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WWWWWSTĘPSTĘPSTĘPSTĘPSTĘP
Najniezwyklejsza ziemia Dominium? Bez trudu możesz zgadnąć, że cho-

dzi o Nordię, ukrytą w pierścieniu Milczących Gór krainę pustki i ciszy.
Wypowiedz dwa dowolne o niej słowa, a możesz być pewien, że za każdym
z nich będzie kryła się tajemnica. Porusz jakikolwiek temat związany z jej
mieszkańcami, a rozpoczniesz niebezpieczną wędrówkę pośród sekretów
skrywanych przed obcymi od tysiącleci. Nic nie jest tam zwykłe, nic nie jest
takie, jakim widać na pierwszy rzut oka. Opisując góry w Nordii, nie mó-
wisz przecież o zwykłych górach, lecz o Milczących Górach, tajemniczym,
żyjącym paśmie szczytów. Wspominając granice kraju, nie mówisz o zwy-
kłych granicach, lecz o Bramach, rodiańskich budowlach strzegących wej-
ścia na ziemie Nordyjczyków...
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Wszystko jest tu inne niż w reszcie Dominium. Inaczej tu żyją, inaczej
umierają. To odrębny świat.

Nordia kryje prawdę o sobie, bo prawda ta jest okrutna, zbyt dla niej
niebezpieczna. Prawdziwie zabójcza dla całego narodu, jeśli tylko została-
by poznana. Opętane fanatycznym ogniem wiary Dominium nie zawaha-
łoby się ani chwili przed wkroczeniem do serca Milczących Gór i rozpo-
częciem otwartej wojny. Wojska Kartiny, Eliaru w każdej chwili mogą ru-
szyć ku bramom, a wsparcie odleglejszego Vermeru, czy nawet Kary i Kor-
du byłyby tylko kwestią czasu. Spalono by miasta i osady, zburzono bu-
dowle, wybito mieszkańców, a podejrzana o opętanie przez Kusiciela nor-
dyjska szlachta spłonęłaby na stosach.

Ogień krucjaty zostawiłby Milczące Góry w popiołach.
Stąd tajemnica, stąd zamknięte Bramy, stąd wreszcie wstęp do Nordii

tylko dla nielicznych. Cynazyjska dyplomacja ze wszystkich sił dba o do-
bry wizerunek mieszkańców Milczących Gór, od lat jesteśmy więc świad-
kami przemyślanych ruchów, odważnych tyrad i dyskusji, także kłamstw i
zdrad, czasem przekupstw, a częściej i zabójstw, które wszystkie razem
prowadzą do utworzenia obrazu Nordii takiego, jaki znamy. Zamkniętej,
lecz wiernej karianizmowi krainy.

Mieszkańcy Dominium myślą, że znają Nordyjczyków. Tych, pochodzą-
cych ze stolicy państwa, wywodzących się z książęcych rodów zwiemy
Nordami, resztę szlachty i mieszkańców zwąc po prostu Nordyjczykami.
Spotykamy w różnych częściach Dominium Nordyjczyków, wędrowców,
pielgrzymów, badaczy, lecz prawdziwych Nordów, tych, ukrywających się
w cieniu Milczących Gór, tych, wywodzących się z książęcych rodów nie
poznaliśmy wcale. Pojawiają się przed nami zbyt rzadko, by cokolwiek
móc o nich powiedzieć. Wierzymy, że przejrzeliśmy ich tajemnice i pozna-
liśmy sekrety. Sądzimy, że wiara w Jedynego pozwoliła im wzmocnić się
w walce z kuszeniem, którego od tysięcy lat doświadczają ze strony deviria.
Cóż, skoro wiemy tyle tylko, ile wiedzieć pozwolili nam Nordyjczycy.

W rzeczywistości nie wiemy o nich zupełnie nic.

RRRRRELIGIAELIGIAELIGIAELIGIAELIGIA
Są wyklęci przez Jedynego, bez szansy zbawienia, oddani Bogu, który

dawno ich przekreślił. Płacą za grzech swych antycznych przodków, cier-
pią za to, że Czarni Rodianie byli wiernymi, oddanymi sługami  Kusiciela.
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Czy jednak znamy całą prawdę? Czy wiemy o tym, że Nordowie noszą
w sobie prawdziwe Przekleństwo, niemal namacalny dowód odrzucenia
przez Jedynego? A czy znamy prawdę o kultach drążących nordyjskie spo-
łeczeństwo, o wyznawcach Kusiciela mieszkających w osadach i miastach,
o Nordyjczykach obracających się przeciw Jedynemu służąc w sekretnych
stowarzyszeniach i uczestnicząc w bluźnierczych rytuałach i ceremoniach?
Czy kontrowersyjna rola i opieszałość nordyjskiej Inkwizycji to tylko przy-
padek?

Słyszy się o przekleństwie Jedynego, lecz to ledwo warstwa kurzu przy-
krywająca o wiele  bardziej przerażającą prawdę.

LLLLLUDZIEUDZIEUDZIEUDZIEUDZIE
Wiemy o Nordyjczykach, że są długowieczni, silni i zdrowi, że mają w sobie

wiele ze swych przodków, starożytnych Rodian. Żyją i do trzystu lat, mają
często powyżej dwóch metrów wzrostu, zdają się być istotami doskonały-
mi.

Któż spoza granic Milczących Gór wie o tym, z jakim trudem kobiety
Nordów zachodzą w ciążę, kto wie o tym, że dziecko, w pierwszych miesią-
cach życia jest niewiarygodnie słabe i delikatne, bliskie śmierci niemal
każdego dnia swego życia? Nie wiemy nic o przekleństwie od stuleci wi-
szącym nad ośmioma książęcymi rodami, o widmach śmierci, szaleństwie,
o demonicznych deviria opiekujących się niektórymi spośród najznamie-
nitszych Nordyjczyków utrzymując ich przy życiu wbrew wszelkim prze-
ciwnościom losu. Gdyby przyjrzeć się bliżej, człowiek odkryłby, jak bardzo
różnią się oni od ludzi zamieszkujących pozostałe części Dominium. Kie-
dy spoglądasz na żyjące tu deviria, gdy słyszysz o rytuałach odprawianych
na zamkach i w pałacach, czasem masz wrażenie, że to nie ludzie zasiedli-
li Milczące Góry.

A jeśli są oni dalekimi krewnymi potwornych, piekielnych istot z Valdo-
ru...?

MMMMMILCZĄCEILCZĄCEILCZĄCEILCZĄCEILCZĄCE G G G G GÓRYÓRYÓRYÓRYÓRY
Siedząc w gospodach rozsianych po całym Dominium i wysłuchując

historii opowiadanych przy kuflu piwa dowiemy się o magicznej odnodze
pasma gór Dervah, o Milczących Górach. Docierają do nas legendy o tym,
iż nader łatwo zgubić tam drogę, historie o tym, jak góry nieprzyjazne są
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obcym, o nagłych zmianach pogody, o mgłach zakrywających właściwe trakty
i podstępnych wskazówkach kierujących ku niebezpiecznym rozpadlinom.

Kto jednak nie przekroczył granicy Nordii i nie wędrował pośród dolin
Milczących Gór, nie zna nawet ułamka prawdy. W gospodach nie usły-
szysz o tym, że Nordyjczycy znają zaklęcia, dzięki którym zbocza ożywają,
o tym, że odpowiednimi, pochodzącymi ze starożytnego języka słowami
potrafią wywołać lawinę, czy burzę, a nawet zamknąć kotlinę. Co innego
przecież słyszeć bajania i legendy, co innego ujrzeć na własne oczy jak góra
ożywa i z głuchym pomrukiem upodabnia się do kamiennego, prastarego
potwora na usługach swego pana.

Cóż, skoro tym, którym dane było ujrzeć te sceny, nie udaje się już nigdy
opuścić granic Milczących Gór.

MMMMMAAAAAGIAGIAGIAGIAGIA
Tak, panie, w rzeczy samej, co innego jest słyszeć legendy i bajania, co

innego zaś poznać je i ujrzeć na własne oczy. Wtedy fantastyczne historie
przestają wywoływać uśmiech fascynacji, a przywołują raczej grymas prze-
rażenia i panicznego lęku. Dzierżąc nordyjski muszkiet czy szpadę, uśmie-
chem ledwo kwitujesz słowa mówiące, iż powstały one dzięki magii i cza-
rom. Gdyby ci jednak było dane przekroczyć próg jednej z manufaktur,
jakich setki rozrzucone są pośród zboczy Milczących Gór, uśmiech znikł-
by jak za dotknięciem magicznej różdżki.

W tych manufakturach inżynierowie odprawiają rytuały, korzystając z sił
magii. Pracując długimi godzinami w spowitych kłębami pary i dymu bu-
dowlach jawnie drwią z nauk Proroka. Nordia ukrywa przed Dominium
potężne golemy, starożytne formuły, rytuały i wszelką wiedzę, która wbrew
zapewnieniom cynazyjskich dyplomatów, niewiele ma wspólnego ze zna-
ną w reszcie Dominium sztuką inżynierii.

MMMMMANUFANUFANUFANUFANUFAKTURYAKTURYAKTURYAKTURYAKTURY
W całym Dominium Nordia słynie z niezliczonych manufaktur, kopalń

i przemysłu rozwiniętego do poziomu, który reszta państw Sojuszu osią-
gnie dopiero za kilka wieków. Głośno jest o miastach skąpanych w kłę-
bach dymu uchodzącego z dziesiątków kominów, o osadach, których wszyscy
mieszkańcy znikają na całe dnie w budynkach potężnych manufaktur,
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o ludziach przypominających trupy, którzy wychodzą z pracy późną nocą,
by zapaść tylko w krótki sen i rano znów zniknąć w fabryce. W ciemne,
wietrzne noce bajarze z uwielbieniem opisują nordyjskie osady, wymarłe,
otoczone zgiełkiem i smogiem fabryk, gdzie produkuje się wyroby, których
przeznaczenia w Dominium zwyczajnie nikt nie zna.

Na salonach Cynazji nie usłyszysz już jednak o bardańskich niewolni-
kach przesiedlanych z ziem dawnej Bardanii i więzionych w osadach gór-
niczych. Nikt nie zechce dopytywać się, jak głęboko sięgają kopalnie,
z których wydobywa się surowce. Ciemność kopalń kryje pracujących de-
viria, Minionów kopiących podziemne tunele czy przypominające dzikie
psy Ravisy ciągnące pełne urobku kolejki przez głębokie chodniki rozcią-
gające się pod całą Nordią. Poza granicami Milczących Gór nie słychać
krzyku skazańców rzucanych na pożarcie podziemnej rasie Szaków.

TTTTTAJEMNICEAJEMNICEAJEMNICEAJEMNICEAJEMNICE
Jak wspomniałem już wcześniej, gdzie zwrócisz, panie, głowę, tam od-

kryjesz ślad tajemnicy i dowód inności Nordyjczyków. Zechcesz dowiedzieć
się czegoś o towarzystwach i klubach zrzeszających nordyjską szlachtę
i staniesz przed murem chroniącym wiedzę o ludziach wskrzeszających
kult Czarnych Rodian. Przyjrzysz się uważnie tatuażom zdobiącym twarze
niektórych spośród Nordyjczyków i dostrzeżesz ich niezwykłe podobień-
stwo do znaków, które malują na swym ciele elfy spotykane na froncie
w Agarii. Zapytasz o niezwykłość nordyjskich kruków, a odpowie ci mil-
czenie. Słowa odmowy skwitują twą prośbę o możliwość lektury kronik
szlacheckich rodów.

Gdziekolwiek ruszysz, tam cisza i zmowa milczenia.
Módl się, panie, za siebie i proś Jedynego, by pozwolił ci walczyć z pokusą

ciekawości, bo jeśli ciekawość zwycięży i uda ci się poznać któreś z nordyj-
skich sekretów, zostaniesz w Milczących Górach na zawsze. Nordia nie
wypuszcza z rąk swych sekretów...
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NNNNNOOOOOWEWEWEWEWE     REGUŁYREGUŁYREGUŁYREGUŁYREGUŁY
Na kolejnych stronach tego dodatku znajduje się szereg nowych reguł związanych z tworzeniem Bohatera

Gracza. Powstały one z myślą o graczach, którzy rozgrywają kampanię, której akcja ma miejsce w Nordii –
dzięki temu gracze mają możliwość znacząco zróżnicować swoje postacie i sprawić, by każdy z biorących udział
w grze Nordyjczyków różnił się od pozostałych postaci.

Przedstawione tu reguły pozwalają stworzyć postaci wywodzące się z jednego z ośmiu książęcych rodów.
Przedstawiciele tych rodów bardzo rzadko opuszczają Nordię i w zasadzie nie można ich spotkać poza
granicami kraju. Dlatego, dopiero gdy MG zadecyduje się prowadzić kampanię, której akcja ma miejsce w samej
Nordii, gracze mogą skorzystać z przywileju wcielenia się w przedstawiciela jednego z książęcych rodów.

Decyzji Mistrza Gry pozostawiamy, czy z poniższych reguł mogą korzystać gracze biorący udział w zwykłej
kampanii, której akcja ma miejsce gdzie indziej, np. w Ragadzie, Kordzie, czy Agarii. Zachęcamy w tej sytuacji
do ostrożności w korzystaniu z nowych reguł.

Jeśli gracz chce wybrać jedną z trzech zaproponowanych tu profesji, musi zdecydować się na wybranie
pochodzenia z arcyksiążęcego rodu. Jeśli gracz decyduje się na to, że jego postać pochodzi z jednego z
arcyksiążęcych rodów, musi skorzystać z reguł związanych z Przekleństwem.

TWTWTWTWTWORZENIE POSTORZENIE POSTORZENIE POSTORZENIE POSTORZENIE POSTAAAAACICICICICI

NNNNNORDYJCZYCYORDYJCZYCYORDYJCZYCYORDYJCZYCYORDYJCZYCY
Mieszkańcy Dominium znają Nordyjczyków z ich nieprzychylności in-

nym nacjom. Znają z tego, że mają oni swe tajemnice i sekrety, których nie
ujawniają nikomu, z tego wreszcie, że wielu z nich oddanych jest siłom
Ciemności. Synowie Nordii są samotni, zamknięci w sobie i obcy całemu
światu.

“Nie chciałbym przebywać w towarzystwie kogoś takiego” mówią w Do-
minium o Nordyjczykach. Cicho szeptają o wyklętym narodzie, znienawi-
dzonym przez wszystkich i wszystko, nie znajdującym zrozumienia u żad-
nego ze swych sąsiadów. Nawet Milczące Góry, ziemia Nordyjczyków, trak-
tują tych ludzi okrutnie. Dokładnie tak, jak cała reszta Dominium.

Przecież jednak nie wiemy nic o prawdziwej Nordii i jej mieszkańcach!
Znamy tylko tych nielicznych, którzy zdecydowali się opuścić Milczące Góry
i ruszyć w świat. Tymczasem pośród czarnych szczytów, skryci za swymi
bramami, żyją Nordyjczycy wywodzący się z ośmiu książęcych rodów, praw-
dziwi Nordowie. Istoty samotne w porównaniu do zwykłych ludzi, zamknięte
i obce nam wszystkim. Gdyby Dominium odkryło choć część spośród ich
tajemnic, nic nie uchroniłoby Nordii od wojny. Wojska Sojuszu zrównałyby
tę krainę z ziemią, a jej mieszkańcy spłonęliby na stosach. Zapłaciliby
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życiem za trwanie w okultystycznych stowarzyszeniach, za działanie we
wrogich kariańskiej religii kultach, za czytanie zakazanych ksiąg i pism, za
przekleństwa i dowody grzechu, w którym trwają od wieków i za magię, z
którą żyją na co dzień... Spłonęliby za to, że służą Siłom Ciemności i za to,
że każdego dnia występują przeciw naukom Kościoła.

Ty, panie, też zasługujesz na stos, prawda...?


