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„Drogi L…! 

Borca jest piękną krainą, ale nie możesz ufać nikomu, ale to NIKOMU! Przyjaciel wyda cię za 

kilka złociszy, karczemna dziewka sprzeda najpierw zbójcom, a potem strażnikom, jeśli uzna, że 

waga twej sakiewki jest dość duża. Pieniądz otwiera tu każde drzwi, lecz musisz mieć baczenie, 

aby ci go nie odebrano w „majestacie prawa”. 

 

Ale to wszystko to nic w porównaniu z trucizną, jaka jątrzy tę krainę. Nawet woda zdaje się nieść 

powolną śmierć. Drzewa usychają, a ludzie idą w ich ślady, dlatego zaklinam Cię, L… wyjeżdżaj 

jak najszybciej, w przeciwnym wypadku sczeźniesz lub zgnijesz w lochu! 

 

W. 

P.S. 

Mam nadzieję, że ten list do ciebie dotrze, wysyłam go zaufanym umyślnym!” 

 

- list będący dowodem w sprawie zdrady Wal de Mamara, znaleziony w aktach jego procesu 

(oskarżonego skazano na dożywotnie uwięzienie w kazamatach). 
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 Artykuł ten opisuje Borcę, domenę, która sąsiaduje z Barovią i stanowi odskocznię, od 

mrocznego cienia, jaki rzuca hrabia von Zarovitch. Nie oznacza to jednak, że Borca jest krainą 

idylliczną, czy spokojną. O nie, daleko jej do tego, po prostu na jej ziemiach zagrożenie 

przyjmuje inną postać. 

 

Poziom rozwoju: Renesans. Borca przewyższa poziomem rozwoju odizolowane i zacofane wsie 

Barovii. Na jej drogach często spotykane są karety, funkcjonuje służba kurierska, a w 

największych miastach nocami zapala się uliczne latarnie. 

 

Krajobraz: Borca prezentuje sobą pełen wachlarz krajobrazów. Wędrowiec natknie się na góry, 

wzgórza, doliny, tereny lesiste i rzeki. Borca leży na północno-zachodnim krańcu gór Balinok, 

zaściełając tereny u podnóży góry Gries. Kolor jaki przychodzi na myśl, to zieleń, wiosną i latem 

gęsto ukwiecona płatkami dzikich kwiatów. Znaczną część jej terenów pokrywają gęste lasy, 

drzewa których pnie częstokroć oplecione są bluszczem. W puszczy trafić można na wiele 

rodzajów orzechów i jeżyn, częstym widokiem są muchomory, występujące w licznych 
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odmianach. Ich wspólną cechą jest słodki lepik, na szczęście grzyby łatwo rozpoznać po 

nakrapianych fioletowymi plamami kapeluszach. Lepik stosuje się w borcańskiej kuchni, 

bowiem w małych ilościach nie jest szkodliwy, a świetnie nadaje się do ciast i deserów. Borca 

znana jest także z gorących źródeł i gejzerów, które można spotkać na całym terenie. Niektóre 

zieją trującymi, siarkowymi gazami, dookoła innych buduje się banie, gdzie ludzie zażywają 

kąpieli. Borcę przecinają dwie rzeki: Luna i Wasza, których spokojny nurt zasilany jest przez 

śniegi z topniejących górskich zboczy. 

 

Domy w Borce buduje się duże i przysadziste, z cegieł i wapna, którym na dodatek bieli się 

ściany. Trójkątne dachy wykańcza się ciemnoszarym gontem i niewielkimi ozdobami. 

Szczególnie popularnym motywem są bluszcze lub roślinne girlandy, które rzeźbi się dookoła 

drzwi czy okien. Równie często spotykane są figurki bogini Ezry, która ma chronić 

domownikiem przed złem. Ulice wsi i miast są wąskie i wyłożone kocimi łbami z polerowanych 

kamieni. Nad nimi zwieszają się szerokie dachy i wystające wykusze pięter. Pogoda w Borce jest 

dosyć łagodna i choć zimy bywają mroźne, to lata są ciepłe i przyjemne. 

 

Główne osady: Lekvarest (populacja 8500 mieszkańców), Lechberg (5500 mieszkańców), 

Sturben (2000 mieszkańców), Von Ziyden (1200 osób). 

Ludność: 34200. Ludzie 95%, niziołki 4%, inni 1%. Języki: Balok*, Mordencki*, Falkovnijski, 

Luktar, Niziołków. Religia: Ezra*, Hala. 

 

Mieszkańcy Borci są średniej budowy ciała. Charakteryzują się delikatnymi dłońmi, ale wiek 

szybko odciska na ludziach nieuniknione piętno. Cera ludzie jest dosyć ciemna, a włosy 

zazwyczaj brązowe. Mężczyźni ze wszystkich klas społecznych noszą fryzury średniej długości , 

kobiety często zaplatają je w skomplikowane warkocze. Ubrania są zazwyczaj praktyczne pośród 

gminu. Mężczyźni noszą luźne koszule i spodnie, podczas gdy kobiety przyodziewają się w  

luźne bluzki i spódnice średniej długości. Dominują stonowane, naturalne kolory. Arystokracja z 

kolei preferuje modę pochodzącą z Dementlieu, unika jednak barw jaskrawych. Dominuje czerń 

i biel, podkreślona srebrną biżuterią. Żywsze kolory pojawiają się w ubierze ludzi jedynie z 

powodu z okazji świąt. 
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Mieszkańcy Borci na pierwszy rzut oka są ludźmi ponurymi i fatalistycznie nastawionymi do 

życia. Nic dziwnego, wysokie podatki, samowola możnych i brutalne porządki w kraju nauczyły 

ich trzymać język za zębami, nerwy na wodzy, a wzrok wbity w ziemię. Jeśli dawniej 

mieszkańcy tej krainy słynęli z poczucia humoru, radości i tego, że czerpią z życia pełnymi 

garściami, teraz zdawać się może, że jakaś trucizna zatruwa po społu ich dusze, umysły i ciała. 

Jedyną ulgę przynosi im kościół Ezry. Na mszach zbierają się całe rodziny, a Wielka Katedra w 

Levkarest jawi się niczym pochodnia w mroku. 

 

Prawo i ustrój: W Borce panują rządy silnej ręki. Ten, kto ma więcej zbirów na żołdzie, lepsze 

układy z możniejszymi lub jest po prostu bezczelnym okrutnikiem, ten rządzi. Pośród ciągłego i 

permanentnego tumultu, zdrad, intryg i morderstw jakie trapią życie „arystokracji” tylko dwie 

osoby pozostają niezmiennie u władzy: „Czarna Wdowa” Ivana Bortisi oraz Ivan Dilsnya. Ivana 

odziedziczyła władzę nad Borcą po swojej matce, Kamili, która z kolei objęła tron za sprawą 

uwodzicielskiego uroku i znajomości trucizn. Obydwie te zdolności przekazała córce zanim 

spotkał ją smutny koniec i śmierć od pazurów wilkołaka. Ci nieliczni, którzy pamiętają tamte 

czasy, twierdzą, że Ivana mogła mieć coś wspólnego z tą tragedią. To podobno ona umówiła 

matkę z tajemniczym adoratorem, który okazał się bestią. Jeśli plotkarze mają choć trochę oleju 

w głowie, a ci którzy dożyli dzisiejszych czasów są raczej cwani, to dzielą się wiedzą tylko z 

gronem wybranych i zaufanych ludzi. 

 

Ivana do perfekcji opanowała snucie intryg, knucie spisków i rozsiewanie plotek. Uczyniła z 

nich sztukę i podniosła do poziomu doskonałości, dzięki czemu od lat niepodzielnie rządzi 

krainą, wygrywając jednych możnych przeciwko drugim, niwecząc spiski i knowania przeciwko 

swojej osobie. Biada temu, kto zbyt mocno zbliży się do Czarnej Wdowie, bowiem przydomek 

ten nosi z powodu nader częstych zgonów swoich faworytów, kochanków czy „przyjaciół”. 

Ivana nadje i odbiera lenna, funkcje i zaszczyty, kierując się kaprysem i zmienną kobiecą naturą. 

Nawet najbardziej możni nie mogą mieć pewności, czy wieczorem nie będą żebrać na ulicy, 

nawet jeśli rankiem obudzili się w wyściełanych atłasami komnatach. 

 

Choć Ivana zbiera z podwładnych zbrodniczo ciężkie podatki (które  w lwiej części idą na 

opłacanie jej luksusów i zachcianek), to za porządek i spokój w Borce odpowiada Ivan Dilsnya. 
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Ivan jest jej dalekim kuzynem i jako jedyna osoba w kraju zdaje się opierać humorom władczyni. 

Jest to tym bardziej dziwne, że wedle plotek Ivan i Ivana w najlepszym wypadku nie przepadają 

za sobą. Ivan strzeże „prawa” i „porządku” za pomocą band rzezimieszków, oprychów i zbirów, 

którzy nazywani są konstablami. Szczęście w nieszczęściu, są oni przekupni i kilka złotych 

monet, czy darmowa wyżerka lub okazja do zalania pały może ich odwieść od zdemolowania 

sklepu czy obicia nieszczęśnika, który wejdzie im w drogę. 

 

Handel i dyplomacja: W Borce uprawia się pszenicę, żyto, kukurydzę, ziemniaki oraz morele. 

Ludzie wypasają owce i krowy, hodują kurczaki i drób. Pędzi się wino i warzy piwo, rąbie 

drewno, wydobywa żelazo, miedź, wytapia ołów, a także pozyskuje sól. Cenione są miejscowe 

artykuły skórzane i kamienie szlachetne. Ludzie nie dbający o reputację trudnią się lichwą. 

Pomimo trudnego życia, kultura Borci jest ceniona, a dzieła artystów z tej krainy osiągają 

przyzwoite ceny na pobliskich rynkach. Ivana miała dość oleju w Glowie, aby zawrzeć 

lukratywne umowy handlowe z Dementlieu, Mordentem i Richemulot. Związane umową 

handlową i wspólnie bogacące się krainy szybko odczuły na sobie łakome spojrzenie Vlada 

Drakova z Falkovni. Zagrożone najazdem zaborczego sąsiada, zawarły pakt, na ramach którego 

agresja na jedną krainę oznacza atak na pozostałe i wspólną reakcję. Jak do tej pory Drakov nie 

odważył się sprawdzić determinacji sygnatariuszy. 

 

Zasady FATE 

Poniższe zasady opisują krainę na sposób podobny do tego, jak w FATE określamy bohatera. 

Dzieje się tak nie bez powodu, kraina powinna stanowić na sesjach kolejnego z Bohaterów 

Niezależnych, zarówno milczącego świadka przygód, jak i adwersarza, stającego na 

przeszkodzie drużynie. Choć postacie mogą być trapione Zagrożeniami jakie powstały w Borce, 

to Aspekty ją opisujące mogą wykorzystać przeciwko swoim wrogom, jeśli tylko je odkryją i 

wymyślą, jak obrócić niekorzystną sytuację na swoją przewagę. 

 

Borca 

Temat: Kraina mlekiem i trucizną płynąca 

Aspekt: Wyssane z mlekiem matki 
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Mieszkańcy Borci już od urodzenia uczą się, jak przetrwać pod rządami okrutnych władyków i 

nie rzucać się w oczy zbirom, udającym stróżów prawa. Wiedzą kiedy należy kornie opuścić 

wzrok, zagryźć zęby i w milczeniu zanieść razy, aby przeżyć kolejny dzień. Jednocześnie 

instynktownie potrafią odgadnąć, co powinni robić i mówić, komu wręczyć łapówkę, a kogo 

unikać. Wieśniacy i możni po społu potrafią w lot pojąć, „z której strony wieje wiatr” i bez 

skrupułów zmienić adresata pochlebstw. Jeśli trzeba, odwrócą się od najbliższych, zadenuncjują 

kochanka, odwrócą się od przyjaciół. Wszystko w imię uniknięcia razów czy gniewu 

możniejszych. 

Uosobienie: Praktycznie każdy mieszkaniec Borci jest uosobieniem tego Aspektu, ale im wyżej 

stoi w hierarchii społecznej, tym bardziej dba o swoje interesy, cechuje go egoizm i 

samolubność. 

 

Aspekt: Uważaj z kim rozmawiasz 

Szpiedzy i donosiciele kryją się wszędzie. Może to być barman, który stawia darmowe piwo, 

przekupień który co dzień sprzedaje pieczywo, czy ponętna dziewka w zamtuzie. Ludzie z Borci 

wiedzą, że aby dochować sekretu pomiędzy dwiema osobami, jedna z nich musi być martwa, 

dlatego rzadko kiedy mówią otwarcie co myślą. O swoich władcach, możnych czy sytuacji w 

rodzinnej krainie rozprawiają tylko z tymi, których szczerość sprawdzona była wiele razy. 

 

Uosobienie: Romana Romanowa 

Romana urodziła się w biednej wiejskiej rodzinie, której ledwie starczało pieniędzy na opłacenie 

podatków i wyżywienie gromadki dzieci. Rodzice codziennie wypruwali sobie żyły, harując na 

polu i kłaniając się w pas miejscowemu hrabiemu. Nie uchroniło to ich przed karami jakie 

nakładał za byle przewinienie, podobnie jak nie ocaliło brata, którego zatłuczono pałkami za 

kłusownictwo. Niemniej, kochali swoje potomstwo, troszczyli się o nie, stawiając dobro pociech 

znacznie ponad swoje. 

 

Romana z zazdrością obserwowała córki hrabiego, jak te paradowały w prześlicznych 

sukienkach, bawiły się w pachnącym różami ogrodzie i zajadały pyszności. Któregoś dnia 

sprzątała żwirowe ścieżki, rzucając ciekawskie spojrzenia na dziedziczki, kiedy w przeciągu 

kilku chwil nadeszła silna burza. Dziewczynki rzuciły się do domu, porzucając zabawki i stolik 
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ze słodkościami. Nim Romana zdążyła za nimi pobiec, zatrzasnęły wielkie, szklane drzwi, 

śmiejąc się, że wsióra zmoknie. 

 

Dziewczyna wiedziała, że nie umknie przed deszczem, jednak schroniła się w altance. Kiedy 

dookoła szalała burza, ona sięgnęła dłonią po jedno z kremowych ciastek. Kiedy je spróbowała, 

łzy pociekły po i tak mokrych od deszczu policzkach. Wychowana na chlebie z cebulą, lurowatej 

zupie z warzyw i podawanym od święta mięsie, nie miała w ustach jeszcze niczego równie 

pysznego. Zanim się obejrzała, zjadła wszystkie ciastka i ze zgrozą uświadomiła sobie, że za tę 

kradzież spotka ją kara. Romana dobrze wiedziała, że czeka ją chłosta, obicie kijem lub coś 

gorszego. Dlatego zebrała reszki jedzenia i tacę, po czym pobiegła ile sił w nogach do stajni, 

gdzie końmi opiekował się jej starszy brat, Stefan. Ukryła tacę w stogu siana, a sam poszła pod 

budynek dworu, prosić o wpuszczenie do środka. 

 

Jak można się domyślać, surowa kara spotkała Stefana, ale ten dzień odmienił Romanę raz na 

zawsze. Po pierwsze pojęła, że może zrzucić winę na kogoś innego jeśli tylko wymyśli 

odpowiednią intrygę. Po drugie, zdała sobie sprawę, że urodziła się, aby żyć w luksusie. Od 

tamtych czasów minęło wiele lat, a Romana z chudej, wiejskiej dziewczyny przeistoczyła się w 

powabną kobietę. Pochlebstwem, spiskiem, ciałem i pomysłowością znalazła drogę do łożnic 

możnych mężczyzn, a trucizną, wprawnością w łożnicy i słodkimi słówkami uszczknęła sobie 

sporą część ich majątków. 

 

Romana ubiera się u najlepszych krawców i skrapia najwytworniejszymi pachnidłami. Jej 

majątek jest spory i dobrze kryty w wielu tajemnych skrytkach w Borce i poza jej granicami. 

Romana wie, że czas ucieka, a wraz z dniami przemija też jej uroda. Postanowiła, że choć 

urodziła się w biedzie, to żywota dokona w bogactwie i realizuje ten cel z  lodowatą 

skutecznością i nieustępliwością. Nie ogląda się na przyjaciół, bo tych nie ma, kocha tylko 

siebie, a rodzinę  zostawiła na zawsze tego samego dnia, kiedy opuściła rodzinny dom, czyli 

wiele lat temu… 

 

Aspekt: Wytchnienie darem Ezry 
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Kościół Ezry niesie ukojenie i pociechę ludziom, którym przyszło żyć pod rządami tyranów i w 

uścisku. Wiara uczy, że Nasza Dobra Pani w Mgłach otacza opieką każdego, kto się do niej 

zwróci o pomoc, przyniesie wytchnienie i zaprowadzi bezpiecznie do domu. Kapłani Ezry starają 

się podnieść cierpiących na duchu, uleczyć ich ciała i ukoić ból duszy. Są ludźmi pomocnymi, 

uśmiechniętymi, choć daleko im do wesołkowatości. Zawsze wysłuchają problemów i spróbują 

zdjąć ciężar z barków człeka nimi trapionego. 

 

Uosobienie: Brat Casmir 

Brat Casmir przybył do Borci z Kartkass, gdzie jak mówi „Ezra wybawiła go z paszczy 

łakowilków”. Wdzięczny bogini za to, że otuliła go zasłoną Mgieł, postanowił odpłacić za jej 

łaskę i poświęcił swe życie niesieniu pomocy innym. Jest pulchnym i jowialnym mężczyzną, 

który łatwo i często się śmieje oraz przepada za piwem. Brat Casmir często wyprawia się w 

podróż po Borce, aby „pomagać tym, którzy wędrują w wilczą paszczę”. Jest w swej trosce 

szczery i autentyczny, szkoda więc, że ogromna rzesza ludzi których spotyka, traktuje go z 

podejrzliwością. Mało kto z borcan wierzy, że za fasadą pomocnego i przyjemnego człowieka 

nie kryje się zdrada, podstęp czy oszustwo. 

 

Zagrożenie: Zbiry, rzezimieszki, zdrajcy i mordercy 

Pechowiec, który zwróci na siebie uwagę oprychów, którzy podają się za stróżów prawa, może 

być pewien, że spotka go w najlepszym przypadku kilka kuksańców, a w najgorszym trafi do 

ciemnicy. Być może na zawsze. Ludzie omijają takich „strażników” bardzo szerokim łukiem, a 

kiedy już muszą obok nich przejść, to opuszczają wzrok i przyspieszają kroku. 

 

Aspekt: „Ej ty! Chodź no tu!” 

Któryś z oprychów nudził się, albo los postanowił zadrwić i uwaga „stróżów prawa” zwróciła się 

przeciwko nieszczęśnikowi. Zamierzają go zatrzymać lub przeszukać, a innymi słowy 

zwyczajnie obić lub ograbić. Jeśli ma przy sobie kilka monet, butelkę wina czy coś cennego, 

może zdoła ich przekupić, ale kto wie, co osiłkom przyjdzie do głowy? 

Uosobienie: Bernard Rympała to silnoręki oprych, który zaciągnął się na służbę Ivana Dillsnyi 

po tym, jak sam o mało nie trafił do lochu za burdę w oberży. Uratowało go to, że był w stanie 

uderzeniami ławy powalić pięciu innych, podobnych mu ochlapusów. Bernard jest zwalisty, łysy 
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i zarośnięty na gębie. Czoło ma niskie, oczy głęboko osadzone pod łukami brwiowymi, a łapska 

wielkie jak bochny chleba. Jeśli nie pije, podszczypuje dziewki lub snuje niestworzone 

opowieści o swoich zamtuzowych podbojach. Choć uważa się za wielkiego i odważnego 

wojownika, jego męstwo zniknie, gdy ktoś powali kompanów z „patrolu”. W walce Bernard 

używa drewnianej pałki, na opanowanie innego oręża nie starczyło mu cierpliwości, ani 

umiejętności. 

 

Zagrożenie: Ziemia przesiąknięta trucizną 

Aspekt: Jad Czarnej Wdowy  

Mało kto wie, że Borca zaiste jest krainą, w której trująca jest ziemia, powietrze i woda. Ten jad 

zabija powoli i w podstępny sposób, najpierw sprowadzając odrętwienie na duszę, potem tłumiąc 

myśli i wreszcie powoli rozkłada ciało. Ten proces trwa wiele lat, u niektórych objawia się gdy 

są w sile wieku, u innych na starość, a jeszcze u kolejnych nigdy nie widać symptomów. Z czego 

praktycznie nikt nie zdaje sobie sprawy, to przerażająca prawda, że nad trucizną sprawuje 

władzę Ivana Bortisi. Jeśli zechce i skupi się na nieszczęśniku, jest w stanie przyspieszyć jej 

działanie i zabić go w ciągu dnia, jeśli tylko wypił choć kroplę wody, wina, mleka czy nawet 

alkoholu. Każdy napój jakim w Borce ugasił pragnienie czy zabawiał smak, staje się trucizną z 

woli Czarnej Wdowy. Nie pomoże ucieczka za granicę domeny, ani modlitwy kapłanów czy 

zaklęcia magów. Biada nieszczęśnikowi, bowiem czeka go powolna i bolesna śmierć. Efekt 

napitku utrzymuje się przez tydzień od ostatniego łyku napoju wyprodukowane na terenie Borci 

lub pochodzącego z domeny. 


