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ten wytyczają naturalne bariery, których nie jesteście 
jeszcze w stanie przekroczyć, lecz sytuacja ta zmieni się 
zapewne w ciągu najbliższych wieków, jako że wy, ludzie, 
nie zwykliście tolerować białych plam na swych mapach.

Zachód – Wielkie Morze

Wody Wielkiego Morza wytyczają granice waszego po-
znania na zachodzie. Jak oceniam, pozostanie ono dla 
was „mare icnognitum” jeszcze przez kilka najbliższych 
wieków, zanim wasza nawigacja i szkutnictwo nie spro-
sta nowym wyzwaniom, jakie stawia żegluga pełno-
morska. Morskie szlaki handlowe przebiegają wzdłuż 
wybrzeży, łącząc leżące nad nimi porty, od dalekiego 
Pont Vanis na północy, po odległą Baccalę w Imperium 
Nilfgaardu na południu.

Północ – Góry Smocze
Północną granicę ludzkich krain wyznacza potężne 
pasmo Gór Smoczych. Jeszcze żadnemu człowieko-
wi nie udało się sprawdzić co znajduje się po dru-
giej stronie a to ze względu na jego niedostępność i 
zamieszkujące je smoki, od których wzięło ono swą 
nazwę. Królestwa leżące u stóp tych gór zadowalają 

się eksploatacją niezwykle bogatych złóż natural-
nych, występujących w tym rejonie. Być może gdy 
owe lokalne pokłady kruszców, w tym złota, srebra i 
platyny, ulegną wyczerpaniu, ludzie uznają, że czas 
przesunąć granicę znanego świata bardziej na pół-
noc, lecz prawdę rzekłszy czas ten wydaje się dość 
odległy.

Wschód – Góry Sine, 
Góry Smocze, masyw Tir 
Tochair i Pustynia Korath.
Wschodnią granicę wyznaczają owe trzy łańcuchy 
górskie. Ciągną się one z północy na południe, stano-
wiąc zwartą barierę, niemożliwą do sforsowania pieszo 
za wyjątkiem nielicznych przełęczy.

Najbardziej wysunięte na północ, znajduje się pasmo 
Gór Sinych. To w nich ma swe źródło rzeka Pontar, tam 
też znajdują się ruiny świetnych niegdyś, el� ch miast 
– Loc Muine i Est Haemlet. Góry Sine stanowią rów-
nież dom dla społeczności Wolnych Elfów, które, 
zepchnięte w te niegościnne rejony, nigdy nie złożyły 
broni i nie podporządkowały się waszej rasie.

Dalej w kierunku południowym, Góry Sine prze-
chodzą w pasmo Gór Ognistych, w których początek 
swój bierze druga potężna rzeka Północy, Jaruga. Góry 

Chłodne wody Wielkiego 
Morza omywają zachodnie 
brzegi kontynentu 
oraz leżących u jego 
wybrzeży wysp i wysepek. 
Za nimi ciągnie się już tylko 
bezmiar niezbadanych, 
burzliwych wód.

Choć ludzie podporządkowali 
sobie znaczną część 
Kontynentu, ich ekspansja 
zatrzymała się na naturalnych 
przeszkodach – stromych, 
górskich pasmach które 
do dziś wyznaczają 
północną i wschodnią 
granicę znanego świata.


