ do kultystów i zbudowa³
w miasteczku œwi¹tyniê poœwiêcon¹ bóstwu skavenów.
Mieszkañcy Goplova zostali zmuszeni do przyjêcia nowej
wiary, a sprzeciwiaj¹cych siê temu krewniaków Igora otruto.
Nied³ugo potem w mieœcie rozmno¿y³y siê na potêgê szczury,
a na ulicach widywano skavenów. Kiedy w mieœcie z czasem
zaczêli znikaæ w tajemniczych okolicznoœciach podró¿ni, wielu
z nich zaczê³o omijaæ Goplov szerokim ³ukiem. Z³a s³awa tego
miejsca zwróci³a w koñcu uwagê kniazia. W³adca prowincji
wys³a³ do Goplova magów lodu, aby zbadali niepokoj¹ce
doniesienia. Wed³ug legendy magowie przybywszy do Goplova
wpadli w straszny gniew i zatopili miasto.

las. S¹ to jednak niepotwierdzone informacje, a nazbyt
dociekliwe w tej sprawie osoby znajdowano z no¿em w plecach.
Chocia¿ za g³owy Ruspatina i jego bandziorów wyznaczono
wysok¹ gratyfikacjê, to niewielu œmia³ków jest chêtnych podj¹æ
siê tego wyzwania. Odwa¿ni, którzy próbuj¹ siêgn¹æ po nagrodê
na ogó³ przepadaj¹ bez wieœci w Lesie Duchów.

Nie wiadomo która z tych legend jest bli¿sza prawdy, ale jedno
jest pewne – nikt z okolicy ze strachu nie wyp³ywa na jezioro.
Ponoæ wiosn¹ kiedy puszczaj¹ lody, na brzegu Tychavody
mo¿na znaleŸæ ludzkie szkielety owiniête w resztki przegni³ej
odzie¿y. Niektórzy ch³opi twierdz¹, ¿e widzieli wœród
znalezionych szcz¹tek tak¿e du¿e czaszki z wygl¹du
przypominaj¹ce szczurze.

Czagataj jest niskim m³odzieñcem o typowo ungolskiej urodzie.
Urodzi³ siê i wychowa³ w Praag. Jest religijny i wierny
ungolskim tradycjom. Codziennie modli siê do Dazha
o pomyœlny dzieñ. Nie lubi niepotrzebnie strzêpiæ jêzyka i jest
z natury bardzo rzeczowy. Od najm³odszych lat uwielbia³
strzelaæ z ³uku i jeŸdziæ konno. Poza tym zawsze chcia³ pójœæ w
œlady ojca i wst¹piæ do Stalgradzkiej Gwardii. Dwa lata temu
uda³o mu siê dopi¹æ swego. Po przejœciu morderczego
szkolenia, z³o¿y³ przysiêgê wiernoœci kniaziowi i rozpocz¹³
s³u¿bê w garnizonie Praag. Wraz z uderzeniem wojsk Chaosu
zosta³ przydzielony do obrony jednej z baszt na murach miasta.
Prze¿y³ kilka szturmów i jak do tej pory los okazywa³ siê dla
niego ³askawy. Odniós³ tylko powierzchowne obra¿enia, lecz
jego ojciec mia³ mniej szczêœcia – zgin¹³ w czasie pierwszego
natarcia. Czagataj jest przera¿ony tym, co widzia³, ale stara siê
nie okazywaæ tego po sobie. Tak jak wszyscy mieszkañcy Praag
liczy na rych³¹ odsiecz carskich wojsk.

Zbirsk
Zbirsk to kryjówka banitów zbudowana w Lesie Duchów nad
rzek¹ Plyuss¹. Dok³adna lokalizacja osady jest nieznana
i trudna do ustalenia. Podobno jedyna droga prowadz¹ca do
tego miejsca jest usiana licznymi pu³apkami. Za³o¿ycielem
Zbirska i przywódc¹ banitów jest zbieg³y z Praag bojar Yefim
Szysz³an, którego oskar¿ono kilka lat temu o zorganizowanie
spisku na ¿ycie Wielkiego Kniazia Pó³nocy. Banici swoj¹ osadê
zbudowali w staro¿ytnych ruinach i rz¹dz¹ siê tam swoimi
prawami. Wieœæ niesie, ¿e do³¹czy³o do nich wielu ch³opów,
którzy uciekli od swoich panów i pañszczyzny. Z biegiem czasu
Zbirsk sta³ siê samowystarczaln¹ osad¹, utrzymuj¹c¹ siê
z bartnictwa i ³owiectwa. Jednak od samego pocz¹tku
podstawowym Ÿród³em dochodów sta³y siê rabunki, które
rozs³awi³y zarówno Zbirsk i Yefima Szysz³ana. Ofiar¹ napadów
padaj¹ najczêœciej ³odzie rzeczne p³ywaj¹ce po Plyssie. Typowy
atak polega na rozci¹gniêciu w poprzek rzeki solidnego
³añcucha, który zatrzymuje przep³ywaj¹c¹ ³ódŸ. Bandyci
nastêpnie ostrzeliwuj¹ za³ogê z kusz i ³uków, a potem rabuj¹
³adunek, zabieraj¹ ³añcuch i znikaj¹ w lesie. W³adze nie potrafi¹
siê uporaæ z przestêpczym procederem Szysz³ana. Wysy³ane
w ten rejon ³odzie patrolowe i ekspedycje w g³¹b lasu nie doœæ,
¿e nie przynosz¹ rezultatów, to w dodatku czasem nie wracaj¹
z misji. Oprócz zagro¿enia ze strony w³adz, banici ¿yj¹c
w Lesie Duchów musz¹ zmagaæ siê z licznymi
niebezpieczeñstwa zwi¹zanymi z tym niegoœcinnym miejscem.
Nale¿¹ do nich g³ównie bandy goblinów, zwierzoludzie i inne
stwory Chaosu.
Podobno od pewnego czasu banici zamiast rabowaæ, pobieraj¹
haracz od za³óg ³odzi, które chc¹ bezpiecznie przep³yn¹æ przez
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Przyk³adowi mieszkañcy
Wielkiego Ksiêstwa Pó³nocny
Czagataj Merdor¿, stalgradzki gwardzista
Dziadek mia³ racjê, kiedy opowiada³ o Wielkiej Wojnie. Nie
wierzy³em mu, dopóki nie zaczê³o siê oblê¿enie. Nawet teraz
kiedy zamykam oczy, widzê te potwory. Mam nadziejê, ¿e
Caryca pomo¿e nam wyt³uc te bestie. Modlê siê o to
codziennie do Dazha.

Profesja: ¿o³nierz
Rasa: cz³owiek
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Umiejêtnoœci: jeŸdziectwo, znajomoœæ jêzyka (Kislevski),
wiedza (Kislev), hazard, opieka nad zwierzêtami, leczenie,
powo¿enie, unik, spostrzegawczoœæ, zastraszanie
Zbroja: lekki pancerz (skórzana kurtka)
Punkty zbroi: g³owa 0, rêce 1, korpus 1, nogi 0
Uzbrojenie: szabla, sztylet, ³uk refleksyjny
Wyposa¿enie: mundur, tarcza z herbem miasta, ko³czan z 20
strza³ami, banda¿e, buk³ak z kumysem, religijny symbol
Dazha
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Radok „Krojczy” Bykov, uchodŸca z Praag
Córy i synowie Kisleva! Przyby³em po was z oblê¿onego
Praag! Wzywa nas Ursun! Chwytajcie za broñ i ruszajmy z
odsiecz¹ na pó³noc! Dzieñ prawdy jest coraz bli¿szy!
Ursuuuun!!!
Radok jest szpetnym i zaniedbanym mê¿czyzn¹ œredniego
wzrostu. Ma 32 lata, urodzi³ siê i wychowa³ w Praag.
W dzieciñstwie jego rodzice zginêli z r¹k mutanta i musia³
wychowywaæ siê na ulicy. Rodzinna tragedia na zawsze
odcisnê³a piêtno na jego psychice. Jako m³odzieniec chcia³
zostaæ kap³anem Ursuna, ale jego niebywale skrajne pogl¹dy
i ubóstwo sta³y siê przeszkod¹ w realizacji tych zamiarów.
Mimo tego Radok nie zrazi³ siê i nie straci³ religijnego zapa³u,
a wrêcz przeciwnie – popad³ w jeszcze wiêkszy fanatyzm
i przesta³ interesowaæ siê sprawami doczesnymi. Asceza,
¿arliwa modlitwa i wyg³aszanie kazañ na ulicach Praag przez
wiele lat by³y dla niego jedynymi zajêciami. Wraz ze
zbli¿aj¹cymi siê do Praag wojskami Archaona, zg³osi³ siê na
ochotnika do obrony miasta. Przetrwa³ pierwsze natarcie
i ws³awi³ siê w czasie walk. Wtedy te¿ zyska³ swoje przezwisko
„Krojczy”, bo po bitwie pokonanym przeciwnikom wypruwa³
wnêtrznoœci i twierdzi³, ¿e szuka w nich boskich znaków od
Ursuna. W czasie kolejnego natarcia odniós³ paskudn¹ ranê
g³owy i zapad³ na kilka dni w œpi¹czkê. Po przebudzeniu zacz¹³
rozg³aszaæ, ¿e mia³ wizjê od samego Urusna, który powierzy³
mu œwiêt¹ misjê. Wkrótce po tym dokona³ niemo¿liwego –
uciek³ z obleganego miasta i przedosta³ siê na po³udnie do
Shatsk. Pytany w jaki sposób to zrobi³, odpowiada, ¿e sta³o siê
to za spraw¹ samego Ursuna, który rozkaza³ mu zwo³aæ
i sprowadziæ do Praag odsiecz z Lasu Duchów. Aktualnie b³¹ka
siê z grup¹ popleczników po obozowisku uchodŸców pod
Shatskiem i namawia ich do udzia³u w krucjacie przeciwko
Chaosowi.
Profesja: fanatyk
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Umiejêtnoœci: znaj. jêzyka (Kislevski), wiedza (Kislev), czytanie i pisanie, nauka (teologia), przekonywanie, zastraszanie
Zbroja: lekki pancerz (skórzana kurtka)
Punkty zbroi: g³owa 0, rêce 1, korpus 1, nogi 0
Uzbrojenie: morgernsztern, nó¿
Wyposa¿enie: bu. kisl. wódki, kadzid³o, ³achmany obwieszone amuletami, dzwoneczkami i czaszkami zwierzoludzi

Pomys³y na przygody
W³ócznia niedŸwiedzia
Religijny fanatyk Radok Bykov nawo³uje gmin pod Shatskiem
do zorganizowania krucjaty przeciwko wojskom oblegaj¹cym
Praag. Do tej pory zgromadzi³ wokó³ siebie niewielk¹ grupê

popleczników, sk³adaj¹c¹ siê z podobnych do niego fanatyków
i zrozpaczonych uchodŸców, którzy nie maj¹ pomys³u co ze
sob¹ zrobiæ. Pomimo s³abego zainteresowania jego „œwiêt¹
misj¹” wierzy, ¿e uda mu siê nak³oniæ lud do zbrojnego zrywu.
BG spotkaj¹ Bykova wyg³aszaj¹cego publicznie kazanie.
Fanatyk nagle wska¿e na nich i z wielkim entuzjazmem
wykrzyczy, ¿e oto przybyli wybrañcy Ursuna, którzy ju¿
nied³ugo „dadz¹ œwiadectwo proroctwu i odnajd¹ zagubion¹
W³óczniê NiedŸwiedzia”. Skoñczywszy kazanie Radok
poprosi BG do swojego sza³asu, a tam oœwiadczy, ¿e mia³
religijn¹ wizjê w czasie której ujrza³ bohaterów dzier¿¹cych
zagubion¹ relikwiê – legendarn¹ W³óczniê NiedŸwiedzia.
Wed³ug legend ma ona niezwyk³¹ moc mobilizowania ludzi,
dziêki której Radok z pewnoœci¹ zdo³a zorganizowaæ krucjatê.
Fanatyk bêdzie œwiêcie przekonany, ¿e tylko BG mog¹
odnaleŸæ w³óczniê. Dlatego wyœle ich na wyprawê do Ÿróde³
rzeki Urskoj, bo wed³ug otrzymanej wizji relikwia w³aœnie tam
zosta³a ukryta. Bohaterów czeka wiêc niebezpieczna wyprawa,
podczas której pojawi siê wiele w¹tpliwoœci. Czy Radok jest
naprawdê natchniony przez Ursuna, czy jest po porostu
szaleñcem? Mo¿e jest agentem Chaosu i wype³nia jak¹œ
tajemnicz¹ misjê, a W³ócznia NiedŸwiedzia w rzeczywistoœci
jest potê¿n¹ broni¹ Tzeentcha? Co czeka Bohaterów u Ÿróde³
Urskoj i czy na czas odkryj¹ podstêp?
Bardzo cenny ³adunek
BG zostan¹ wynajêci przez rachitycznego Maksa Lebedeva,
bogatego kupca z Shatsk. Celem zlecenia bêdzie odnalezienie
tajemniczego przedmiotu. Zosta³ on zrabowany razem z ca³ym
³adunkiem podczas napadu na ³ódŸ rzeczn¹ p³yn¹c¹ z miasta
Tesov. BG odkryj¹, ¿e rabusiami byli buntownicy bojara
Yefima Szysz³ana, ukrywaj¹cy siê w Zbirsku. Bêd¹ musieli
znaleŸæ sposób, aby odnaleŸæ siedzibê bandytów i omin¹æ po
drodze niebezpieczne pu³apki. Na miejscu czeka ich niemi³e
przywitanie ze strony bandziorów i uwiêzienie. Wkrótce te¿
oka¿e siê, ¿e mieszkañcy wyjêtej spod prawa osady od pewnego
czasu zaczynaj¹ popadaæ w ob³êd. Bohaterowie bêd¹ mogli
odczuæ na w³asnej skórze skutki tego szaleñstwa. Z opresji
uratuje ich niespodziewany atak zmutowanych kultystów
Slaanesha na Zbirsk. Bohaterowie ramiê w ramiê
z buntownikami stan¹ do walki z mutantami. Kultyœci zostan¹
odparci, ale po pewnym czasie znów zaatakuj¹ z jeszcze
wiêksz¹ zaciêtoœci¹. Ponownie odparci, zdecyduj¹ siê na
pertraktacje i za¿¹daj¹ wydania im przedmiotu zrabowanego
z ³odzi w zamian za odst¹pienie od walki. Oœwiadcz¹ tak¿e, ¿e
po¿¹dany przez nich przedmiot jest potê¿nym artefaktem Boga
Krwi. Wyznawcy Pana Przyjemnoœci bêd¹ chcieli przekonaæ
BG, ¿e chc¹ za wszelk¹ cenê zniszczyæ przedmiot zwi¹zany
z wrogim kultem. Ostrzeg¹ tak¿e, ¿e jeœli nie zostanie on w porê
zniszczony, to sprowadzi na te ziemie wielkie nieszczêœcie. Czy
BG zdecyduj¹ siê oddaæ artefakt wyznawc¹ Slaanesha? Kim
jest Maks Lebedev i dlaczego pragnie dla siebie artefaktu?
Dlaczego poda³ nieprawdziwe informacje o przedmiocie? Czy
niepozorny przedmiot rzeczywiœcie zwi¹zany jest z Khornem,
czy mo¿e ze Slaaneshem? Jak¹ decyzjê w zwi¹zku z ¿¹daniami
kultystów podejmie bojar Yefim Szysz³an? Bohaterowie bêd¹
mieli niewiele czasu, aby dokonaæ w³aœciwego wyboru, gdy¿
moc artefaktu bêdzie wywo³ywaæ coraz wiêkszy wp³yw na
otoczenie. Niew³aœciwa decyzja lub opiesza³oœæ spowoduje
uwolnienie drzemi¹cego w przedmiocie z³a i przyniesie
katastrofalne skutki.
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