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VIRCHY
Praca sporządzona na potrzeby Wydziału III Kancelarii Papieskiej

przez o. Gerarda Francisa AOL1

Informacje ogólne

„Pierwszy  raz  ujrzałem  Virchy  z  pokładu  cynazyjskiego  statku  handlowego  Duma 
Królowej. Zbocza doliny, którą wiła się Erechiela porośnięte były gęstą puszczą. Z początku las  
wydał  mi się  niczym ściana zamku,  skrywająca mroczne sekrety.  Pomimo palącego,  letniego  
słońca  gęstwiny  pozostawały  nieprzeniknione.  Pośród  tych  lasów  przyszło  mi  spędzić  trzy  
najpiękniejsze lata mojego życia. 

Erechiela płynęła wartko klucząc w niezliczonych zakrętach i meandrach. Dookoła mnie  
panowała cisza, z rzadka przerywana rozkazami kapitana.

Wkrótce wąwóz zaczął stawać się coraz bardziej szeroki, do rzeki dołączyła droga. W 
oddali ujrzałem dym pochodzący najpewniej z jednej z pobliskich wsi. Powietrze było lekkie i  
czyste, zupełnie odmienne od zaduchu Kindle czy Kartiny. 

Nasza droga trwała kilka dni. Płynęliśmy w dzień, na noc cumując w przybrzeżnych  
zatokach i portach. W dolinie Erechielii spotykałem kupców, pielgrzymów i uchodźców. Pomiędzy  
nimi górowali strażnicy nordyjscy.”

„Dziennik z podróży do Virchy” 
o. Gerard Francis AOL

1 AOL – Adare Orderum Lea, potocznie leanie. Zakon doryjski założony przez św. Voko mający na celu badanie nowych 
ziem aby objąć je opieką kościoła. Za panowania Magnusa V został przekształcony w organizację zrzeszającą najlepszych 
geografów Kartiny. W chwili obecnej do zakonu należy około 200 braci wędrownych. Siedzibą zakonu jest opactwo 
Sirach znajdujące się w płd. części Kartiny. Nazwa zakonu pochodzi od lea – starodoryjskiej nazwy nieznanej ziemi.



Mianem  Virchy  nordyjscy 
kartografowie od zawsze określali zachodnią 
część gór Dervah. Według ich badań pasmo 
to  jest  od  zachodu  obwiedzione  granicą  z 
Cynazją,  od  wschodu  masywem  Igły,  od 
południa  wzgórzami  Bakham,  od  północy 
doliną Erechielii.

Podział  ten,  jakkolwiek  umowny, 
został przyjęty przez kartografów kartińskich 
i  cynazyjskich,  w związku z  czym będę  go 
stosował w mojej pracy. 

Najwyższym  szczytami  regionu  są: 
leżący  w zach.  części  -  Tarhinu (bardańska 
Igła,  wysokość  około  4400  stóp),  centralny 
Busson  (bard.  Skała,  2700  stóp)  oraz 
zachodnia Calkova (bard. Piękna, 2000 stóp). 

Region  Virchy  przecięty  jest  w 

środku pasmem Krzemiennych Wzgórz.  Na 
północy  leży  masyw  Calkovej  otoczony 
Błędnymi  Lasami.  Na  południe  od 
Krzemiennych  Wzgórz  znajduje  się  dolina 
Lark  ciągnąca  się  do  szczytu  Tarhin.  Na 
szczególną uwagę zasługuje Dolina Św. Voko, 
nad  którą  góruje  Tarhin.  Na  zboczach 
Tarhinu  znajduje  się  pustelnia  świętego, 
tradycyjne miejsce pielgrzymek bardańskich.

Niniejsza  praca  jest  rezultatem 
trzyletniej  podróży  po  Virchy,  połączonej  z 
badaniem  zwyczajów  mieszkańców,  którą 
odbyłem  w  latach  1572-1575.  W  trakcie 
wędrówki  przemierzyłem  wszystkie  doliny, 
zagłębiłem się w Błędne Lasy oraz wspiąłem 
się na szczyty Calkovej i Bussona, z których 
rysuje się jedna z piękniejszych panoram w 
Dominium.



Mieszkańcy

„Pierwsi  Bardańczycy,  których poznałem byli  flisakami.  Spotkałem ich na  jednym z 
postojów, gdy wymieniali informację z naszym pilotem. Byli raczej średniego wzrostu, smagli i  
kruczowłosy. Przywodzili mi na myśl pistolety zawsze gotowe do strzału. Ubrani byli w lekkie  
lniane koszule, noszone na wełnianych spodniach. Ani słońce, ani wysiłek zdawały się nie mieć  
na nich żadnego wpływu.“

„Dziennik z podróży do Virchy”
 o. Gerard Francis AOL

Większość rdzennych mieszkańców 
tego obszaru stanowią Bardańczycy.  Jedynie 
w  promieniu  trzydziestu  mil  od  Erechielii 
widoczna  jest  przewaga  osadnictwa 
nordyjskiego. 

Największymi  miastami  regionu  są 
Molan  i  Durm  leżące  w  dolinie  Erechielii 
oraz  Lark  leżące  powyżej  północnego 
dopływu  Elary  –  Elany.  Najczęściej 
spotykanymi  językami  są  bardański 
(wschodnia odmiana dialektu Bordaków) oraz 
nordyjski.  W  dolinie  Erechielii  obecna  jest 
spora  liczba  napływowych  cynazyjczyków 
trudniących  się  handlem  z  Nordią 
wewnętrzną. 

Molan i  Durm to klasyczne miasta 
pogranicza  cynazyjsko-nordyjskiego.  Duża 
ilość kupców i ludności napływowej sprawia, 
że  miasta  te  powoli  tracą  swój  nordyjski 
charakter. Zabudowa w większości jest luźna, 
w opozycji  do miast  Cynazyjskich.  Pomimo 
utrudnień  związanych  z  przekraczaniem 
granicy  (konieczne  jest  zaproszenie 
Nordyjczyka)  handel  kwitnie.  Ilość 
mieszkańców szacuję na  około trzy tysiące. 
Cechami charakterystycznymi  obu miast  są 
wspaniałe  drewniane  mosty  przerzucone 
przez  Erechielę.  Gdyby  nie  wiecznie 
pochmurne niebo, mogłyby one rywalizować 
urodą z Alamades i Jinetes w Kordzie.

Manen  pod  panowaniem 
Nordyjczyków przekształciło się w placówkę 
górniczą. Obecnie stąd wyruszają ekspedycje 
do  bogatego  w  minerały  regionu  Calkovej. 

Zmęczony podróżny, wędrujący od Erechielii 
do Manen, spodziewa się upadającego miasta. 
Lasy,  niegościnne od pierwszej chwili,  zdają 
się  pochłaniać  wszystko,  co  znajdzie  się  w 
zasięgu  smukłych  drzew,  a  kamienne 
olbrzymy na horyzoncie zlewają się kolorami 
ze  stalowym  niebem.  W  tym  wszystkim 
Manen jawi się wędrowcowi niczym strażnica 
cywilizacji  pośród  zielonej  pożogi.  Czyste 
łóżka,  suto  zastawione  stoły  i  zadbane 
budynki  to  zasługa  okupantów.  Przed 
rozbiorami Manen przypominało raczej leże 
rozbójników,  teraz  zaś  jest  jednym  z 
najczystszych miast Dominium.

Trudno o mniej  bardańskie miasto 
w Bardanii. Kupcy, lichiwarze i rzemieślnicy 
zastąpili  dumnych Bardańczyków. Łatwiej  w 
Manen  spotkać  ragadańskiego  rancora  niż 
człowieka  zrodzonego  z  tej  ziemi.  Bliskość 
Larny,  dostatek  drewna  i  minerałów  z 
Calkovej  sprawiły,  że  w  Manen  żyje  się 
bogato, ale nie bardańsko. 

Lark  jest  dokładnym 
przeciwieństwem Manen, choć  miasta te od 
dawna  rywalizowały  o  tytuł  perły  Virchy. 
Trudny dostęp do miasta i regularne napady 
górali  przyczyniły  się  do  upadku  Lark.  

Dawniej,  w czasach Bardanii,  miasto 
tętniło  życiem,  witając  pielgrzymów  i 
żegnając  drwali.  Gdy  złoża  marmuru  w 
regionie  Bussona  uległy  wyczerpaniu,  Lark 
przestało  pełnić  pierwotną  rolę  ośrodka 
handlowego. Dziś dumne Lark to nieskładne 
zbiorowisko  drewnianych  domów  i  kilku 



warsztatów. Pałac gubernatora, wyróżniający 
się bardańskim charakterem frontonu, jak na 
ironię stał się siedzibą nordyjskich  żołnierzy. 
Lada dzień w Lark ludzie pomrą od chorób i 
głodu,  pozostając  jednak  do  końca 
Bardańczykami.

Rozbiory  sprawiły,  że  na  szlakach 
zaroiło się od Bardańczyków – uciekinierów 
z  ojczyzny. Nordyjczycy, chcąc ustabilizować 
sytuację  w  regionie,  zdecydowali  się 
przesiedlić  większość  wsi  bardańskich  z 
okolic masywu Calkovej. Pozbawieni korzeni 
uchodźcy  zostali  osiedleni  przy  granicy  z 
Barkham.  Nic  więc  dziwnego,  że  wkrótce 
wrócili  na  Calkovą,  tym  razem  jako 
rozbójnicy.

Liczbę mieszkańców całego regionu 
szacuję  na  około  dwa tysiące  mieszkańców 
wsi,  ponadto  dwustu  (lub  więcej)  górali  i 
około  dwustu  Nordyjczyków.  W  trakcie 
podróży naliczyłem około siedemdziesiąt wsi 
i osad.

Wojna w Ragadzie odcisnęła swoje 
piętno  nawet  na  odległych  regionach 
Dominium, w tym również na Virchy. Każde 
kolejne  starcie  pomiędzy  stronnictwami 
powoduje powstanie nowej fali uchodźców z 
Ragady.  Większość  z  uciekinierów  szuka 
szczęścia  w  Cynazji,  jednak  spora  część 
zatrzymuje się w Virchy. Znajdują pracę jako 
rzemieślnicy i robotnicy w wielu inwestycjach 
nordyjskich. 

Uchodźcy  powszechnie  zwani  są 
“gerdyngami”,  od  ragadańskiego  “gerdinkt” 
uciekinier. Większość przestępców rekrutuje 
się  właśnie  z  owej  grupy.  Na  bezdrożach 
Virchy  można  często  spotkać  rodziny 
ragadańskie,  podróżujące  do  Cynazji,  bądź 
osiadłe  we  wsiach.  Pomimo  zbliżonego 
pochodzenia, Ragadańczycy zachowują swoją 
odrębność  i  niełatwo  wnikają  w  tradycyjne 
struktury  klanowe  Bardańczyków.  Ze 
względu  na  afiliację  z  magii,  której  nie 
spotykamy  u  Bardańczyków,  gerdyngowie 
często  pałają  się  wróżeniem  czy 
kontaktowaniem z duchami.

Błędne Lasy



Handel

„W czasie wędrówki zdarzyło mi się gościć w Narke, w trakcie jarmarku. Wieś ta leży w  
dolinie Erechielii, trzydzieści mil od Molan. 

Bogactwo towarów leżących na straganach wywarło na mnie duże wrażenie, bo osada 
nie należała do zbyt bogatych. 

Przy jednych kramach stali  rusznikarze,  zachwalający proch z  Ragady.  Ich zachęty  
zaraz były zagłuszane przez sprzedawców tajemniczej mazi zwanej potażem. Zewsząd słychać  
było cynazyjski, nordyjski i bardański. Pośród ciżby udało mi się nawet wyłowić nieliczne słowa 
wygłaszane po kordyjsku i agaryjsku.

Przekupki zachwalały sery i pieczywo, przygotowane specjalnie na jarmark. Odważni 
mieli okazję spróbować bardańskiej wódki i nalewek. 

Tymczasem przy nabrzeżu cynazyjczycy kupowali kolejny transport drewna jodłowego i  
dębowego. Zacięte miny i gwałtowne gesty świadczyły o tym, że bardańczycy wyżej cenią swoje 
drewno niż cynazyjczy swoje meble.”

„Dziennik z podróży do Virchy” 
o. Gerard Francis AOL

 

Obecnie,  na  skutek  burzliwego 
rozwoju  miast  Półwyspu  Pazura,  wzrasta 
zapotrzebowanie  na  potaż,  ważny  składnik 
mydeł  i  szkła.  Potaż  ma  postać  białego 
proszku  o  gryzącym,  ostrym  zapachu. 
Zarówno w Lark, jak i w Manen znajdują się 
wytwórnie  mydła,  bardzo  cenionego  na 
dworach  Cynazji  ze  względu  na  dodatek 
olejków  sosnowych.  Dziegieć wytapiany  w 
Błędnych Lasach powoli  staje  się  obiektem 
zainteresowania  lekarzy  z  Cynazyjskiej 
Akademii  Umiejętności.  Smarowane  nim 
bandaże hamują ropienie  i sprzyjają gojeniu 
się  ran.  Dziegieć  transportowany  jest  w 
postaci  czarnej,  gęstej  maści.  Ważnym 
składnikiem cenionego prochu nordyjskiego 
jest  węgiel  drzewny.  Coraz  częściej 
produkcja tych składników staje się podstawą 
bytu dumnych górali. W miarę rozwoju wsi 
tradycyjne bartnictwo czy łowiectwo ustępują 
na rzecz rolnictwa. 

W kilku wsiach mieszkańcy Cynazji 
założyli prototypowe huty szkła. Obfita ilość 
drewna  sprawia,  że  przedsięwzięcia  takie 
mają  dużą  szansę  powodzenia.  Cynazja 
potrzebuje coraz więcej  szkła,  które trudno 
jest przewozić drogami, co stwarza szansę dla 

wsi położonych wzdłuż rzek. 

Większość  towarów  jest  spławiana 
Elaną  bądź  Lerną.  Transport  towarów 
traktami jest niewielki na skutek dużej ilości 
napadów przez rozbójników i deviria. Trudno 
w Dominium o tak złe drogi, jak te w Virchy. 
Podmywane  deszczami,  atakowane  przez 
deviria, drogi tej krainy są równie rychliwe 
co jej mieszkańcy.

Od  czasów  karianizacji  podstawą 
utrzymania  mieszkańców  części  wyżej 
położonych wsi było pasterstwo. Intensywne 
wypalanie  lasu  pod  tereny  pastwisk 
doprowadziło  do  powstania  połonin,  które 
stały się symbolem Virchy. Do największych 
połonin  należą  Połoniny  Hnate  i  Rohne  w 
masywie  Calkovej  oraz  Kremne i  Lacke w 
masywie  Bussona.  W  czasie  lata  na 
połoninach  mieszkają  pasterze  wraz  ze 
stadami. Często spośród pasterzy biorą swój 
początek  hanzy  rozbójnicze,  które  są  plagą 
Dervah.

Trudno  mi  znaleźć  miejsce  w 
Dominium,  gdzie  człowiek byłby tak blisko 
Jedynego,  jak  na  połoninach.  Może  w 
twierdzach  Gordu,  może  w  katedrach  w 



Kartinie,  ale  nigdzie  indziej.  Bezkres 
horyzontu,  niebo  łagodnie  stapiające  się  z 
górami czynią połoniny darem Jedynego dla 
ludzi. 

Od  początku  panowania 
Nordyjczyków w Virchy  powstało  około  30 
kopalni. W regionie Calkovej obrabiany jest 
marmur cieszący  się  powodzeniem  wśród 
cynazyjskich mieszczan.

Nordyjska  technologia  wytopu 
metalu  sprawiła,  że  żelazo  pochodzące  z 
okolic  Bussona  uchodzi  za  wyśmienity 
surowiec  do  produkcji  rapierów. 
Podejmowane  próby  wykorzystania  złóż 
miedzi z  okolic  Tarhinu  spotkały  się  z 
gwałtowną  reakcją  ze  strony  klanów 
rozbójniczych  i  obecnie  są  wstrzymane. 
Kopalnie  nordyjskie  na  terenach 
okupowanych  wykorzystują  przeważnie 
technikę  znaną  w  Dominium  i  są 
obsługiwane  przez  uchodźców z  Ragady.  Z 
drugiej strony próby wykorzystania techniki 
nordyjskiej  zostały  surowo  zakazane  przez 
króla Nordii.

Interesująca  jest  historia  destylacji 
wódek  bardańskich.  Przed  wojną  z  Nordią 
Bardańczycy  nie  posiadali  wystarczającej 
technologii,  by  otrzymywać  mocniejsze  od 
wina napitki. Dopiero po przejęciu transportu 
kotłów  i  ujęciu  Nordyjskich  gorzelników 
mieszkańcy  Virchy  nauczyli  się  warzyć 
sławne  w  całym  Virchy  wódki  i  nalewki. 
Talent gorzelniczy połączony z krystalicznymi 
wodami  pozwolił  na  produkcję  „skarbu 
narodowego  Bardanii”  –  jarzębiaku.  Śluby 
abstynencji  składane  przez  mój  zakon 
uniemożliwiły  mi  poznanie  sekretów  tego 
trunku.

Położone u wrót  Nordii,  w pobliżu 
największej  rzeki  Półwyspu  Pazura,  Virchy 
jest  naturalnym  ośrodkiem  wymiany 
handlowej  pomiędzy  Nordią  a  Cynazją. 
Głównym  drogą  handlową  jest  Erechiela, 
którą  spławianych  jest  większość  cennych 
towarów. Oprócz Erechieli ważną rolę pełni 
Elana.  Przez  Elanę  przechodzi  większość 
eksportowanego  urobku  kopalń  w 
Krzemiennych Wzgórzach. 

Kiepski stan dróg, obfitość deviria i 
szaleńcza odwaga hanz nie sprzyjają kupcom, 
transportującym swoje towary lądem. Tylko 
opieka  przewodnika  Bardańskiego 
gwarantuje  dotarcie  do  celu,  bez  utraty 
cennego ładunku. Ze względu na mój habit 
nie  miałem  problemów  z  wynajęciem 
odpowiedniej osoby.

Calkova



Góry

„Zapiski z czasów kapralskich: Niech będzie przeklęty po trzykroć Generał ald Troy i  
jego sztab. Co takiego jest w tych górach, żeby pchać w nie najlepszy nordyjski oddział dragonów?  
Teraz, na lato  hanzy powychodziły z kryjówek i czekają tylko na nas. Chyba Jedyny mu rozum 
odebrał, skoro pcha nas w tą pułapkę. Dziadek bredził coś o katedrze rodiańskiej, co ją podobno 
mamy znaleźć.  

Dostaliśmy nowego dowódcę. Porucznik ald Malach, choć wygląda jak mój syn, zdaje się  
być rozsądny. Nie krzyczy za głośno, nie pije za dużo i chętnie słucha rad swoich wiarusów. Może  
uda się znowu pohandlować z Matisem. Nodrii prochu wystarczy, a nam jedzenie i wódka zawsze 
się przydadzą. 

Wyszliśmy o świcie, dwunastu ludzi i szesnaście koni. Hanzy wiedziały dobrze kiedy  
wychodzimy,  bo cóż,  nie tylko my bywamy w burdelach.  Ani chybi znowu jakiś pisarczyk ze  
sztabu musiał wyjęczeć datę naszego patrolu, wzięty pomiędzy uda Terki. A nam tu przyjdzie za  
to zdychać.

Pierwszych  zwiadowców dostrzegliśmy  na  Głowie  Wrony,  rzecz  jasna  za  daleko  na 
strzał z muszkietu. Siedzieli spokojnie, popijając z manierek ten piekielny jarzębiak. Bodaj czy nie 
najlepszą rzecz w tym kraju?

Potem poszliśmy w górę kotliny św. Mery. Droga była wyschła i od kurzu zaschło mi w  
gardle.  Na  noc  stanęliśmy  nad  potokiem  Orlim,  niedaleko  miejsca,  gdzie  Matis  dał  łupnia  
piechociarzom z XV pułku. Wiecie, wtedy, gdy straciliśmy prawie pół setki ludzi w jeden wieczór.  
Dobrze im tak, dostali za swoje, nie trza było donosić na nas, jak handlowaliśmy z Matisem.”

„Wspomnienia żołnierza”
kapitan Timaos XIII Pułk Dragonów

Góry są dla  Bardańczyków częścią 
nich samych. Gdy nad górami wstaje słońce, 
Bardańczycy  nabierają  ochoty  do  życia. 
Ukuci  z  granitu  górale  mają  w  sobie 
jednocześnie łagodność połonin i porywczość 
górskiej burzy.

Virchy  nazywane  są  czasem duszą 
Dervah.  Łagodne  zielone  łąki  zwane 
połoninami  w  niczym  nie  przypominają 
pułapek  skał  Dervah.  Wędrując 
Krzemiennymi Wzgórzami, widziałem więcej 
łaski  Jedynego,  niż  przez  całe  życie  w 
Kartinie.  Zaprawdę  Dervah  są  darem 
Jedynego  dla  Bardańczyków.  Łąki  tworzą 
kobierce ciągnąc się kilometrami, sprawiając, 
że marsz staje się żeglugą. 

Gdy  świeci  słońce,  góry  są 

przyjazne  i  otwarte,  jednak  podczas  burzy 
zmieniają  się  nie  do  poznania.  W  czasie 
wiatrów Bardańczycy mawiają, że to Kusiciel 
chce przewrócić ich góry. 

Burza  na  połoninie  przywodzi  na 
myśl atak deviria. W mgnieniu oka powietrze 
ciemnieje,  staje  się  coraz  zimniejsze.  Wiatr 
zaczyna  krzyczeć  głosami  demonów. 
Człowiek małej wiary może tylko skulić się i 
wołać pomocy. Każdy poryw wyrywa oddech 
z płuc i wiarę z duszy. Nie widać innych ludzi, 
każdy jest sam na sam z burzą. Każdy krok 
jest wyzwaniem rzuconym Kusicielowi, każda 
myśl  herezją.  (Co  ciekawe,  Bardańczycy 
postrzegają  burze  jako  pojedynek  z 
Kusicielem  i  nigdy  się  nie  kulą  ani  nie 
chowają  głów.  Smagana  wichurą  hanza, 
stojąca niby skała w kipieli,  to widok zaiste 



niezapomniany).

Poniżej  łąk  leżą  przepastne  lasy 
buczynowe. Jasne i  ciepłe barwy przywodzą 
na  myśl  witraże  w katedrach Cynazji.  Lasy 
Virchy  nazywane  są  czasem  spichlerzami 
Bardanii..  Światło  otula  człowieka, 
rozświetlając  jego  duszę  od  środka. 
Wędrowiec  podróżujący  przez  doliny  ma 
wrażenie  rozmowy  z  Jedynym.  Nie  można 
jednak dać  się  zwieść  urokowi  puszczy,  na 
zagubionych i rannych czyha wiele deviria.

Lasy  są  dla  Bardańczyków niczym 
otwarta księga.  Najlepsi  tropiciele agaryjscy 
mogliby  się  uczyć  od  zwiadowców  klanu 
Bordak.  Górale  instynktownie  kochają  lasy, 
które są dla nich spichlerzem i domem.

W  Virchy  przeważają  skały 
granitowe (Busson,  Krzemienne Wzgórza)  i 
piaskowce  (Calkova).  Gleby  w  wyższych 
partiach gór  są  liche,  co  przyczynia  się  do 
ubóstwa wsi. Najlepsze gleby, przypominające 
kordyjski  czarnoziem,  występują w regionie 
Błędnych  Lasów.  Tam  też  skupia  się 
większość upraw.

W zimie połoniny zamieniają się w 
piekło, lasy pokrywa gruba pierzyna śniegu. 
Słońce nigdy nie wychodzi zza chmur, życie 
toczy się w półmroku. Nie sposób odróżnić 
dnia od nocy. Szlaki i drogi są nieprzejezdne, 
w lasach mnożą się deviria.  

Zima należałaby do Kusiciela, gdyby 
nie  Wilki.  Wilki  to  tajne  bractwo tropicieli, 
pochodzących ze  wszystkich  klanów,  którzy 
ślubują  bronić  Dervah  do  czasu  nadejścia 
wiosny. Zwiadowcy bractwa poruszają się na 
drewnianych  rakietach  przypominających 
stopy  gigantów  (skąd  wzięło  się  kilka, 
niezwykle romantycznych, tutejszych legend), 
dzięki czemu nie zapadają się w śniegu. Broń 
palna z powodu wilgoci i mrozu jest w zimie 
bezużyteczna,  więc  Wilki  używają  włóczni  i 
łuków  (choć  te  ostatnie  też  bywają  zimą 
zawodne). Rozproszeni na czas lata, na zimę 
zbierają  się  w  Leżach,  skąd  wyruszają  na 
polowania.  Tylko  najlepsi  zwiadowcy  mają 
zaszczyt otrzymania zaproszenia do Leża na 
zimową Watrę. Tam, po przejściu prób ognia 
i mrozu, nieliczni dostąpią zaszczytu zostania 

Wilkami.  Wilki  rozpraszają  się,  gdy  tylko 
śniegi ustąpią ze szczytu Calkovej.

Pośród  wszystkich  gór  Półwyspu 
Pazura  Virchy  wyróżniają  się  stosunkowo 
surowym klimatem.  Północny wiatr  wiejący 
od strony Milczących Gór zdaje się  zawsze 
zwiastować  nawałnice  i  huragany.  Jego 
zachodni  brat,  jest  uważany  za  zwiastuna 
dobrych  nowin  i  pomyślności  dla 
Bardańczyków.  Według  miejscowych plotek 
zachodni  wiatr  nie  wiał  od  kilku  lat.  Dla 
odmiany wschodnia strona róży wiatrów ma 
nieść ze sobą zmiany i wyzwania. Południowy 
wiatr,  stanowi  przeciwieństwo  północnego, 
przynosi ukojenie i odpoczynek.

Tarhin



Historia

„Jak  Jedyny chciał  stworzyć  świat  to  z  początku zrobił  Agaryjczyków na południu  i  
Bardańczyków na północy. Znać to po tym, że oba te narody pierwsze są do bitki i do wypitki.  
Potem stworzył Ragadańczyków i Gordyjczyków, bo deviria się strasznie namnożyły i trza je było  
wytępić.  Potem  poszli  Kordyjczycy  i  mieszkańcy  Cynazji,  aby  miał  kto  muszkiety  wymyślić.  
Kartinczyków i Matranki stworzył, gdy muszkietów było za dużo i trzeba było pokój między ludzi  
wprowadzić. 

Nordyjczyków,  Eliarów  i  Dellów  Jedyny  nie  stworzył.  Wykluli  się  z  wychodków  
Cynazyjczyków i Matranek, bo owe nacje nadmiernie do mycia są skore i ich szamba zawszę są  
pełne ścieków.”

”Klechdy”
zebrane przez Josepha de Valanthe 

Najstarsze  znane  ślady  osadnictwa 
pochodzą  z  okresu  pierwszych  krucjat. 
Obecnie  istnieją  dwie  teorie  tłumaczące 
powstanie osadnictwa na tych ziemiach.

Teoria  o.  Harnana  AOL  mówi,  że 
osadnikami byli mieszkańcy nizin, uciekający 
przed armiami karian. Część z siedzib ludzi 
została  umieszczona  w  jaskiniach,  co 
sugeruje istnienie związków Bardańczyków z 
deviria. W późniejszym czasie, dzięki darowi 
karianizacji, zaczęły powstawać kolejne osady 
skupione  wokół  źródeł  wody  i  rejonów 
bogatszej gleby. 

Pomimo  odnalezienia  jaskiń  z 
zachowanymi  śladami  ludzi,  teoria  ta  nie 
tłumaczy  zupełnie  powodów  pozostania 
mieszkańców  na  niegościnnym  terenie,  od 
zakończenia  działań  wojennych  do  czasu 
rozpoczęcia pokojowej karianizacji. 

Według  teorii  o.  Ingmara  AOL 
osadnictwo  na  tych  terenach  zostało 
zapoczątkowane  za  sprawą  bezimiennego 
rycerza  pierwszej  krucjaty,  który  założył 
osadę Lark. Później, w miarę rozwoju miasta, 
osadnicy zaczęli zapuszczać się coraz bardziej 
w głąb gór, kolonizując nowe tereny. 

Za  teorią  o.  Ingmara  przemawia 
fakt,  że  Lark  jest  wyraźnie  starsze  od 
pozostałych miast, jakie miałem przyjemność 
odwiedzić.  Na  jej  niekorzyść  świadczy 
natomiast zbyt duże rozproszenie osadników 

jak  na  pochodzące  z  pojedynczego  źródła. 
Również św. Voko w trakcie swych podróży 
natknął  się  kilkakrotnie  na  pogan,  którym 
nieznana była wiara kariańska.

Następnym faktem jest karianizacja 
regionu dokonana przez św. Voko. Datuje się 
ona na lata 

565  –  587  Ery  Proroka.  565  r.  to 
data wyruszenia św. Voko w tereny Dervah, 
zaś  587  r.  to  data  męczeńskiej  śmierci  św. 
Voko  w  Cynazji.  Pomimo  oczywistych 
dowodów świadczących o śmierci św. Voko w 
Cynazji, Bardańczycy obarczają winą za jego 
śmierć Nordyjczyków.

Inne  ważne  wydarzenia  to  kolejne 
misje podejmowane przez mój zakon latach 
601-szym,  764-tym  i  1243-cim.  Misje  te 
przyniosły bogaty plon, bez którego niniejsza 
praca  miałaby  znacznie  uboższy  charakter. 
Oprócz  dalszej  karianizacji  terenu,  misje  te 
przyczyniły  się  do  wyplenienia  większości 
deviria  zamieszkujących  góry.  Tego,  czego 
nie potrafili  dokonać rycerze zakuci  w stal, 
dokonało kilku mnichów. Walka z deviria ma 
przede  wszystkim  miejsce  w  naszych 
duszach. 

Od  VII  w.  Bardańczycy  powoli 
wydzierali  puszczy  kolejne  tereny.  Lark 
powstało około 1100 roku, Manen zaś 300 lat 
później.  Jedna  za  drugą  wyrastały  kolejne 
wsie.  Lasy dostarczały drewna, podczas gdy 



doliny  były  bogate  w  pastwiska.  Deviria 
skryły się w jaskiniach. Pierwszy drewniany 
kościół powstał w Lark w 1150 r., murowany 
zaś w 1345 w Manen.

Interesująco  kształtowały  się 
stosunki  pomiędzy  Bardańczykami  a 
Nordyjczykami z doliny Erechielii. Erechiela 
była naturalnym szlakiem, którym spławiano 
bardańskie  towary.  Nordyjczycy,  pomimo 
niechęci,  jaką  ich  darzono,  byli  rzetelnymi 
partnerami  handlowymi.  Drobne  incydenty 
graniczne nie psuły owocnej współpracy. Od 
Nordyjczyków  Bardańczycy  przejęli  broń 
palną,  jednak  w  Virchy  nigdy  nie  zdobyła 
takiej  popularności,  co  w  pozostałych 
partiach Dervah.

Sytuacja taka trwała aż do wielkiej 
epidemii w 1430 r., podczas której populacja 
Bardanii  zmniejszyła  się  o  około  połowę. 
Bardańczycy  nie  mogli  wybaczyć 
Nordyjczykom  izolacji  i  braku  pomocy. 
Sąsiedzi z północy obsadzili drogi wojskiem. 
Nordyjczycy,  jakkolwiek  długowieczni, 
okazali  się  bardzo  wrażliwi  na  epidemię, 
której  źródła  sięgają  siedlisk  deviria  na 
zboczach Calkovej. 

Gdy  w  1432  r.  epidemia  wygasła, 
stosunki  pomiędzy  państwami  były  bardzo 
napięte.  Mając  przyzwolenie  władcy, 
bardańscy  rozbójnicy  rozpoczęli  regularne 
napady  na  karawany  kursujące  wzdłuż 
Erechielii.  Ścigani  przez  nordyjskich 
strażników  szukali  schronienia  w  Błędnych 
Lasach.  Gdy  rozmowy  prowadzone  za 
pośrednictwem  Cynazyjczyków  nie  dały 
rezultatu, Nordyjczycy wypowiedzieli wojnę.

Brak  tu  miejsca  na  szczegółowy 
opis  konfliktu  bardańsko-nordyjskiego. 
Doskonałym  źródłem  informacji  na  ten 
temat  będzie  praca  o.  Eberta  Hiriana  JS2 

2 JS – Jarine  Salve, potocznie Jasiennicy. Zakon 
historyków założony za panowania Magnusa III. Ich 
specjalnością są badania nad historią okresu krucjat 
pod kątem sposobów walki z deviria. Obecnie w 
zakonie żyje około 100 braci. Główną siedzibą jest 
Jarne w płd. części Kartiny.  Nazwa pochodzi od 
Doryjskiego Jarminum Salvum, czyli „Jedyny 
prowadź!”, okrzyku badaczy doryjskich z okresu 
Proroka.

Pogranicze  w  ogniu.  Wojna  bardańsko-
nordyjska. 

Gdy na  północy  sytuacja  z  Nordią 
stawała  się  coraz  bardziej  napięta,  na 
południu toczyły się walki z Delią i Eliarem. 
Choć  demon  wojny  nie  stąpał  po  Virchy, 
handel z Lark zamarł. Miasto nie odzyskało 
już nigdy dawnej świetności.

Epilogiem  wojen  były  rozbiory 
Bardanii. O dziwo, rozbiory te, miast podzielić 
Bardanię, złączyły ją jeszcze mocniej. Niczym 
na komendę hanzy (bandy) górali rozpoczęły 
wojnę  z  okupantami.  Obecnie  Nordyjczycy 
utrzymują stanice w Lark i Manen. 

Jak  widać  z  powyższych  kronik, 
spisanie  dziejów  Virchy  nastręczało  dużo 
trudności.  Bardańczycy  nie  uznają 
spisywanych kronik, przedkładając ponad nie 
opowiadania i klechdy, nierzadko wzajemnie 
sprzeczne.  Odsianie  ziarna  od  plew  i 
przedstawienie  prawdziwej  historii  Virchy 
pozostaje więc wciąż otwartym rozdziałem.

Droga do Lark



Deviria

“Czy są u nas deviria? Nie, Panie. Są u nas Nordyjczycy. Cała reszta diabelstwa to dar 
od Jedynego, aby Bardańczycy w tłuszcz nie obrośli i nie pomarli grubi.”

„Klechdy”
zebrane przez Josepha de Valanthe 

Na tle reszty Dominium Virchy jest 
obszarem szczególnym. W większości krajów 
Dominium deviria zostały wytępione, podczas 
gdy w Virchy wędrowiec musi  mieć się na 
baczności.  Leśne ostępy przywodzą na myśl 
Matrę bądź Karę. 

W Błędnych Lasach na podróżnych 
czyhają drapieżne rośliny zwane  trynonami. 
Rozsiewają one dookoła woń snu i  strachu. 
Nieroztropni  podróżni  łatwo  mylą  szlak  i 
stają się pokarmem bestii. Olbrzymie 
rysie, określane mianem winarchów, zdolne 
są  powalić  i  zabić  dorosłego  człowieka  w 
mgnieniu  oka.  Zanim  towarzysze  ofiary 
zauważą  jej  zniknięcie,  deviria  umknie  ze 
zdobyczą. Co gorsza, zarówno trynony, jak i 
winarchy  nie  uśmiercają  swoich  ofiar  od 
razu, ale długo utrzymują je przy życiu, tak 

by wyrzekły się one Jedynego w zamian za 
ratunek.

Jednak demony schowane w lasach 
są  niczym  w  porównaniu  do  stworzeń 
czyhających w górach. Opowiadania pasterzy 
mówią  o  wielonogich  owadzich  bestiach 
mogących  samotnie  zabić  całą  grupę 
pasterzy. Pasterze nazywają je  sercpensami. 
Owady  te  kryją  się  w  załomach  skalnych, 
czekając na nieroztropnych.

Kolejnym zagrożeniem są  berny – 
wielkie  niedźwiedzie  zamieszkujące  Tarhin. 
W zamierzchłych czasach ludzie oddawali im 
cześć. Obecnie,  dzięki łasce Proroka,  berny 
w  Virchy  zostały  praktycznie  wyplenione 
(wasz  skromny  sprawozdawca  przynajmniej 
nie  zetknął  się  z  żadnymi  o  nich 
informacjami).

Busson



Magia

„Tropiliśmy tą  hanzę od trzech dni.  Generał  ściągnął  łowców aż z  Milczących Gór.  
Szliśmy po śladach do południa, kiedy to hanza stanęła i trop się urwał. Ani pobliskie skały, ani  
potok nie nosiły śladu ich przejścia. Zdaje się, że chcieli, abyśmy tu doszli. Jeśli nie rozpłynęli się  
w powietrzu, to musieli korzystać z magii. Żywy człowiek nie może ujść najlepszym tropicielom 
nordyjskiej armii.”

„Wspomnienia żołnierza”
kapitan Timaos XIII Pułk Dragonów 

Zdawać  by  się  mogło,  że  w  tak 
dzikich  ostępach  magia  powinna  kwitnąć, 
podobnie jak kwitnie w gęstwinach Matry czy 
w  Valdorze.  Oddalenie  od  katedr  i  łaski 
Jedynego,  mała  ilość  kapłanów  i  duże 
rozproszenie sadyb powinny czynić te tereny 
łatwym łupem Kusiciela. 

Dzięki niech będą Prorokowi za to, 
że  jest  inaczej.  W  Virchy  mieszkańcy  nie 
znają  magii.  Czasem   cynazyjski  kupiec 
przywlecze amulet czy Ragadańczyk spróbuje 
się ukryć przed Oficjum. Bardańczycy jednak 
magii nie znają. Dusze ich są najczystszymi w 
Dominium.  Wstyd  powiedzieć,  ale  czasem 
nam, mieszkańcom Kartiny, dużo brakuje do 
wiary górali.  Wierzą oni w Jedynego jak w 
starszego  brata.  Ufnie,  gorliwie,  ale  z 
przymrużeniem  oka.  Cieszą  się  łaską 
połonin,  podobnie  jak  cieszą  się  z  zabitych 
deviria. Wiara ich płynie z radości, nie zaś ze 
strachu.

W  głębi  Virchy  nierzadko  można 
napotkać  pozostałości  po  rodiańskich 
budynkach. Szczególnym dziełem Rodian jest 
Most Brzasku zawieszony nad przełęczą Orlą 
w masywie Bussona. Jest to most, oparty na 
jedynym  przęśle  wiodący  wprost  do 
kamiennej  ściany.  Zapewne  Rodianie 

zamknęli  za  kamiennymi  wrotami  swoje 
największe  tajemnice.  Nazwa  pochodzi  od 
faktu, że oś mostu zgodna jest co do joty z 
osią wschód-zachód.

Virchy



Wiara i obrzędy

“W wigilię św. Voko, na przednówku w Manen zaroiło się od flisaków i handlarzy. Choć  
pora była dziwna, to nikt nie protestował przeciwko przyjezdnym. Nawet, gdy za nocleg zaczęli  
płacić kordinami i monetą cynazyjską nikt nie protestował. Nocą z kościoła św. Voko słychać było  
śpiewy i modlitwy. Rano w jednej z naw stanął nowy posąg podpisany: św. Voko Rozbójnik - zguba 
Nordyjczyków, zbawca Bardanii. Jak na mój gust rysy twarzy świętego dziwnie przypominały mi  
Matisa...”

„Wspomnienia żołnierza”
kapitan Timaos XIII Pułk Dragonów 

Górale  żyją  prosto,  na  skraju 
ubóstwa.  Wiara  ich również  jest  prosta,  na 
skraju  szamanizmu.  Ich  postrzeganie 
Jedynego  mogłoby  wzbudzić  protest 
Inkwizycji,  jednak  dla  mnie  było  niczym 
słońce świecące po długiej  burzy.  Oko me, 
jaki  sługi  bożego spoczęło na największych 
kościołach  znajdujących  się  oczywiście  w 
Durm  i  Molan,  jednak  Bardańczycy  wolą 
modlić  się  w swoich  świątyniach  w  Lark  i 
Manen. Wśród górskich wsi rozsianych jest 
około dwudziestu pomniejszych drewnianych 
kościołów.

Święto Objawienia obchodzone jest 
inaczej  niż  w  reszcie  Dominium.  Przed 
uroczystością  Bardańczycy  pielgrzymują  do 
najbliższego  kościoła,  by  tam  wysłuchać 
homilii  o czynach Proroka.  Spotkania takie 
są  okazją  do  wymiany  nowin  i  hucznej 
zabawy. Sami Bardańczycy zamiast o Święcie 
Objawienia,  mówią  o  „Watrze”  –  na  cześć 
ognia,  który  miał  zapłonąć  w  Dervah  po 
zwycięstwie Proroka3.

Odejście  Proroka  ma  charakter 
najbardziej rodzinnego ze świąt. Bardańczycy 
wraz z rodzinami wybierają się na najwyższy 
szczyt  w okolicy,  by  wypatrywać Proroka i 
wiosny, z którą ma powrócić. Jest to jeden z 
niewielu  dni  w roku,  w którym górale  nie 
piją. 

3 Uważny czytelnik z pewnością zauważy, że w czasach 
Proroka w Dervah nie było zbyt wielu ludzi. 
Bardańczykom najwyraźniej nie przeszkadza brak 
naocznych świadków.

Dzień Jedynego to dzień, w którym 
młodzieńcy  otrzymują  czerwone  szarfy  – 
symbole dorosłości. W ten dzień młodzieńcy 
odbywają  również  wyścig  po  szczytach, 
którego  zwycięzca  otrzymuje  prawa 
zasiadania  w  radzie  starszych  wioski  (tzw. 
Radzie Gromadzkiej).

Święto  Wiary  jest  w  Bardanii 
praktyczne nieznane. Walka z deviria to dla 
mieszkańców wsi codzienny obowiązek, a nie 
doroczna rozrywka. 

Bardańczycy  świętują  nowy  rok  w 
marcu, na pamiątkę miesiąca, w którym św. 
Voko  przybył  na  tereny  Bardanii.  Co 
ciekawe,  mężczyźni  podczas  nocy 
noworocznej  samotnie  polują  na  deviria. 
Zwyczaj ten upamiętnia polowania na deviria, 
które  rozpoczęły  się  po  wprowadzeniu 
karianizmu.  Po  powrocie  z  polowań 
wszystkich  mężczyzn  rozpoczyna  się  uczta 
trwająca cały dzień4.

Interesujące są bardańskie zwyczaje 
dotyczące małżeństw. Góral chcący pojąć za 
żonę  niewiastę  najpierw  musi  pokonać  jej 
opiekuna  (ojca  lub  brata)  w  konkursie. 
Rodzaje tych konkursów są różne i zależą od 
wsi.  W  Alkud  jest  to  turniej  strzelania  z 
muszkietów, w Stlerce konkurs picia wódki, 
w  Entrab  wyścig  po  szczytach  gór. 
Narzeczeni  udają  się  następnie  do  pustelni 

4 Nie sposób powstrzymać się tutaj od uwagi, że 
noworoczne polowanie jest sposobem na pozbycie się 
z osady mężczyzn słabych i chorych.



św.  Voko,  gdzie  mężczyzna  musi  zapewnić 
kobiecie  pożywienie  i  schronienie  do 
najbliższej  pełni.  W  trakcie  pełni  młodzi 
wychodzą  na  Tarhin  i  tam przy  wschodzie 
słońca ślubują sobie miłość, mając księżyc i 
słońce  za  świadków.  Dzięki  tym  obrzędom 
małżeństwa  Bardańczyków  uchodzą  za 
najtrwalsze na świecie.

Na  wzmiankę  zasługuje  sposób 
obchodzenia urodzin Jego Świątobliwości. W 
każdym  domu  obchodzi  się  inną  datę 
urodzin,  stąd  Bardańczycy  praktycznie  co 

miesiąc piją za zdrowie Papieża.

W Virchy powszechna jest wiara w 
relikwie  i  błogosławione  przedmioty.  W 
przeciwieństwie  do  reszty  Dominium, 
relikwie  w  Virchy,  oprócz  charakteru 
sakralnego,  mają  znaczenie  sentymentalne. 
Tak  więc  Bardanczycy  za  relikwie  uznają 
zarówno  szczątki  św.  Voko,  jak  i  ostatni 
sztandar wojsk niepodległej Bardanii.

Przedziwna  mieszanka  wiary, 
zabobonów  i  sentymentów  zdaje  się  być 
kluczem do zrozumienia serc górali.

Elana



Prawo 

„Nie najedziesz domu swojego chorego brata. Nie będziesz pokładał się z jego żoną. Nie  
będziesz bluźnił przeciwko Jedynemu. Nie opuścisz brata w potrzebie, nie wydasz go wrogowi. Nie 
zamienisz  swojej  mowy  na  inną,  ani  swojej  ojczyzny  na  cudzą.  Nie  zapominaj  dobrego,  nie 
pamiętaj złego. Nie kłam sobie a nikt ci nie skłamie.”

Modlitwa o zachodzie słońca
Autor nieznany

Prawo w Virchy można podzielić na 
nordyjskie  (narzucone)  i  bardańskie 
(zwyczajowe).  W izolowanych wsiach, z dala 
od Erechielii,  pierwszeństwo ma tradycja, w 
osadach położonych bliżej – okupant.  

Według  tradycyjnego,  górskiego 
prawa bardańskiego, najcięższą zbrodnią jest 
zdrada Bardanii. Karą może być śmierć bądź 
też  –  ostatecznie  –  banicja.  Kary za  lżejsze 
przestępstwa,  w  zależności  od  Rady 
Gromadzkiej,  wahają  się  od  batów,  przez 
wygnania  na  różny  okres  (od  tygodnia  do 
pięciu  lat)  aż  do  całkowitej  banicji. 
Morderstwo,  bądź  jawna  zdrada  karane  są 
śmiercią przez powieszenie. 

Dla  najeźdźców  najwyższą  winę 
ponosi  ten,  kto  spiskuje  przeciwko  Nordii, 
bądź też nie chce się jej podporządkować. Za 
sądzenie z kodeksu nordyjskiego odpowiada 
najczęściej  sędzia  delegowany  przez 
miejscowego dowódcę wojskowego. Tylko w 
Manen  władzę  sprawuje  gubernator,  który 
jest  jednocześnie  gubernatorem  całego 
Virchy.

Mieszkańcy  wsi  muszą  ciągle 
lawirować  pomiędzy  prawem najeźdźców  a 
bezwzględnością  rozbójników.  Zarówno 
pomoc  Nordyjczykom,  jak  i  rozbójnikom 
karana jest równie surowo jak jej brak.  

Do  rozstrzygania  konfliktów 
wewnątrz osady oraz do jej reprezentowania 
na zewnątrz powołana jest Rada Gromadzka 
–  grupa  starszych  gospodarzy  wsparta 
miejscowym księdzem. 

Początkowo  mieszkańcy  wsi  z 
chęcią  wspomagali  rozbójników,  jednak 
obecnie,  ze  względu  na  brutalność  tychże, 
pomoc  ta  jest  coraz  mniejsza.  Rozbójnicy 
żyjący  w  górach  muszą  polegać  na 
mieszkańcach  wiosek,  gdyż  sami  nie  mają 
zbyt  wiele  źródeł  żywności.  Niestety, 
wieśniacy w latach nieurodzaju sami cierpią 
biedę  i  nie  stać  ich  na  wyżywienie 
dodatkowych mężczyzn. 



Rozbójnicy

„Królu  mój  i  Panie.  Doszły  do  moich  uszu  pogłoski,  jakoby  osoby  niechętne  Wam 
okłamywały Was w sprawie Virchy, które znajduje się pod moją opieką. Śpieszno mi donieść, że w 
Virchy nie ma już  żadnych rozbójników,  w lasach panuje porządek.  Górale  olśnieni  Waszym 
Majestatem ochoczo garną się do służby w naszych oddziałach. Proszę tylko o więcej ludzi, tak,  
bym mógł jak najszybciej wyszkolić wszystkich do dalszych zadań.”

„Listy”, Arethas ard Savione, były Gubernator Virchy, stracony za zdradę stanu

Przeciętna  hanza  liczy  około 
dwudziestu  głów.  Przewodzi  jej  herszt, 
najczęściej  najbardziej  doświadczony  bądź 
najokrutniejszy góral. Każdy z członków ma 
obowiązek posiadać własny muszkiet i zapas 
prochu  do  niego.  Większość  zbójców 
pochodzi z klanów Bordak i Karrahan.

Rekrutacja  młodych  do  hanzy 
odbywa się raz do roku, w dzień przesilenia 
letniego. Każdy z kandydatów musi posiadać 
dwóch  zbójców,  którzy  poręczą  za  niego. 
Dzięki  temu  problem  zdrajców  jest 
marginalny,  aczkolwiek,  wbrew  opinii 
niektórych, istnieje.

Podstawą  utrzymania  rozbójników 
jest żywność otrzymywana bądź rekwirowana 
od wieśniaków, choć do rzadkości nie należy 
widok warzyw w okolicach letnich  obozów. 
Dietę  uzupełniają  mięsem  upolowanych 
zwierząt  i  zdobycznymi  trunkami.  Jak 
wszyscy Bardańczycy lubują się w wódkach i 
ostrych przyprawach.  Sporą  część  żywności 
zdobywają w postaci haraczu od kupców.

Rozbójnicy  są  w  ciągłym  ruchu, 
jedynie na okres zimowy hanzy zbierają się 
w  stałych  sadybach.  Najczęściej  funkcję 
zimowiska  pełnią  jaskinie  w  głębi  Dervah 
bądź  też  warowne  obozy.  W skład  takiego 
obozu nierzadko wchodzi też kościół, kuźnia i 
warsztat  tkacki.  Według  szacunków  gen. 
Nileasa  (głównodowodzącego  wojsk 
nordyjskich  w  Virchy)  ilość  obozów 
zimowych nie przekracza pięciu. W każdym z 
nich  w  zimie  przebywa  od  trzydziestu  do 
pięćdziesięciu  osób.  Większość  z  nich 
ulokowana jest w Krzemiennych Wzgórzach 
i masywie Tarhinu. W lecie w Virchy działa 

około czterdziestu hanz.

Hanza  przebywa  dziennie  około 
dwudzistu mil pieszo. Górale, którzy nie są w 
stanie przebyć takiego dystansu, są zostawiani 
we wsiach. Najwięcej grup działa na północy, 
napadając  na  podróżujących  wzdłuż 
Erechielii  kupców.  Najcenniejsze  towary 
hanza  zabiera  do  sadyb,  resztę  zostawia  w 
miejscu napadu. 

Na  każdego  wolnego  Bardańczyka 
przypada ośmiu, którzy pracują we wsiach na 
jego  wolność.  Często  rozbestwione  hanzy 
stają  się  przekleństwem  swych  rodaków  i 
dobroczyńców. Mówi się, że Północny Wiatr, 
wódz  największej  z  grup,  okrucieństwem 
dorównuje winarchom i trynonom.

Za  czasów  ojca  obecnego  herszta 
hanza cieszyła się miłością wieśniaków. Teraz 
częściej  grabi  mieszkańców  wsi  zamiast 
chronić ich przed Nordią. Niechybnie za jakiś 
czas wieśniacy, rozgoryczeni okrucieństwem 
zbójców, wydadzą ich Nordyjczykom.

Nie  wszystkie  hanzy są  jednakowo 
zaciekłe.  Dla  przykładu  hanza  Martisa 
pomogła  ująć  cynazyjskiego  heretyka 
zbiegłego  do  lasów.  Ujęty  czarnoksiężnik 
został  znaleziony  na  trakcie  wiodącym  do 
Manen.  W  nagrodę  miejscowy  kapitan 
nordyjski zwolnił wieśniaków z podatków na 
okres  jednego  roku.  Być  może  taka 
współegzystencja jest kluczem do zażegnania 
konfliktu bardańsko-nordyjskiego.

Kto  wie  czy  walka  o  wolność  nie 
stała  się  dla  większości  rozbójników 
wygodnym pretekstem do rozboju?



Kościół

„- Zewsząd nordyjskie psy? Eriadn, jak my stąd wyjdziemy? 
- Jak zwykle Joachimie. W habicie i z procesją. Musimy tylko głośno śpiewać i mieć tępy  
wyraz twarzy.“

Dwóch anonimowych rozbójników

Typowy  kościół  bardański  jest 
drewniany,  trzyczęściowy,  orientowany  na 
wschód.  Świątynia budowana jest  w środku 
wsi,  zawsze  naprzeciwko  chaty  starszego. 
Według  przekazów  bardańskich  to  ze 
wschodu ma nadpłynąć prorok, by przynieść 
nowy dzień ludzkości.

W kościele zawsze zostawia się dwie 
ławy puste dla tych, którzy zostali w górach. 
Przypadkowe zajęcie miejsca w tych ławach 
traktuje się jako zapowiedź rychłej śmierci.

W  kościołach  zwraca  uwagę  duża 
ilość wizerunków świętych. Każdy święty jest 
przedstawiany  w  stroju  bardańskim  i  z 
właściwym  mu  atrybutem  (np.  św.  Voko 
trzyma muszkiet, św. Dorian – miecz).

Należy tutaj poruszyć kolejny trudny 
temat. Zbiór świętych czczonych w Kartinie 
nie pokrywa się z tym czczonym w Virchy. 
Bardańczycy  do  zbioru  świętych  włączają 
wielu  nowych,  niezaakceptowanych  przez 
Kościół. Bywa, że świętymi zostają wodzowie 
największych  hanz  czy  producenci 
najmocniejszych  alkoholi.  Praktyka  taka, 
jakkolwiek  sprzeczna  z  Katedraliami,  jest 
bardzo  rozpowszechniona.  Próby  jej 
wyplenienia  są  z  góry  skazane  na 
niepowodzenie.

Kolejną różnicą,  wywołującą gniew 
Inkwizycji, jest fakt, że większość nabożeństw 
jest prowadzona w języku bardańskim. Tylko 
wyjątki z Katedraliów czytane są w oryginale. 

Wsie  leżące  wysoko  w  górach 
często nie widziały przedstawicieli Papieża od 
kilkunastu lat. Stare, zniszczone ornaty są w 
tych wsiach traktowane jako olbrzymi skarb. 
Kapłani  zaś  najczęściej  są  uczniami  swoich 
poprzedników. Mówi się, że kapłan, który dał 

się zamknąć w murach seminarium, nie jest 
już  prawdziwym bardańczykiem.  W trakcie 
moich  podróży  napotkałem  w  Dolinie 
Śpiącego  Rycerza  na  kościół,  w  którym 
wszystkie  Katedralia  pochodziły  sprzed  100 
lat.  Liturgia  była  odprawiana  w 
starodoryjskim,  zamiast  w  dialektach 
miejscowych. To, co dla jednych mogło być 
przejawem herezji,  dla mnie było kolejnym 
dowodem na wierność Bardańczyków.

Pomimo  tych  odstępstw  pozycja 
księży  jest  w Bardanii  bardzo  silna.  Często 
zostają oni członkami Rad Gromadzkich. W 
każdej  wsi  bardańskiej,  jaką  odwiedziłem, 
spotykałem  się  z  gorącym  przyjęciem, 
jakkolwiek  wielkie  zdziwienie  mieszkańców 
budził  ślub  abstynencji,  jaki  składają 
członkowie  mego  zakonu  (i  ja  sam 
niejednokrotnie  zastanawiałem  się  nad 
sensownością tej reguły). 

Virchy



Życie codzienne

„Na początku zabrakło warzyw. Potem skończyło się piwo i wódka. Suszone warzywa i  
zioła  wytrzymały  długo,  ale  i  one  się  skończyły.  Potem  jedliśmy  ziemniaki  i  solone  mięso.  
Następnie  same ziemniaki.  Po  ziemniakach zostały  korzonki.  Gdy  i  one  miały  dobiec  kresu,  
zaczęła się wiosna.”

“Wspomnienia bandyty” 
Matis

(wydane nielegalnie w Kartinie)

Bardańczycy  wstają  codziennie  o 
świcie.  Śniadanie  składa  się  najczęściej  z 
ziemniaków,  kawałka  solonego  mięsa  bądź 
ryby  oraz  wody  źródlanej.  W  siołach 
położonych na północy więcej jest warzyw, w 
osadach południowych mięs. W porze letniej 
górale  wzbogacają  dietę  darami  lasu,  w 
zimowej  wodę  zastępują  słabym  piwem. 
Niezależnie  od  pory  roku  stosowane  są 
warzywa  i  zioła,  w  lecie  świeże,  w  zimie 
suszone  (m.in.  rozmaryn,  szałwia,  czosnek, 
majeranek). 

Niewielkie  pastwiska  ograniczają 
pogłowie  rogacizny.  W  Błędnych  Lasach 
Bardańczycy  chowają  kozy  i  świnie.  We 
wsiach położonych wyżej więcej jest wołów. 
Pieczę  nad  bydłem  tradycyjnie  chowają 
wszystkie dzieci w osadzie.  

Od wieków Bardańczycy najmowali 
się  jako  drwale  i  cieśle.  Kunszt  ciesielski 
górali nie ma sobie równych. Obecnie górale 
korzystają  ze  swoich  tradycji  produkując 
potaż i dziegieć sławne w całym Dominium. 
Sztuka ta, od dawien chowana w domowych 
ogniskach,  zaczyna  zdobywać  uznanie 
kupców.  Gotowe  produkty  cieszą  się 
powodzeniem  na  targach  w  miastach. 
Bardania  w  czasach  wolnych  biła  własną 
monetę,  obecnie  jednak  górale  chętnie 
korzystają z kordinów i srebra. Wręczenie im 
monet  nordyjskich  traktują  jako  próbę 
przekupstwa i namawianie do zdrady. 

Mieszkańcy  wsi  ubierają  się 
najczęściej  w  lniane  szaty  farbowane 
czerwieńcem.  Zwyczajowo  przędzeniem 
zajmują  się  stare  kobiety  i  wdowy.  Kobiety 

noszą  jasne  spódnice  wykonane  z  wełny. 
Narzucają  na  to  kamizelki  z  czarnego  lnu 
(łejbyki)  bądź  też  płaszcze.  Mężczyźni,  w 
zależności  od  zajęcia,  noszą  lniane  bądź 
wełniane  koszule.  W  zimie  kobiety  i 
mężczyźni  noszą  wełniane  płaszcze  podbite 
futrem  zwierzęcym,  zwane  czuchaniami. 
Najpopularniejszym  barwami  są  czerwień, 
żółć i błękit.

Rozbójnicy  ubierają  się  podobnie, 
porzucając jednak barwy na rzecz  szarości. 
Rozbójników  od  wieśniaków  odróżniają 
bordowe pasy, których noszenie jest surowo 
zakazane  przez  Nordyjczyków.  Powszechne 
jest  noszenie  fragmentów  ubioru  armii 
nordyjskiej  takich  jak kamizelka  czy  kurta. 
Dla  rozbójników  jest  to  świadectwo 
zwycięstw,  dla  Nordyjczyków  –  dowód 
morderstwa. 

W przypadku choroby najczęstszym 
lekarstwem  jest  modlitwa  wspomagana 
ziołami.  Często  miejscowy  ksiądz  pełni 
również  funkcję  lekarza.  Co  ciekawe, 
mężczyzna  musi  być  obecny  przy  porodzie 
każdego  ze  swoich  dzieci.  Uważa  się  że 
chroni to je od wpływu deviria.  Najczęstsze 
choroby   to  przeziębienia  i  ospa. 
Najczęstszym  urazem  jest  przepuklina, 
dlatego  też  wielu  Bardańczyków  nosi 
szerokie pasy,  mające chronić ich przed tą 
przypadłością.  Zadziwiająco  powszechne  są 
złamania,  dzieje się tak zapewne na skutek 
złych  fluidów  płynących  z  Nordii  lub 
skromnych posiłków.

Mieszkańcy Virchy nie śpiewają tak 
często  jak  inni  Bardańczycy.  Przeważają 



pieśni  smutne,  pełne  tęsknoty  za  utraconą 
ojczyzną i żalu z powodu rozłąki z rodakami 
z Eliaru i Delli. 

Pomimo  podbicia  Virchy 
Nordyjczycy  nie  narzucili  pańszczyzny  na 
wszystkie  wsie.  Tylko  część  z  północnych 
osad została  oddana w dzierżawę oficerom. 
Poborcom królewskim zdają  się  wystarczać 
czynsze i  daniny, które wsie muszą składać 
co roku. Oczywista rzecz, że podczas płacenia 
górale złorzeczą  Nordyjczykom.

Bardańczycy  w  rozmowach 
korzystają  z  narzecza  zwanego  językiem 
nizin.  Podobno  pośród  klanów  żyjących  z 
rabunku  w  użyciu  jest  język  zwany  mową 

gór.  Niestety pomimo prób nie udało mi się 
stworzyć słownika tej gwary (choć, o ile się 
orientuję,  posiadają  oni  pięć  różnych 
określeń na dolinę, dzięki czemu rozróżniają 
ich rodzaje, co dla mnie jest nieuchwytne). 

Gdy  przychodzi  do  kontaktów  z 
obcymi,  górale  posługują  się  mieszaniną 
kordyjskiego  i  cynazyjskiego.  Powodzenie, 
jakim  cieszy  się  język  Cesarza,  świadczyć 
może  o  zainteresowaniu  cesarskiego 
wywiadu  tym  regionem.  Podług  plotek 
krążących  w  kwaterach  nordyjskich  Jego 
Cesarska  Wysokość  wspiera  finansowo 
niektóre  hanzy  walczące  z  Nordyjczykami. 
Sprawę  tę  pozostawiam  pod  rozwagę 
służącym w Wydziale IV.

Ku chwale Jedynego
 o. Gerard Francis AOL



Dla Mistrza Gry 



Pomysły na przygody

Akcja! 

Eskortowanie towarów lub osób do 
miasta Lark. Po drodze BG muszą przekraść 
się  przez  obławę  Bardańczyków,  wykryć 
zdrajcę w szeregach i walczyć z deviria. Może 
się  okazać,  że  ładunek  to  magiczna  księga 
wysłana  przez  Nordyjczyków  albo  truchło 
jakiegoś deviria. 

Tajemnica! 

Poszukiwanie  pozostałości  po 
Dorianach w głębi  Virchy.  Dokąd prowadzi 
Most  Brzasku?  Czy  papież  wyda  zgodę  na 
ekspedycję?  A  może  Nordyjczycy  zechcą 
sami poszukiwać szansy na zbawienie? 

Tajemnica! 

Poszukiwanie  śladów  św.  Voko  w 
okolicach pustelni. Teza o pobycie św. Voko 
w  Virchy  jest  ciągle  niepotwierdzona.  Być 
może odpowiedź nie znajduje się w dusznych 
bibliotekach,  ale  w  bezkresach  górskich 
Tarhinu.

Horror! 

Zaraza  w  odludnej  wsi.  BG 
poszukują jakiegoś BNa, który przebywa we 
wsi  w  górach.  Okazuje  się,  że  wieś  jest 
otoczona  przez  kordon  Nordyjczyków. 
Według  nich we wsi  panuje  zaraza,  jednak 
uciekinierzy  mówią  coś  o  deviria 
wychodzących z kopalni najeźdźców. 

Akcja! 

Porwanie przez Bardańczyków. Być 
może  BG  ruszą  na  poszukiwanie  ważnego 
sojusznika,  który  został  uprowadzony  dla 
okupu?  Być  może  sojusznik  nie  zechce 

opuścić  swoich  porywaczy  wiedziony 
fascynacją  dla  bitnych  zbójców.  W  innym 
przypadku porwanymi mogą być sami BG. 

Intryga! 

Wyprawa z misją karianizacyjną do 
odludnych wsi. BG muszą ją zorganizować i 
przeprowadzić  pomimo  intryg  nordyjskich. 
Rzecz  jasna,  Kartina  skorzysta  z  okazji  i 
umieści swoich szpiegów pośród niewinnych 
księży.  Służby  cynazyjskie  również  nie 
przepuszczą okazji do zdobycia informacji o 
sprzymierzeńcach. 

Intryga! 

Łowy  na  muszkiety.  Skąd 
Bardańczycy  mają  muszkiety  i  proch? 
Oczywiście  z  Kordu.  Gracze  dołączają  do 
jednej z  karawan. Kartina kupuje muszkiety 
na czarnym rynku w Delli. Dziwnym trafem 
większość  karawan  jest  przechwytywana 
przez  rozbójników.  Dlaczego  Kartina  nie 
transportuje  muszkietów  drogą  morską? 
Może zależy jej na utraceniu muszkietów na 
rzecz  rozbójników  i  osłabieniu  Nordii? 
Dlaczego część muszkietów jest podobna do 
tych,  które  niedawno  kupiła  armia  Kordu? 
Jak zareaguje wywiad Cynazji?

Horror! 

Wieś  wysoko  w  masywie  Tarhinu. 
Od wieków nie widziała kartińskiego księdza 
ani nordyjskiego urzędnika. Z powodu braku 
świeżej  krwi  mnożą  się  choroby  i  we  wsi 
rządzi  samozwańczy  ksiądz-szaman.  Gracze 
muszą udać się do wsi  i  odzyskać relikwię, 
która  jest  tam  przechowywana.  Relikwia 
została  tam  przewieziona  przez  założyciela 
wsi  czterysta  lat  temu  i  jest  źródłem 
szaleństwa szamana.



Zahaczki dla Bohaterów G raczy

Oficer

• prośba o eskortowanie Gerarda 
Francisa;

• propozycja patrolowania granicy 
Cynazji, w obawie przed 
uchodźcami;

• prośba o szkolenie wojskowe 
złożona przez Bardańczyków 
planujących rebelię (Kordowi i 
Kartinie może zależeć na 
osłabieniu Nordii).

Żołnierz

• eskortowanie cynazyjskich 
emisariuszy w drodze do Nordii;

• poszukiwania zaginionego 
dziedzica nordyjskiego;

• ochrona nordyjskiego dyplomaty.

Zwiadowca

• polowania na egzotyczne deviria w 
Błędnych Lasach;

• poszukiwanie śladów Rodian w 
górach wspólnie z leanami;

• tropienie hanzy Bardańskiej.

Ksiądz

• „Jądro ciemności”. Wyprawa do 
kościoła w Virchy, który dawno 
nie kontaktował się z Kartiną;

• prośba o namaszczenie nowego 
kapelana hanzy poparta 
muszkietem przystawionym do 
skroni;

• budowa sanktuarium w masywie 
Bussona.

Inkwizytor

• nasilające się prośby o 
egzorcyzmy, płynące z Błędnych 
Lasów;

• objawienie się św. Voko jednej z 
par w trakcie podróży 
przedślubnej;

• odnalezienie w uskoku trupa z 
księgą magiczną.

Mnich

• towarzyszenie Gerardowi 
Francisowi w trakcie podróży;

• badanie odporności Bardańczyków 
na magię;

• spisywanie biografii św. Voko.

Emisariusz

• negocjowanie rozejmu pomiędzy 
Bardańczykami a Nordią na okres 
zimy;

• szkolenie górali w użyciu broni;
• ucieczka przed zamachowcami.

Artysta

• poszukiwanie natchnienia w 
górach;

• zbieranie zaginionych pieśni 
bardańskich;

• poszukiwanie Mistrza, który zaszył 
się w jednej z wiosek.

Szpieg

• zbieranie informacji o Nordii za 
pośrednictwem rozbójników;

• próby kradzieży nordyjskiej 
technologii;

• infiltracja hanzy przez 
Ragadańczyka.



Bohater Niezależny

Joachim „Potok” Karrahan

przewodnik bardański, Wilk

Budowa 13 Refleks 14 Atletyka 2 Wysportowanie 2

Wiarygodność 11 Fechtunek 12 Rapier 1 Broń bitewna 2

Zręczność 13 Autorytet 12 Pistolet 2 Muszkiet 3

Opanowanie 13 Strzelanie 14 Czytanie Emocji 1 Tropienie 3

Spryt 10 Wiedza Ogólna 12 Zbier. Informacji 1 Nasłuch. i wypatr. 2

Wytrwałość 14 Dusza 60 Jeździectwo 1 Postęp. ze zwierz. 2

Spostrzegawczość 15 Sztuka przetrwania 1 Historia 1 Wiedza o Virchy 3

Wiara 12 Ukrywanie się 1 Naprawa 1 Opatrywanie ran 1

Urodzony  w  Entrab,  niedaleko 
Calkovej,  Joachim  od  dziecka  zdradzał 
instynkt  przewodnika.  Począwszy  od 
najmłodszych lat trafiał tam, gdzie inni trafić 
nie  mogli.  Wkrótce  po  piętnastych 
urodzinach  do  wsi  zeszła  hanza  Artura 
Bordaka,  zwanego  Północnym  Wiatrem. 
Dla chłopaka, wychowanego na dziadkowych 
opowieściach o wolności, rozbójnicy jawili się 
niczym sami rycerze Proroka.

Początkowo  życie  w  hanzie  nie 
sprawiało  mu żadnych  trudności,  wrodzony 
talent do tropienia sprawił, że szybko stał się 
cenionym zwiadowcą.  Wkrótce  pod koszulą 
Joachima pojawił się wilczy kieł.

Po lecie jednak nastaje zima. Zima, 
która  dla  górskich  włóczęgów  jest  zawsze 
niełaskawa.  Po  deszczowym  lecie  bardzo 
niewiele  zapasów zostało  zgromadzonych w 
zimowej  sadybie  hanzy.  Północny  Wiatr 
zdecydował  się  na  rekwizycję  żywności  z 
okolicznych wsi. 

Początkowo  wieśniacy  chętnie 
gościli  pobratymców,  jednak wkrótce hanza 
zaczęła  napotykać  coraz  chłodniejsze 
przyjęcie. Zaraz po tym grupa Artura poczęła 
wymuszać siłą jedzenie z rąk wieśniaków. 

Pewnego  dnia  rozkaz  dokonania 
rekwizycji  na  Entrab  został  wydany 
Joachimowi.  Postawiony  przed  wyborem 
pomiędzy  domem  a  obowiązkiem  Joachim 
wybrał ucieczkę. 

Tego  dnia  Joachim  umarł,  a 
narodził się „Potok”, przewodnik, który nigdy 
nie prowadzi na Calkovą.

Prowadząc  kupców,  osadników, 
mnichów  i  inkwizytorów  nigdy  nie  splamił 
się  współpracą  z  Nordyjczykami,  jednak 
przez hanzę Artura został uznany za zdrajcę i 
zaocznie skazany na śmierć.

Joachima  gracze  mogą  spotkać  w 
pobliżu  granicy  z  Cynazją,  gdzie  w  Toskar 
będzie  oczekiwał  na  klientów.  Zapłata  za 
tydzień  usług  Joachima  (więź  1)  wynosi  1 
kordin.



Laury

Wilczy Kieł 

koszt: 40 pierścieni

Wilczy  kieł  jest  odznaką 
przynależności  do  Wilków.  Zwiadowca  nosi 
go pod koszulą, na gołym ciele.

Wilki  są  grupą  pół-jawną, 
przyjaciele  i  domownicy  wiedzą,  kto  jest 
Wilkiem.  Tajemnicą  otoczone  są  tylko 
obrzędy inicjacji i pogrzebu.

Wilki ślubują strzec Virchy w czasie 
zimy,  do  czasu  nadejścia  wiosny.  Swoją 
służbę pojmują jako polowanie na deviria  i 
poszukiwanie  zaginionych.  W  czasie  zimy 
wędrują  w  6-osobowych  grupach  zwanych 
watahami. 

W  chwili  obecnej  pośród  hanz 
rozbójniczych  i  wsi  mieszka  około  sto 
wilków. Leże położone jest w Kotlinie Ciszy, 
na  północ  od  Tarhinu.  Leże  to  zespół 
kilkunastu zagospodarowanych jaskiń. 

Każdy  wilk  ma  tropienie  na 

minimum  3,  sztukę  przetrwania  na  2  i 
ukrywanie na 2.  Reszta charakterystyk wg 
uznania  MG  (zwracam  uwagę  na  broń 
bitewną i łuki).  Noszenie Kła jest zakazane 
przez Nordyjczyków.

Posiadacz Wilczego kła ma +2 do 
tropienia deviria (każda kostka obniża się o 
2),  ponieważ  każda  relikwia  zostaje 
poświęcona przez kapelana Wilków. Ponadto 
Kieł  daje  +1  do  testów  Autorytetu  wśród 
Bardańczyków.    

Plotki o likantropi rozpowszechniają 
Nordyjczycy. Zależy im na zdyskredytowaniu 
Wilków w oczach Kartiny.

Wilki wywodzą się od bractwa, jakie 
założył jeden z rycerzy Proroka (pieczętujący 
się herbem Wilka). Przez trzysta lat istnienia 
bractwo  ewoluowało.  Od  zakonu 
krzyżowców,  skupiającego  możnych,  aż  do 
bractwa tropicieli.



Deviria

Trynon

Pierwszego dnia po wejściu do Błędnych Lasów spotkaliśmy człowieka, który zgodził się 
zostać naszym przewodnikiem. Nie nosił on wprawdzie szarfy żadnej z okolicznych wsi, ale za to  
był uczynny i kulturalny. 

Wieczorem, gdy ułożyliśmy się do snu, przewodnik zniknął i zobaczyliśmy wir macek 
dookoła.  Pomiot  kusiciela  wprowadził  nas  w  samo legowisko  deviria.  Rozpaliliśmy ogień,  by  
odstraszyć  bestie,  i  poczęliśmy  wyrąbywać  sobie  drogę.  Straciłem  dwóch  muszkieterów  z  
czteroosobowego pocztu. W pewnym momencie Arthas wymierzył w serce wiru i strzelił. W jednej  
chwili wszystko ucichło.

Porucznik Timaos, II Regiment Strzelców Nordyjskich

Trynony  to  roślinopodobne deviria 
zamieszkujące  Błędne  Lasy.  Korpus  ma 
około 70 cali  długości,  macki zaś dochodzą 
nawet do 120 cali. Trynony mogą przybierać 
kolor  otoczenia.  Ilość  macek  waha  się  od 
czterech  do  ośmiu.  Całe  ciało  Trynonów 
pokryte jest zrogowaciałą łuską (pokrycie 1). 
Rozmnażają  się  za  pomocą  pojedynczych 
zarodników  rozsiewanych  przez  wiatr. 
Dorosły osobnik resztę życia spędza niemal 
zupełnie  nieruchomo.  Przypominają  nieco 
wężowiska  spotykane  na terenie  Kordu.  Są 
jednak  od  nich  bardziej  inteligentne  i  nie 
posiadają paszcz na końcach macek.

Polują  zwykle samotnie, najchętniej 
napadając  na  pojedynczych  podróżnych.  W 
walce  polegają  głównie  na  oślepiającym 
działaniu  jadu  wydzielanego  z  macek  i  ich 
sile.  Do  wabienia  podróżnych  wykorzystują 
halucynogenne  działanie  swoich  odchodów. 
Aby oprzeć się iluzji potrzebny jest udany test 
Wiary o PT 2.  

Współczynniki: 
Agresja 16, Moc 14, Zręczność (macki) 
10, (korpus) 2, Spryt 11, Budowa (korpus) 
12, Wytrwałość 20, Fechtunek 10 
Kostki: 4k20
Atak:
Atak macką 3, obrażenia lekkie. Trafiony 
wykonuje test Wytrwałości o PT 3, żeby 
nie zostać oślepionym. Oślepione postacie 
mają PT 8 do wszystkich czynności, do 
czasu przemycia oczu wodą święconą.
Obrona: 
Zasłonięcie się macką 2, trynon otrzymuje 
draśnięcie. Trynony nie wykonują akcji 
Ruchu.
Wykonanie ataku na korpus deviria 
powoduje obrażenia śmiertelne (bez 
Pokrycia) i możliwe jest tylko bronią 
mającą zasięg daleki. Strzał ma PT 2.



Winarch

Krążył dookoła  kolejnych obozowisk tak jak sęp krąży nad padliną. Każdej kolejnej nocy 
słyszeliśmy  ryk  coraz  bliżej.  Samotne  wyjście  na  polowanie  równałoby  się  śmierci.  Hanza 
nawykła do swobody została uwięziona w swoich własnych górach. Dzięki niech będą Jedynemu  
za medalik ze św. Voko, jaki zabraliśmy tym Eliarczykom. Wkrótce Albert – nasz ksiądz – zażądał  
kwaterki wódki od każdego. Po odprawieniu mszy winarch odszedł. Może go nawet tam wcale nie  
było.

Peter Bordak, rozbójnik bardański

Olbrzymie  rysie  zamieszkujące 
Doliny Śpiącego Rycerza i św. Voko. Mierzą 
do 80 cali w kłębie, zaś ich waga dochodzi do 
100 kg. Pomimo masywnej budowy deviria te 
wyróżniają  się  kocią  zwinnością.  W 
przeciwieństwie  do  innych  kotowatych 
winarchy  nie  stronią  od  wody  i  wilgoci.  
Często  jaskinie  w  głębi  gór  zajmowane  są 
przez pojedyncze osobniki. 

Prowadzą  samotny  tryb  życia,  w 
pary  łączą  się  raz  na  cztery  lata.  Młode 
matka chowa samotnie. 

Polują najczęściej w nocy, na halach 
leżących  wysoko  w  górach  i  w  górnych 
partiach  lasów.  Najchętniej  atakują  bydło, 
chociaż  w  szczególnie  srogie  zimy  potrafią 
zaatakować  idących  samotnie  ludzi. 
Pierwotnie  żywiły  się  głównie  jeleniami  i 
łosiami zamieszkującymi lasy Virchy.

Ze  skóry  własnoręcznie  zabitych 
winarchów  wodzowie  hanz  robią  sobie 
płaszcze będące odznaką odwagi. 

Współczynniki:
Agresja 14 (głodny)/ 4 (syty), Moc 12, 
Zręczność 16, Spryt 14, Budowa 14, 
Wytrwałość 18, Fechtunek 15, Groza 1  
Atak: 
atak pazurem 6 – rana lekka
ugryzienie 3 – rana lekka
skok 3 –  rana lekka. Trafiona ofiara 

wykonuje test Refleksu. Jeśli jej się uda, 
może spróbować zadać lekką ranę 
winarchowi (analogicznie do 
wyprzedzenia). W następnych rundach 
winarch może kosztem 1k20 zadać 
automatycznie ranę ciężką powalonemu 
przeciwnikowi. Do uwolnienia się 
potrzebny jest test Refleksu o PT 2.

kroki 6
Obrona:
unik 5
odskok 12
praca nóg 6
Kostki: 3k20



Bern 

Patrz podręcznik do Monastyru -> Bestiariusz -> Płw. Pazura (SC: str. 277, HC: str. 253)

Sercpens

Czasem myślę, że Dervah nie stworzył Jedyny, ale Kusiciel. Ciągły wiatr, przepaście i  
głód byłyby do zniesienia,  gdyby nie  deviria.  Tak,  deviria są  gorsze nawet  od Nordów,  choć  
podobno lepiej smakują.

Po paru dniach ulewy wyjrzało blade jesienne słońce. Hanza stała obozem pod połoniną,  
czekając na zwiadowców. Wszyscy suszyli odzież i wygrzewali się w ostatnich promieniach przed  
nocą.

Dziś  Falko  oddalił  się  od  odpoczywającej  hanzy,  by  stanąć  na  czatach.  Po  chwili  
usłyszeliśmy skrzypienie i  chrzęst pancerzy.  Pobiegliśmy czym prędzej,  tylko po to,  by zastać  
strzępki odzienia i ślady po sercpensach.

Hasko, Rozbójnik

Owadopodobne  deviria 
przypominające  modliszki.  Najczęściej  mają 
około ośmiu odnóży, ich wielkość to 3 stopy 
wysokości  i  5  długości.  Dzięki  swojej 
piekielnej  skórze  mogą przybierać dowolne 
barwy. Żyją w stadach od 3 do 10 osobników. 
Walczą  głównie  za  pomocą  żuwaczek 
zakończonych kolcami jadowymi. Wykluwają 
się  z  jaj  złożonych  przez  samicę  przed 
jesiennymi  burzami.  Żyją  od  dziesięciu  do 
dwudziestu miesięcy.

Najczęściej  można  je  spotkać  w 
okolicach  jaskiń  i  uskoków  skalnych. 
Wybierają okolice nasłonecznione i suche. 

Współczynniki:
Agresja 16, Moc 10, Zręczność 8, Spryt 
12, Budowa 10, Wytrwałość 14, Fechtunek 
10, Groza 1
3k20 w ataku, ze względu na instynkt 
stadny nie mają kar za atak w stadzie 
(3 sercpensy = 9 kostek)
Atak:
Atak żuwaczką 3, rana lekka (trafiony 
wykonuje test Wytrwałości PT 2, aby 
uniknąć paraliżującego działania trucizny 
(PT 4 do wszystkich działań). Trucizna 
działa około 4 godzin. 
Kroki 6
Ugryzienie 4, rana lekka
Obrona
Unik 2
Odskok 8



Przerywniki

Kamienny wiatr

BG  widzą  szlachcica  odzianego  w 
szaty będące mieszaniną ubioru bardańskiego 
i  cynazyjskiego.  Joseph  de  Valanthe  jest 
Cynazyjczykiem, który bada kulturę Bardanii. 
Podróżuje po wsiach, aby dowieść, że praca 
o. Gerarda Francisa AOL jest nieprawdziwa z 
powodu  nadmiernego  entuzjazmu  autora. 
Joseph  ukończył  fakultet  lekarski  na 
Cynazyjskiej  Akademii  Umiejętności,  więc 
jego umiejętności medyczne są godne uwagi.

W  razie  potrzeby  Joseph  może 
opatrzyć  rany  bohaterów (Leczenie  ran 4) 
bądź  wskazać  im  drogę.  Może  służyć  jako 
tłumacz  (bardański  –  biegle,  cynazyjski  – 
perfekcyjnie, nordyjski – biegle).

W  rzeczywistości  Joseph  jest 
szpiegiem  wysłanym  przez  Kartinę  w  celu 
infiltracji Nordii. Urodzony w Cynazji z matki 
Cynazyjki  i  ojca  Kartińczyka  został 
zwerbowany  przez  wywiad  kartiński  w 
trakcie  studiów.  Dzięki  pozorowanej 
działalności antypapieskiej (wiece, ulotki) nie 
jest  obserwowany  przez  wywiad  cynazyjski. 
Do Nordii przyjechał na zaproszenie Elianora 
ald  Resnika,  Nordyjczyka  zafascynowanego 
kulturą  Bardanii  (rzecz.  Silandril  ald 
Ksenses).

Pierwsze tchnienie wiosny

Młody Maksym pochodzi z Entrab. 
Gracze  mogą  go  spotkać  polującego  na 
deviria  w  masywie  Tarhinu.  Obecnie 
młodzieniec musi przynieść ojcu narzeczonej 
kamienie  z  każdego  z  trzech  szczytów: 
Calkovej, Tarhinu i Bussona. 

Wieczorem Maksym rozpali ogień i 
opowie graczom jedną z legend. Podzieli się 
swoją  radoścą  i  wiarą  w  powodzenie. 
Pomimo młodego wieku jest rozważny i nie 

lekceważy  niebezpieczeństw  Virchy.  To 
okazja  dla  MG,  aby „zrobił”  trochę  klimatu 
lub dał wskazówki co do przygody.

Rano  pożegna  się  z  bohaterami, 
mówiąc,  że  zmierza  w  kierunku  Tarhinu. 
Parę dni później gracze wracający tą drogą 
będą świadkami  pogrzebu młodego.  Zginął, 
dookoła  niego  widać  truchła  deviria  (np. 
winarchów).  Tylko  dlaczego  w  sercu  ma 
dziurę po kuli od muszkietu? 

Maksyma zabili rozbójnicy, których 
zastał,  gdy  ograbiali  trup  wędrownego 
druciarza  (człowieka  sprzedającego  kawałki 
drutu i wytwory z niego, np. koszyki, uchwyty 
do garnków itp.). 

Zwłoki  druciarza  leżą  nieopodal, 
deviria  zastrzelił  patrol  nordyjski,  który  nie 
dotykał trupa. 

Krzyk

Gracze  podróżują  przez  lasy  w 
poszukiwaniu  dowodów w jakimś  śledztwie. 
Być  może  ktoś  ukradł  ważny  dokument  i 
gracze go ścigają. Wieje silny wiatr, słychać 
skrzypienie  drzew.  W  pewnej  chwili  na 
polanie wiatr zamiera i  słychać szept.  Szept 
dobiega do głów graczy ze strony,  z  której 
nadjechali. Test Wiary PT 2. 

[Proponuję byś wręczył każdemu 
graczowi,  który  nie  zdał  testu  kartkę  z 
napisem:  “Wydaje  Ci  się,  że  w  tamtym 
miejscu znajdziesz poszukiwane dowody”, 
po  czym  opisujesz  im  jasną  polanę,  na 
której rośnie tarnina]

Szepty jakie gracze słyszą to wynik 
halucynacji  spowodowanych  przez  trynony. 
W miejscu, gdzie gracze widzą polanę, rośnie 
gęsty młodnik, w którym chowają się deviria. 
Gracze, którzy zdali test widzą go wyraźnie. 



Po  wejściu  do  młodnika  gracze 
zostaną  zaatakowani  przez  dwa  trynony 
(patrz Deviria).

W  legowisku  trynonów  znajdą 
zwłoki uciekiniera i poszukiwany dokument. 
Nawet deviria nie zawsze mamią.

Głód

BG  spotykają  bardańskie 
rodzeństwo:  siostrę  i  brata,  którzy  błagają 
graczy  o  jedzenie.  Mówią,  że  ich  wieś 
zniszczyły deviria. Nakarmieni czym prędzej 
udadzą  się  w  dalszą  drogę,  tłumacząc  się 
chęcią dotarcia do krewnych. 

Po  dwóch  godzinach  gracze 
spotykają  Bardańczyków  ścigających 
zdrajców.  Brat  był  przewodnikiem 
najeźdźców, siostra ich markietanką. Obecnie 
Rada  Gromadzka  wydała  na  nich  wyrok 
śmierci.

Dom

Opisz  tłumy  Bardańczyków 
ciągnących w stronę Cynazji. Opowiedz o ich 
modlitwach, nadziejach. Wspomnij ogniska i 
śpiewy ludzi, którzy zostawiają swój dom na 
zawsze. Niech ktoś wróży, ktoś śpiewa. Jedni 
śpią, inni się biją. Wszyscy są uciekinierami 
ze wsi spalonej przez hanzę.

Gracze  przez  cały  dzień  mijają 
wygnańców  ciągnących  z  całym dobytkiem 
na plecach. 

W pewnym momencie,  gdy gracze 
będą  w  niewielkim wąwozie,  niech  zobaczą 
górali  na  horyzoncie.  Patrol  nordyjski 
wychynie  z  przeciwnej  strony  i  stratuje 
uchodźców,  goniąc  hanzę.  Gracze  mogą 
pomóc rannym lub dołączyć do pościgu. Aby 
wyrwać  się  z  wąwozu  nie  tratując  ludzi, 
potrzebny jest test Jeździectwa o  PT 0. Aby 
uspokoić panikę wśród ludzi  potrzebny jest 
test autorytetu PT 4.

Ponad nienawiścią. 

Gracze  ścigający  niebezpiecznego 
heretyka  decydują  się  na  nocleg  we  wsi. 
Przydzielona  zostaje  im  komora  z 
przepierzeniami  w  piwnicy.  Zostają 
zaproszeni  na  śniadanie,  wraz  z  rodziną 
gospodarzy (zakładam, że BG nie mają zbyt 
licznej świty). Rano, podczas przygotowań do 
drogi,  gracze  spotykają  na  śniadaniu 
oskarżonego o herezję.  Każda próba ataku, 
bądź  pojmania  apostaty  spotka  się  z  ostrą 
reakcją  gospodarzy.  Prawa  gościnności 
czasami stoją ponad prawami kościoła.

Zmęczeni

Gracze, spacerując ulicami jednego 
z  miast  Virchy  napotykają  mnicha 
rozmawiającego  z  nordyjskim  żołnierzem. 
Zaczepieni, natychmiast znikają w tłumie. W 
następnych dniach gracze będą otrzymywać 
listy  z  pogróżkami,  bądź  ostrzeżeniami. 
Przemytnicy i żołnierze nordyjscy nie życzą 
sobie zbędnego rozgłosu.

Virchy



Chyża  i okolice

Domy bardańskie  zbudowane  są  z 
drewna,  na  planie  prostokąta.  Wewnątrz  są 
dwie izby,  sypialna i  kuchenna (alkierz).  W 
przeciwieństwie  do  domów  w  reszcie 
Dominium  nie  ma  tu  podziału  na  część 
męską i damską. Izby są dość wysokie (2 m) i 
jasne.  Okna,  zamykane  na  okiennice,  są 
małe.  Zamiast  drogich  szyb  stosuje  się 
bydlęce  (rzadziej  rybie)  pęcherze.  Długość 
chyży  nie  przekracza  dwudziestu  pięciu 
metrów, szerokość pięciu. 

Wewnątrz jadalni centralne miejsca 
zajmują stół i piec. W trakcie lata dzieci śpią 
na ławach, w zimie na piecu. Piec najczęściej 
jest  opalany  węglem  drzewnym  bądź 
drewnem.  Zapasy  drewna  na  zimę  są 
układane przy ścianach pod okapem.

Spiżarnia  znajduje  się  zwykle  w 
ziemiance wykopanej poza domem. W domu 
trzyma  się  tylko  mąkę  i  zioła,  które  są 
wrażliwe  na  wilgoć.  Spiżarnia  jest  mała, 
trzymane są w niej głównie gotowe posiłki.

Dach jest oparty na kalenicy i kryty 
gontem, zwykle jest dwuspadowy, z okapem 
sięgającym  aż  do  okien.  Często  budowany 
jest  strych  służący  jako  magazyn  siana  i 
sypialna dla gości.

Bogactwo  sprzętów  domowych 
świadczy  o  zaradności  gospodarza. 
Najczęściej spotyka się skrzynie na ubrania i 
ławy  z  oparciami.  Zaradniejsi  potrafią 
zbudować szafę, fotel bujany bądź  kwietnik. 

Centralne  miejsce  na  północnej 
ścianie  zajmuje  muszkiet  seniora  rodziny 
zawieszony  ponad  krzyżem  bardańskim. 
Bardańczycy  nie  uznają  tytoniu,  jedynie 
tabakę pochodzącą z Dellii.

Domy  stojące  we  wsi  nie  mają 
zagród. Całość zabudowań wsi często otacza 
się ostrokołem lub wilczym dołem. 

Stodoły  najczęściej  są  wspólne  dla 
całej wsi, podobnie jak wędzarnie mięsa czy 

pasieki.  Podobnie,  stajnie  i  obory  są 
budowane i utrzymywane wspólnie. Konie są 
rzadkością,  przeważają  woły.  Z  rogacizny 
przeważają krowy czerwone i kozy.

Virchy



Legenda

Ostatnia z rodu

Okmel  nigdy  nie  byli  licznym 
klanem.  W  czasach  świetności  nigdy  nie 
liczyli  więcej  niż  dwieście  głów.  Pomimo 
pokrewieństwa  z  Bordakami  pilnie  strzegli 
swojej niezależności.

Pewnej zimy watahy wilków zaczęły 
nachodzić wsie Okmelów. Małe sioła drżały 
od wycia i skowytów bestii. Kolejne domy w 
głębi lasów wyludniały się za sprawą deviria. 
Wzywani inkwizytorzy i  Wilcy byli bezradni 
w konfrontacji z bestiami. 

Starsi  rodu  nie  ustawali  w 
poszukiwaniu sposobów na walkę z deviria.

Tymczasem  kolejne  wsie  padały 
łupem  potworów.  Virchy  rozbrzmiewały 
krzykiem mordowanych i płaczem żyjących.

W końcu do klanu Okmel należała 
tylko jedna wieś. 

W najciemniejszą  z  nocy  nadeszły 
wilki.  Nie  kryły  się,  szły  gościńcem.  Nie 
straszna  im  była  palba  z  muszkietów  ani 
święte symbole.

Mieszkańcy przerażeni zamknęli się 
w  domach  i  poczęli  się  modlić.  Gdy  wiara 
zawiodła, postanowili pokłonić się bestiom i 
oddać  im  swoje  dzieci  na  pożarcie,  chcąc 
przebłagać bestie. Wilki przyjęły łup. 

W tej samej chwili zdrajcy Jedynego 
zamienili się  w owce. Wilki rozszarpały owce 
i  szły  dalej,  aż  do  ostatniego  domu  klanu 
Okmel. 

W  domu  tym  pozostała  kobieta 
opiekująca  się  chorym  ojcem.  Doglądając 
chorego, nie dostrzegła bestii i nie pokłoniła 
się  nim.  Wreszcie,  gdy  usłyszała  skowyt 
dochodzący  z  podwórza,  wzięła  muszkiet  i 
wyszła im naprzeciw. 

Widok był  niesamowity.  Po  jednej 
stronie wilki ze śladami krwi na pyskach, po 
drugiej dziewczyna z muszkietem i krzyżem. 

Jasne  włosy  góralki  rozwiane  wiatrem 
przywodziły  na  myśl  pochodnię  płonącą 
pośród mroków. Czarne futra bestii otaczały 
ją z każdej strony.

Dziewczyna modliła się do Jedynego 
tymi  słowami:  Jeśli  pomożesz  mi  zabić  te 
demony  i  ocalisz  duszę  mego  ojca,  na 
zawsze  zgodzę  się  strzec  Twoich  gór.  
Dostaniesz moje ciało i moją duszę. Ślubuję  
Ci to na honor Okmel.

Gdy trafiła basiora  w samo oko, ten 
zdechł i zamienił się w pył.  Pozostałe wilki 
zniknęły.  W  tej  samej  chwili  ojciec  oddał 
ducha. Płakała i śmiała się na przemian tak 
długo, aż zabrakło jej tchu i łez. 

Rano  w  miejscu  wsi  wznosił  się 
potężny  wierzchołek  Calkovej,  Strażniczki 
Bardanii.

Las



Nazewnictwo

Imiona męskie: Maksym, Petr, Jaromir, 
Istvan, Johan, Taler, Epifan, Janko, 
Szymko,  Marko, Erast.
Imiona żeńskie: Maria, Anna, Ludmiła, 
Hanna, Julia, Ksymena, Ksienia, Daria, 
Vilia.
Nazwiska: Bordak (północna część), 
Karrahan (bliżej Barkham). 

Dla łatwiejszego rozpoznania mieszkańcy 
Virchy przedstawiają się, podając miejsce 
urodzenia przed nazwiskiem: 
Maksym Entrab Bordak, Julia Alkud 
Karrahan, Istvan Lark Bordak.
Przykładowe nazwy wsi: Alkud, Oderne, 
Hrywe, Banica, Krempna, Kwiatoń, 
Nieznajowa, Lipce, Bereha.

Virchy jako tło przygód

Gracze  powinni  poznawać  Virchy 
małymi  kawałkami.  Zacznij  od  plotek, 
opowieści  uciekinierów  bardańskich.  Niech 
oswajają  się  z  nazwą.  Potem  niech  plotki 
rozwiną  się  w  opowieści,  pełne  żalu  za 
utraconą  krainą.  W  słowach  uciekinierów, 
Virchy  maluje  się  niczym  kraina 
błogosławiona  przez  Jedynego.  W  każdym 
zdaniu przebija żal za ojczyną i nienawiść do 
Nordyjczyków.

Po  kilku  przygodach  możesz 
sprowadzić graczy do Virchy. Mam nadzieję, 
że  powyższe  zahaczki  zainspirują  Cię  do 
tworzenia własnych.

Niech  BG  przyjadą  do  Virchy 
wczesną jesienią. Opisz im wspaniałe buczyny 
w drodze do  Durm. Opisz spokój i godność 
strażników  nordyjskich,  ich  chłodną 
uprzejmość w kontaktach z BG. 

Na tym etapie celem jest stworzenie 
iluzji  krainy  szczęśliwej.  Czytałeś  opis 
Bardanii  w podręczniku?  Masz  więc  pewną 
wizję, jaką możesz sprzedać graczom. Opisz 
bohaterskie hanzy walczące w imię wolności 
Bardanii,  niech  słowa  rozmówców  będą 
pełne podziwu dla górali.

Jesienna  gawęda?  Nie,  raczej  złota 
jesień.  Niech  deszcze  będą  niedostrzegalne, 
niech zawsze świeci wrześniowe słońce.

W miarę  zagłębiania  się  graczy  w 
krainę możesz pokazywać im kolejne oblicza 
Virchy.  Gdy  jesień  zamienia  się  w  zimę, 
Bardańczycy powoli zamykają się w chatach. 
Drogi  stają  się  puste  i  obce.  Patrole 
nordyjskie są coraz rzadsze i bardziej liczne. 
Nadchodzi zima. 

Gracze śpiący w ciepłych salonach i 
gospodach nordyjskich  nie  odczują  tego  za 
bardzo. Opisz im malowniczo pierwszy opad 
śniegu,  cudowny  biały  puch  przykrywający 
jesienne  błoto.  Zabierz  graczy  na  kulig 
organizowany  przez  gospodarzy,  opisz  im 
wieczorne przejażdżki  saniami.  Podaj  ciepłą 
herbatę i ciastka. 

Niech  w  końcu  wydarzy  coś,  co 
zmusi  graczy  do  wyjścia  z  salonów. 
Zagubiony  posłaniec,  prośba  o  pomoc 
płynąca z  odległej  wsi,  dawno poszukiwany 
ślad. 

W Polsce  zima  w Bieszczadach to 
makabra. W Virchy bywa jeszcze gorzej, -20 
stopni Celcjusza, silny wiatr i głębokie śniegi. 
Konie  grzęzną  w  nieprzejezdnych  drogach. 
We  wsiach  gracze  widzą  głodne  dzieci  i 
rodziców.  Hanzy  zabrały  część  żywności  i 
odeszły.  Na  nieosłoniętych  częściach  ciała 
momentalnie robią się odmrożenia.

Władca  Zimy.  Ogniomistrz  Kaleń 
(PRL-owska agitka, ale klimat odpowiedni). 



Hanzy.  Gracze  mają  coraz częściej 
słyszeć  ich  nazwy.  Hanzy  mają  stać  się 
duchami  nękającymi  Nordyjczyków  bez 
chwili wytchnienia. Mają stać się garbem na 
społeczności Bardańczyków. Hanzy przestają 
być bohaterami, a stają się przekleństwem.

Po długiej zimie nadchodzi wiosna. 
Wiosna  pełna  błota.  Opowiedz  graczom  o 
tłumach  żebraków  i  uchodźców.  Virchy  są 
wiosną  piękne,  ale  pięknem  się  nie 
nakarmisz.  Opowiedz  o  niemowlętach 
ginących  z  głodu,  o  zabitych  w  kłótni  o 
znaleziony  ziemniak.  O  twarzach 
wykrzywionych  myślą  o  głodzie.  Ponad 
Bardańczykami  mają  paradować 
Nordyjczycy. Syci, nietykalni, z innego świata.

Gdy nadchodzi lato, Bardania ożywa. 
Nie ma już głodnych, zaczynają się żniwa. Na 
przejezdne drogi powracają patrole okupanta. 
Błoto na drogach obsycha. 

Teraz  jest  moment,  by  hanzy 
zaatakowały.  Spalona,  niepokorna  wieś. 
Wisielec obdarty z szat. Głowy Nordyjczyków 
nabite na pale. Niech gracze odpoczywający 
w karczmie słyszą wystrzały i krzyki. Niech 
zginie  przewodnik  graczy.  Opisz  lincz 
wieśniaków  na  złapanym  bandycie. 
Przeklinaj bojowników o wolność, przeklinaj 
najeźdźców,  przeklinaj  cały  świat.  Opisz 
wysiedlanie  całych  wsi,  podejrzanych  o 
sprzyjanie  rozbójnikom.  Lata  w  Bardanii 
zawsze są gorące, tak od płomieni ognisk, jak 
i od pożarów.

Niech  gracze  muszą  wybrać 
pomiędzy stronami konfliktu. Neutralność to 
iluzja.  Konflikt  nie  ma  szansy  na 
rozstrzygnięcie.  Z  jednej  strony  przeklęci 
Nordyjczycy niosący technikę i cywilizację, z 
drugiej zdziczałe hanzy, walczące o wolność.

Wodospad



Majętności

Tartak

Koszt: 1 wieś
Dochód: 20 kordinów miesięcznie

Na  bardańskie  drewno  zawsze 
znajdą  się  kupcy.  Cynazja  pożąda  nowych 
mebli,  podobnie  jak  Karina  statków.  Twój 
Tartak  leży  przy  jednym  z  dopływów 
Erechielii. W czasie, gdy nie ma Cię w Virchy 
miejscem  gospodaruje  Twój  zaufany 
zarządca. 

Może  Twój  tartak  ma  nieopodal 
mały  warsztat  stolarski,  który  produkuje 
gotowe  meble,  na  użytek  Cynazyjczyków? 
Może prócz wyrębu drewna wytapiacie szkło 
(koszt: +1  wieś;  dochód: +30  kordinów)? 
Może Twojej  rodzinie znana jest  Tajemnica 
wytopu  dziegciu?  Każdy  z  tych  warsztatów 
potrzebuje  nowych  narzędzi  i  majstrów 
(koszt  1  wieś),  ale  za  to  dochody  mogą 
przekroczyć  najśmielsze  wyobrażenia  (5k20 
+ 30 kordinów zysku rocznie). 

Wyprodukowane  towary  można 
spławić  albo  sprzedać  pośrednikom.  Ten 
pierwszy wariant jest bardziej ryzykowny, ale 
i bardziej dochodowy (rzuć 1k6: na 1 towary 
ulegają  zatopieniu,  na  2  i  3  nic  się  nie 
dzieje, na 4 i 5 dochód rośnie o 10, na 6 
dochód rośnie dodatkowo o 50 kordinów).

Podobno  najlepsze  narzędzia 
stolarskie robią w Kartinie. Chodzą słuchy o 
piłach poruszanych siłą  wody.  Z pewnością 
taki  wynalazek  byłby  drogi  (1  wieś),  ale 
pozwoliły znacznie zwiększyć produktywność 
(dochód  *  1,5).  Czy  strażnicy  nordyjscy 
wiedzą  o  Twoich  powiązaniach  z  hanzami? 
Może  mała  łapówka  (30  kordinów) 
powstrzymałaby  ich  od  zbyt  natarczywych 
wizyt w Twoich warsztatach (Raz na rok rzuć 
1k20. Przy wyniku 1 tracisz majętność, przy 
wynikach 2 - 5 tracisz dochód)?

Virchy



Inspiracje

Źródłem  pomysłu  na  Virchy  były 
podróże  po  bezdrożach  Beskidu  Niskiego. 
Tęsknota  za  Bieszczadami  dokonała  reszty. 
W  ten  sposób  lasy  Beskidu  stopiły  się  z 
połoninami  Bieszczadu.  Polecam  taką 
wyprawę  każdemu.  Niezliczone  pejzaże  i 
niezwykli ludzie, do których zawsze chce się 
wrcać. 

Bez  majowej  włóczęgi  po  Niskim 
nie byłoby Virchy ani „Północnego Wiatru”. 

Później, w miarę jak pomysł krzepł, 
dołączyły do niego Grombelardzka legenda 
Feliksa  W.  Kresa  i  Beskid  Niski 
wydawnictwa  Rewasz.  Pierwszy  tytuł 
zaprezentował  pewną  koncepcję  klimatu, 
drugi był źródłem faktów i pomysłów. Oba 
tytuły polecam.

W trakcie pisania słuchałem głównie Wolnej 
Grupy Bukowiny (Niechaj zabrzmi..., Sad) i 
Jaromira  Nohavicy (Ósma  barwa  duhy,  
Rok diabła). Obie liryczne, pierwsze górsko, 

drugie ludzko, niestety nie za bardzo nadają 
się na podkład do sesji. W pisaniu pomagały 
mi  również  utwory  zespołu  Krążek 
(fragmenty WGB można legalnie ściągnąć ze 
strony http://www.wgb.eps.gda.pl). 

Wszystkim  zainteresowanym 
klimatami  Łemkowszczyzny  polecam  płytę 
Czeho  płaczesz? autorstwa  Julii  Dosznej. 
Piosenki  w  niej  zawarte  stanowią 
kwintesencję  klimatu  Łemkowszczyzny  i 
stanowią dobry podkład do fragmentów sesji.

W  trakcie  pisania  obejrzałem 
Ostatniego  Mohikanina.  Ścieżka 
dźwiękowa z tego tytułu idealnie nadaje się 
jako podkład muzyczny do pościgów i gonitw 
po górach.

Źródłem  inspiracji  były  również 
dyskusje  na  forum  Wydawnictwa  Portal. 
Wszystkim,  którzy  wysyłali  swoje  uwagi, 
dziękuję.

Virchy

http://www.wgb.eps.gda.pl/


Od Autora

Praca,  którą  teraz  czytasz,  jest 
częścią fanowskiej kampanii Północny Wiatr. 
Moim  marzeniem  było  przeniesienie 
posmaku Łemkowszczyzny do Bardanii.  Jak 
mi  się  udało,  oceń  sam.  Specyfika  pracy 
(stylizacja  na  tekst  naukowy)  sprawiła,  że 
praca  jest  może  nieco  za  sucha,  ale  za  to 
bardziej przejrzysta.

Spróbowałem  powiązać 
wyidealizowaną  Bardanię,  obecną  w 
podręczniku, z żywą rzeczywistością Beskidu 
Niskiego  i  Bieszczadów.  Stąd  Calkova, 
jarzębiak,  nazwy  strojów...  Gdybyś  zechciał 
znaleźć  więcej  informacji  bądź  legend 
polecam strony:

• http://www.bieszczady.info.pl  
• http://www.beskidniski.pl  

Wszystkie  zdjęcia  są  mojego 
autorstwa.  Pochodzą z moich wędrówek po 

bezdrożach  bieszczadzkich.  Tarhin  to  w 
rzeczywistości  Rawki  widziane  z  Połoniny 
Wetlińskiej,  Calkova  to  Połonina  Caryńska 
również od strony Wetlińskiej. Zdjęcie drogi 
zostało  wykonane  w  Trójmiejskim  Parku 
Krajobrazowym. 

W  trakcie  pisania  korzystałem  z 
informacji  zawartych  w  przewodnikach 
Bieszczady  i  Beskid  Niski  wydawnictwa 
Rewasz. 

Mapy  wykonałem  w  programie  Kartograf, 
którego autorem jest Tomasz Kucza. 

Szczególne  podziękowania  należą 
się  Aleksandrze  “Petrze  Bootmann” 
Sontowskiej. Miała ona (nie)przyjemność być 
pierwszą recenzentką i redaktorką tej pracy. 
Dziękuję.

Chciałbym  podziękować  również 
Aleksandrze  “Olemce”  Plucie  za  rzeczową 
krytykę i abstrakcyjną złośliwość.

Marcin Zaród 
Bodaki – Przysłup Caryński – Gdynia

maj – wrzesień 2005.

TEKST NIEAUTORYZOWANY PRZEZ WYDAWNICTWO PORTAL

http://wiezasnow.prv.pl/
http://www.beskidniski.pl/
http://www.bieszczady.info.pl/
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