
  

 



 

  

Artesa – dzielnica rzemieślnicza co prawda nie została 

zniszczona, gdy Esperansa  została zdobyta przez Erazma  

de Derdieux, ale tutejszych mieszkańców stać było  

na remonty, które przeprowadzono wedle wzorców Południa. 

Tutejsze budynki stanowią więc mozaikę stylów, zwykle  

z barwionym tynkiem od frontu i na świeżych 

przybudówkach, ale z tradycyjnymi dla elenickich osad 

jasnymi ścianami na tyłach. Na Artesie swoje warsztaty mają 

bogatsi rzemieślnicy, podczas gdy szewców i garncarzy 

szuka się w Starej Esperansie. W przeciwieństwie  

do większych miast Południa nie ma w Esperansie cechów 

rzemieślniczych, bo rzadko jedną profesją trudni się więcej 

niż jeden lub dwóch mistrzów oraz kilku uczniów  

i czeladników. Ten stan rzeczy może się jednak wkrótce 

zmienić. Sporą kamienicę przy koszarach zakupili bowiem 

gultfereińscy bracia Van der Meyer, Bartłomiej i Peter, 

odpowiednio piekarz i browarnik. Chcieliby oni nie tyle 

powołać organizacje swoich zawodów, co stworzyć gildię 

zajmująca się przetwarzaniem miodu – zarówno na słodycze, 

jak i alkohole. Zaczęli już prowadzić rozmowy ze szlachtą 

(Oivasaiowie skusili możliwością pędzenia cydru miodowego, 

a Ankerów zainteresowały miodowe piwa) oraz 

potencjalnymi odbiorcami. Oczywiście nie podoba się  

to miejscowym. Hilario Hidromel, browarnik i miodosytnik, 

próbuje powstrzymać ich zapędy, ale nie udało mu się 

przekonać członków ławy miejskiej do działań 

prewencyjnych. Zaczął więc ostatnio pojawiać się w „Nadziei 

Żeglarza”. Po cichu szuka przyjezdnych, którzy za drobną 

opłatą sabotowaliby interes braci. Może też przekona się  

do BG na tyle, że zaproponuje im wejście w spółkę 

konkurencyjną wobec Van der Meyerów – zwłaszcza, jeśli 

Frakcja ma dobre układy z tutejszymi Biora lub Umajarami. 

 

 

 

 

Citada – idąc przez dzielnicę kupiecką można odnieść 

wrażenie, że jest się w jednym z miast Południa. Osiem 

mieszkających tu rodzin to naprawdę zamożni ludzie. Część 

z nich pragnie pochwalić się bogactwem, jednocześnie 

podkreślając związki z Imperium Lainów – a pozostali  

po prostu nie chcą być gorsi. Esperansa nie jest wielkim 

ośrodkiem handlowym, więc pochodzący stąd kupcy wiele 

czasu spędzają w podróżach, udając się do portów 

Lillenland, stołecznego Urbine, Wyspy Elena nawet  

Kalindy i Vilaloe (ziem Umajarów). Zwykle takie podróże 

zajmują dwa-trzy miesiące, a bywa, że i pół roku. 

Prowadzenie interesów na miejscu pozostawiają więc swoim 

rodzinom. Nic więc dziwnego, że Citada to dzielnica 

zdominowana przez kobiety, przede wszystkim żony kupców, 

ale też ich córki, bo synowie często są zabierani przez ojców 

w dalekie i niebezpieczne rejsy. Sporo tu też żeńskiej służby. 

Ton sąsiedztwu nadają „dwie donny S”, Susana Oriente oraz 

Selma Occide. Obydwie matrony są między trzydziestką  

a czterdziestką, a rywalizują ze sobą od dziecka. Prześcigają 

się na każdym możliwym polu – zarówno zakupując bogate 

suknie, dekorując kamienice, ściągając artystów, 

zapraszając ważne osoby na proszone przyjęcia (BG znajdą 

się szybko na ich celowniku), czy w końcu w pokazach 

dewocji – co bardzo cieszy kapłana Soberbo ze świątyni 

Pięciu. W tej wiecznej walce wykorzystują też swoje 

nastoletnie córki, Madalenę i Klarę. Te mają zdobywać serca 

kolejnych adoratorów i wdzięczyć się na rautach 

urządzanych przez matki. Konkurującym kobietom umyka,  

że dziewczęta chętniej spędzałyby czas ze sobą nawzajem, 

niż z potencjalnymi kochankami. Może nawet któraś z nich, 

popchnięta przez matkę w ramiona jednego z BG (uznanego 

za „dobra partię”), zwierzy się ze swoich trosk i poprosi  

o pomoc dla siebie i „drogiej przyjaciółki”. 

 

 

 

Koszary i Plac Musztry – piętrowy budynek garnizonu 

Esperansy stoi w cieniu Wielkiej Wieży stanowiąc zarazem 

zbrojownię, magazyn żywności dla żołnierzy oraz koszary. 

Jest to dom dla około pół setki mężczyzn: żołnierzy, 

strażników, ich dowódców oraz personelu pomocniczego 

(trzech kucharzy, kwatermistrza, zbrojmistrza i dwóch 

inżynierów). Komendę nad nimi ma dwudziestosześcioletni 

kapitan Nastasio de Cora Verda. Chociaż jego rodzinny dom 

znajduje się na Nobrze, zwykle nocuje ze swoimi ludźmi. 

Esperansa jest podbitym miastem pozbawionym samorządu, 

więc straż miejska nie jest tu milicją, a opłacanym przez 

hrabiego korpusem, tylko w razie zagrożenia wspieranym 

przez miejscowych. Mimo to składają się na nią głównie 

Elenici. Kapitan Cora Verda nie jest pewien, jak zachowają 

się oni w razie buntu. On sam jest lojalny wobec de Derdieux, 

ale zdaje sobie sprawę, że jego rodacy robią się niespokojni. 

Nie donosi o tym na zamek, próbując nie zaogniać sytuacji. 

Tymczasem stara się jak najczęściej prowadzić na Placu 

Musztry wspólne treningi żołnierzy, głównie Lajonitów  

i Biora, oraz strażników, w przemieszanych drużynach.  

Jeśli ktoś spośród BG posiada własnych gwardzistów, 

Nastasio z pewnością zaprosi go wraz z ludźmi na takie 

manewry. Może potem przy kielichu podzieli się też swoimi 

obawami. Chciałby budować jedność między Rodami Północy 

i Południa, ale obawia się, że nie za bardzo potrafi to zrobić.  

 



  

 

Magazyny – na pogorzelisku pozostałym po zburzonej  

w trakcie oblężenia części miasta postawiono drewniane 

hale i wiaty stanowiące magazyny. Trafiają tu surowce 

czekające na przybycie statku, który przetransportuje  

je do docelowych portów oraz towary przywiezione  

przez przyjezdnych kupców. Te ostatnie zajmują jednak 

zwykle mniej miejsca, bo do Esperansy docierają głównie 

przedmioty zbytkowne i oraz materiały zamówione przez 

konkretnych rzemieślników. Te szybko trafiają do swoich 

nabywców. W magazynach zwykle znaleźć więc można 

ociosane drewno, zboże, ryby, miody, mąkę, słomę i smołę. 

Wiele z nich stoi dużą część roku pusta, bo przestrzeń 

potrzebna jest głównie po zbiorach. Dlatego też jedynie 

późnym latem i na jesieni straż miejska oddelegowuje tutaj 

kogoś na stałe. Większość roku rezydentem stróżówki jest 

starszy Elenita imieniem Barnaba. Robi on trzy obchody 

każdej nocy, trzymając się jednak tych spichlerzy,  

o których wie, że są pełne, oraz wybierając te same pory,  

w których patrol straży przechodzi od Bramy Wielkiej  

ku rynkowi, by móc wezwać wsparcie. Dlatego też puste  

i położone na uboczu magazyny są popularny miejscem 

schadzek dla kochanków. Miłosne uniesienia na sianie 

potrafią być jednak niebezpieczne. BG może obudzić  

w środku nocy blask ognia z magazynu po drugiej stronie 

ulicy. Figlująca tam para przewróciła świecę, od której zajęła 

się słoma. Bohaterowie mają mało czasu, jeśli chcą zapobiec 

pożarowi, który łatwo może przenieść się nie tylko na inne 

magazyny, ale też „Nadzieję Żeglarza”, a nawet całe miasto! 

Pewnie też trzeba będzie ratować kochanków – kto wie, 

może nawet ojca Soberbo z miejskiej świątyni? 

 

 

 

 

 

 

 

Nobra – elenicka szlachta porzuciła Esperansę, gdy tylko 

Południowcy wkroczyli do prowincji. Wyjątek stanowiła 

rodzina Verda, której głowa, Roberto de Teimosa Verda, 

odważnie dowodził obroną miasta i złożył honorową 

kapitulację, gdy dalszy opór oznaczałby tylko niepotrzebny 

rozlew krwi. Dlatego Erazm de Derdieux pozwolił jego familii 

zachować majątek i przywileje. Nastasio, syn Roberto, jest 

dziś dowódcą miejskiego garnizonu i kapitanem straży. 

Pozostała szlachta została jednak przepędzona, a część 

położyła nawet głowę pod katowski topór. Zarekwirowane 

wille w elenickim stylu zostały oddane oficerom 

zdobywającym prowincję, tutaj więc zatrzymują się 

Ankerowie, Matumowie i Oivasaiowie, gdy odwiedzają miasto. 

Pałacyk „Pod Basztą” znajdujący się w pobliżu  

Bramy Zamkowej zajął dla siebie sam de Derdieux. 

Większość czasu te domostwa stoją jednak puste,  

a porządku w nich pilnują niewielkie kadry służących.  

Przed imperialnymi sądami swoje prawa do majątków 

obroniły jeszcze elenickie rodziny Aidora i Sperta, jednak ich 

członkowie nie byli w prowincji mile widziani i unikali 

Esperansy, póki żył hrabia Erazm. Po jego śmierci do miasta 

przyjedzie Kaplasczyk, wytrwany polityk znany jako „signore 

Tonio”. Jego przybycie będzie nie lada wydarzeniem  

ze względu na towarzyszącą mu kolorową świtę. Składa się 

na nią kilkoro jego krewniaków, oddział gwardzistów i tuzin 

służby. Kaplasczyk zajmie posiadłość swoich krewnych, 

rodziny Aidora. Jego zadaniem jest zbadać, czy mogą oni 

bezpiecznie tu powrócić. Prywatnie będzie na zmianę 

dogadzał sobie na rozmaite sposoby (nie powstrzyma się 

nawet przed porywaniem plebejuszek dla własnej uciechy) 

oraz siał ferment, licząc na wybuch buntu przeciwko 

Południowcom. Tak naprawdę nie jest rozpustnikiem czy 

opojem, a próbuje odegrać najgorsze wady arystokracji 

Rodów na oczach miejscowych, by przyjęli oni chętnie 

władzę Elenitów. To bardzo łatwo może doprowadzić  

go do konfliktu z BG. Rodzina Aidora tymczasem działa  

na dworze imperatorskim, próbując przekonać oficjeli, że to 

oni, jako miejscowa szlachta, powinni objąć władzę nad 

Esperansą. 

Plaża – brzegi jeziora Claro wokół Esperansy są dosyć 

wysokie i tylko w jednym miejscu łagodnie schodzą  

ku wodzie. Tu znajduje się piaszczysta łacha, którą miejscowi 

wykorzystują na różne sposoby. Latem to częste miejsce 

towarzyskich spotkań, ognisk i schadzek. W Święto Trentona 

hrabia Erazm kazał rozstawiać w tym miejscu stoły  

i urządzał ucztę dla miejscowych. Przez większość roku 

można tu spotkać praczki, a czasami też tutaj na ląd 

wyciągają swoje łodzie rybacy oraz przewoźnicy, którzy 

pływają na druga stronę jeziora. Młodsi i biedniejsi 

mieszkańcy miasta przychodzą się tu też po prostu wykąpać, 

zwłaszcza w cieplejszej połowie roku. Skutkuje  

to nieustającymi podchodami między dziewczętami  

i chłopakami. Pewnego dnia doprowadzi to jednak  

do skandalu, gdy grupa młodzieńców zostanie przyłapana  

na podglądaniu, a potem nastraszeniu kąpiących się mniszek 

z pobliskiego klasztoru. Rozegra się to w następujący 

sposób: dowcipnisie zaczną buczeć z szuwarów, a następnie 

kilku z nich skoczy do wody. Wystraszone zakonnice 

zostawią habity na brzegu i uciekną ku zabudowaniom, 

nieprzystojnie i w sposób nielicujący z godnością świecąc 

niewymownym. Wzburzone mieszczki odwiedzą po tym 

posiedzenie ławy sądowej, żądając sprawiedliwości oraz 

wyznaczenia patrolu, który miałby sprawdzać otaczające 

plażę zarośla. Natychmiast zgłosi się do niego kilku młodych 

mężczyzn, co spotka się z kolejnym zdecydowanym 

protestem kobiet. W „Nadziei Żeglarza” zostanie urządzone 

przez przeorysze Marię Clavel spotkanie mające za cel 

sformowanie damskiej straży. Tej jednak mieszczanie nie 

chcą wyposażyć ani przekazać kluczy do miejskiej furty.  

W końcu ojciec Soberbo ręczy za chłopców z patrolu, a nawet 

sam jest gotów z nimi chadzać na poranne obchody.  

Jeżeli wśród BG jest chociaż jedna kobieta lub mają oni 

dostęp do broni, z pewnością Frakcja zostanie włączona  

w ten spór. 

 

.  



 

  

Stara Esperansa – ta część miasta nie ucierpiała w trakcie 

wojny i zachowała swój dawny elenicki charakter. 

Zbudowane z kamienia i jasnej cegły domy są tu niewysokie, 

przytulone blisko do siebie i niezbyt ozdobne. Wąskie i kręte 

uliczki prowadzą tu na niewielkie wewnętrzne dziedzińce. 

Wiele z nich zbiega się na placyku zwanym Starym Rynkiem. 

Na środku stoi tu studnia, wokół której w cieplejsze dni kręcą 

się pracownice pobliskiego zamtuzu, zwanego Trójkątnym 

Domem. Dzielnica nie ma najlepszej opinii, choć to dom 

większości mieszkańców miasta. Mnóstwo tutaj zakładów 

drobnych rzemieślników, zajmujących się naprawą butów, 

garnków czy ubrań. Jest tu gwarnie i niezbyt bogato.  

Jak mówią miejscowi: „żyje się po staremu”, czyli podług 

elenickich obyczajów. Jednym z nich było załatwianie 

drobniejszych spraw półświatka oraz marginesu 

przestępczego we własnym gronie. W Esperansie obyczajem 

było, że osoba szanowana i mająca posłuch w środowisku, 

zwana „pai”, rozsądzała spory między żebrakami, 

kieszonkowcami, dziwkami i krętaczami. Ostatnio taką rolę 

pełnił Tito Espina, rosły szewc i mistrz siłowania na rękę, 

którego hrabia Erazm zwykł niezbyt precyzyjnie nazywać 

„królem żebraków”. Ten jednak zmarł na przednówku. Kilka 

osób chciałoby przejąć jego funkcję, a najważniejszymi z nich 

są Inigo Ciumes, karczmarz z „Błogiego Odpoczynku”, 

Manuela „Mae” Santos, burdelmama Trójkątnego Domu, oraz 

Domingo Caralho, głowa jedynego gangu w mieście: 

niedużego i trudniącego się wymuszeniami oraz napadami na 

pijanych marynarzy w porcie. Napięcia między nimi próbuje 

wykorzystać Menina Doce. Prowokuje każde z nich do 

poprowadzenia swoich stronników do buntu i udowodnienia 

w ten sposób, że zasługują na miano przywódcy Elenitów. 

Jeżeli BG pomogą ich pogodzić, mogą znacząco ułatwić sobie 

ostatni rozdział opowieści. Wcześniej czeka ich sporo pracy. 

Świątynia – świątynia Pięciu Bogów to duży przysadzisty 

budynek bogato zdobiony rzeźbami i zwieńczony gustowną 

kopułą. Stanął na miejscu świątyni Elena, która spłonęła 

podczas oblężenia wraz z większością południowej części 

miasta. Budowlę otacza niewielki ogród stanowiący miejski 

cmentarz. Na tyłach, wewnątrz tego samego niewysokiego 

ceglanego murku, stoi plebania. Mieszkają tam stary Gaspar, 

kantor i grabarz w jednego osobie, oraz Opiekun Świątyni 

(proboszcz) Florian Soberbo. Ten kapłan jest jeszcze dość 

młody, ma dopiero dwadzieścia trzy lata. To przystojny 

mężczyzna średniego wzrostu i atletycznej budowy.  

Ma długie sięgające ramion włosy w kolorze ciepłego brązu, 

starannie zadbaną brodę oraz przenikliwe błękitne oczy. 

Swoje obowiązki w świątyni spełnia wzorowo, odprawiając 

codziennie dwa nabożeństwa, a co każde święto – 

przepisowe pięć. Głosi porywające kazania, ma piękny głos 

stworzony do śpiewu i odnowił własnoręcznie odnalezioną 

niedawno figurę Elena ze spalonej kaplicy. Prowadzi 

sprawnie księgi, dba o porządek na swoim terenie i angażuje 

się w życie miejskiej wspólnoty. Złe języki mówią jednak,  

że codziennie po wieczornym nabożeństwie idzie on do innej 

młódki na wieczorne rozkosze. Co jest oczywistą nieprawdą, 

ojciec Soberbo ma bowiem na razie dopiero trzy  

stałe kochanki. W dodatku jedna z nich wstąpiła niedawno  

do nowicjatu w klasztorze Trentona i nie jest już tak  

skłonna do schadzek. To irytuje kapłana i zmusza  

go do poszukiwania zastępstwa. To sprawny i dyskretny 

uwodziciel, lepiej więc, by BG strzegli swych uczennic,  

córek i kuzynek.  


