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 יקינגיםוו

 

קשוחים, יקינגים למה שהם: שבטים קטנים, והוחייהם בצפון הקר ומאבקם להישרדות הפך את 

פראיים וחסרי רחמים. אין בהם פחד מסבל והם מקדשים את המוות. על מעט האדמה שראויה 

. מלכם רב הכוח, חמהריתות היחידות בניהם הן בריתות מלהשבטים והב נלחמיםלעיבוד ומחייה 

ורוצה לראות את אנשיו הורגים זה את זה, כדי להשיג את חסדו.  הסכסוכיםהוריק, מעודד את 

כוהניהם מעודדים אותם להמשיך וללחום כדי להוכיח לאלים שהם ראויים לשבת בוולאללה יחד עם 

 האלים האדירים.

לעולם חדש של לו נתיבים שמובילים הינם יורדי ים מנוסים. לאחרונה גיוחיים באיי הצפון  םהוויקינגי

, המערבארצות חמות ושופעות, גם המלך וגם כהני הדת מעודדים את החקלאים לצאת ולבזוז את 

מסוכנת ועוברת בים הפתוח וכל ספינה החדש יה שהדרך לעולם הבע בשם המלך ובשם האלים.

 שיוצאת לשם מסתכנת באובדן או טביעה.

 

 ויקינגיתוהדת ה

שעל צמרותיו, בין ענפיו וליד שורשיו נמצאים העולמות השונים. עולם  ,מתואר כעץ ענק היקום הנורדי 

על צמרת ם של האזיר, אלי המלחמה, נמצא עולמ  .באוקיינוס ףהמוק שטוח בני האדם, מתואר כדיסק

באסגארד ממוקם   .קשת בענןהעץ, ואליו ניתן להגיע רק בצעידה על ִביְפרֹוְסט, גשר ה

. מי שזכה השמימיושותים עם אודין את הנקטר  אליו מגיעים רק טובי הלוחמים "ואלהאלה" היכל

ימי, חוזר אל עולם בני האדם חזק יותר ועם סימנו של אודין. הכבוד לשתות עם אודין את הנקטר השמ

ויקינג, זה למות בשדה הקרב ולזכות לצעוד על "גשר הקשת בענן" ואז לחזור והגדול ביותר ללוחם 

 ה לעולם.עטור תהיל

ויקינגים לקרב ומלחמה והויקינגים עוסקים בעיקר בהעלאת קורבנות דם לאלים ועידוד ה השמאנים

 ואלהאלה.  עזור ללוחמים לצעוד אל גשר הקשת בענן אלאינסופית, כדי לשמח את האלים ול

 

 )שם הקבוצה מסומן באדום( הוויקינגים קבוצות
 

  - לב דם מלך הוריקהשל שיכורי הקרב .1

הוא חובב קרבות מושבע ויש  .לתי מנוצחבדו קרב ראוותני, הפך הוריק למלך הבלאחר שהרג את זוק 

לו מנהג להזמין לקרב כל מי שחולק על דעתו או מתנגד לו. המלך מעולם לא הפסיד בקרב ונשבע 

 שברגע שיגיע לולהאלה לא יחזור משם שנית.

לה אכורי הקרב הם פלוגתו האישית של המלך, שמורכבת מלוחמים שמכורים לקרב. לוחמים ש

די שאמן והם יכולים להיות מכל שבט או משפחה ויקינגית. לשרת את המלך נבחרים בקפידה על י

מים אלה נלחמים ללא שריון, מגן או חולצה. ח. לוזה הכבוד הגדול ביותר של לוחם חיבפלוגה זו 



תענוג הגדול מכל. לתענוג המלך הם משחקים ל אהלחימה בשבילם היא לא כדי להשיג מטרה, אל

בקרבות הזירה שלו מידי יום ובשעת הצורך הם הלוחמים המסוכנים והלא צפויים ביותר שאפשר 

 עצמות ושריון. קרב, שמרסקת -תקל בהם בקרב. הנשק החביב עליהם היא אלתילה

 

   -  לות'ברוקמשפחת .2

 שה של הצפון. המשפחהאדמה הקעבודת הבשמאס  כריזמטי, איכרהוא רגנאר מנהיג המשפחה, 

כנע ונחושים. לאחר שרגנאר ש עם גברים ונשים חזקים מספיק כדי להוות כוח התקפי כובש גדולה

כדי לצאת למסעות  ספינהשוכן העתיד של המשפחה ועליהם לקנות ולבנות  שבמערב , הוגו,את אחיו

והם ערוכים ומוכנים ליציאה  ספינהת לרשות המשפחה וכיום עומד סטוריהיהל הפך ביזה, כל השאר

, מכך של אנשיו המשפחתית מהמחויבות. כוחו של רגנאר מגיע אל הדרום בחיפוש אחר שפע ועוצמה

  שהצבא שלו נאמן בצורה יוצאת דופן והם ממוקדים על מטרתם.

 

  .-שועלי ההרים.3

יארל, שהינו איש ערמומי ואסטרטג  -מנהיגם  תלא מעט בזכו השתלטו על הר וינגרידשועלי ההרים 

הויקינגים שיוצאים  כעת היא לאגף את תכניתםמנוצחים.  לתיב מדופלם. כל עוד הם שולטים בהר הם

י שועלי ההרים הם גם גנבים מיומנים ואנש בוזזים.להתעשר ממאמצם של הלמערב, לבזוז אותם 

אל המערב ומחפשים חיים  "שבורחים" םלוויקינגיטבע רבי ידע וניסיון בסביבתם. השועלים בזים 

  אלים לכל מחסורם.וא קדוש וכל עוד ישלטו בו ידאגו הנוחים יותר. בשבילם הר וינגריד ה

  – הנסיכהו זאבי הים.4

והיא נחושה להוכיח שיש בה את הכוח  ,בחסותו של אביה המלך נמאס להיות צל לנסיכה אסלוג

ביזה. בפלוגת שכירי חרב נועזים. את כל חייהם בילו בים ווהאומץ להקים שבט משלה. זאבי הים הם 

ישא יעין, להפוך לבן חסותה ובתמורה -לפני כשנה שכנעה הנסיכה אסלוג, את מנהיגם, קטגט חד

אוצרות פושטים המסוכנים ביותר. נחשבים ל והזאביםהפוך למלכה. היא אותה לאישה לאחר שת

 ה במיוחדומהיר הגמיש ספינהובממון היא רחשה  הנסיכה העשירו את אוצר םיזה שלההב

אנשיה קנאים לה, אוהבים אותה ורוצים לראות בה ביזה שלה. לה להרחיב את מעשי ה תשמאפשר

 לשטח יקינג שנכנסום וכל והצייד שלה בשטחיים ויקינגום במתחרי מלכת הויקינגים. הם לא מעוניינים

 ומטופל בהתאם. כאויבנחשב הצייד  שלהם 

 

  –הצמאים לדם.5

של "הצמאים לדם"  כה גדולה שמסופר שהם שותים את דם אויביהם כדי לחזק את תאוותם לקרב 

עים כטקסים הנועזים ביותר והדוחים ביותר. עד לפני מספר הפולחן שלהם נודו. הטקסים גופם ונפשם

עד שמנהיגם, זוק השתיין,  ויקינגים.וה שבשבטיהצמאים לדם, המכובד שנים לא רב היה שבט 

נשבע שיום יבוא וכמו אביו גם הוא ימלוך על  ,זוק נו שלדם. אולף ב-ק לבהפסיד בדו קרב להורי

ם. כל אנשי השבט רואים במשימתו של אולף למלוך כמשימתם האישית ושנאתם למלך ויקינגיוה

 הוריק גדולה וגלויה לכל.

 

 



  אנגלים

 

 רת'מבריהממלכת נו
הקשוחים שביושבי היבשת. תרבותם לא השתנתה במרוצת השנים והם  אנשי צפון אנגליה,הנורדים ,

 עדיין מחזיקים באמונות הישנות, באלים הישנים ובדרואידים, כהני הטבע הקדומים. 

ים אסקים פולשים גרמנים ובוולשים. הם רואים בויעצמו, כאנשי בריטניה המקורב עם זה רואה

יה שבגלל שהם פולשים צרפתים. הנורדים מעוניינים להחזיר לבריטניה את התרבות העתיקה. הבע

 ות הויקינגים הבלתי פוסקות. ן הרחוק, הם הראשונים לסבול מפשיטבצפו

מבריחים הנורדים כל זר שניכנס לאדמתם. הם לא מעוניינים , "המטורף"המלך אלה בהנהגת, 

 סוגדים לאל האחד ורואים בדרך הטבע כפירה.ים שסעם הוולרבב עם ההואסקים ולא להתע

 

 )שם הקבוצה מסומן באדום( האנגלים קבוצות
 

  – מסדר הטבע.6

שומרת על הגחלת העתיקה, הידע הסודי של הדרואידים, ואומניות הכישוף קבוצה נאמנה למלך, ש

שכמעט אבדו. בקבוצה זו יש דרואידים ששולטים בטבע ומכשפות שיכולות להשפיע על נפשם של 

רוצה לגרש את כל הפולשים הוא של המלך אלה, שבאמצעותו  תקוותואנשים. מסדר קטן זה הינו 

 מבריטניה.

 

 

  – הרואים למרחקפלוגת .7

מיומנות זו שלהם הפכה הסיירים מתמחים בירי קשתות ו. סיירים שמתמחים במעקב הסוואה ורעלים

שכל קשת בפלוגה זו מוגן על ידי . ידוע אותם לאחד הכוחות המרתיעים והמסוכנים ביותר בבריטניה

 פלדה ואש.  ללוחם מיומן ויחדיו הם צמד ש

 

 

 סקסאוממלכת 
ואנגלים. לפני כמאה שנה דחקו  יוטים ,תערובת של שבטים גרמניםבני  ,סקסים-האנגלו הם הואסקים

ילס הדרומי, מאז ועד היום שתי ממלכות אלה ואנשי אנגליה המקוריים אל אזור ו שבטים אלה את

בין אנשיהם. באנשי סאקס יש משהו פראי שנותר להם מדם  שוררומתח גדול  כאויבותרואות זו בזו 

 צר הוא הנסיך אתלוולף.עיורש ה. באזור זה המלך אגברט "הארוך"כיום מולך  הגרמנים הסאקסונים.

אביו של המלך אגברט הוטבל לנצרות וקיבל את הדת החדשה כדת הרשמית שלו ושל אנשיו. 

ויקינגים וואסקים כיום נאמנים לאל האחד ולבנו הצלוב ורואים במסורות העתיקות של הנורדים והה

 כפירה.

 

  -מסדר נושאי החנית.8

. מסדר אבירים זה נודע לצידם מגוננים גדוליםו קרב ארוכותמסדר עילית של אבירים נושאי חניתות 

, כדי להמחיש הוקם על ידי המלך אגברט הגבוה דרהמס. מיוחד בסדר המופתי ובמבני הקרב שלוב

כדי להתקבל  אין צבא שהצליח לגבור עדיין על המבנה הקרבי הזה.שמה שיותר ארוך יותר טוב. 

גונן ולהוכיח את נאמנותך בקרבות רבים. נושאי החנית הם חת כידונאי בתור מתלמסדר צריך לשרת 

 סקס והם אנשי אצולה שמקורבים למלך. אבעלי המעמד הגבוה ביותר בו

 

 



 

 : העוצר מגונני משמר.9

. התמחותם היא נסיך אתלוולףה שלאישית הנאמנים השומרת פלוגה קטנה ומכובדת של אבירים 

שימוש בחרבות ארוכות ומגנים. האימונים שלהם כוללים מבני הגנה מיוחדים שנועדו להוות הגנה 

 ברמה הגבוהה ביותר לנסיך יקר הערך. 

 

 ממלכת ווילס
. הם הראשונים שקיבלו של דת האמת ים וכנושאי הבשורהיאנשי ווילס רואים עצמם כאנגלים המקור

 איםת האל האחד והצלוב לפני מאה שנה. אנשי ווילס מקורבים בתרבותם לצרפתים ורועל עצמם א

בין יושבי הם מתנשאים ורואים בעצמם הטובים ביותר מ בעצמם בני תרבות, עם מסורת מפוארת.

 בריטניה.

תקוות הכנסייה. אלפרד נולד כאח שני ולא תכנן למלוך. הוא התחנך בכנסייה  –המלך אלפרד הקדוש 

מנפילה מסוס והוא ניקרא לכתר ולמלוכה.  גאחיו נהר 20חיי פשטות. בגיל  היה נזיר וחיי 20ועד גיל 

את אורח חייו הנזירי. הוא  אלפרד החליט שהמלוכה לא תשנה אותו ובחר לא להתחתן ולא לשנות

הכנסייתי וכך  לשלטוןנשבע לעצמו לכנסייה ולאלוהיו שעוד בחייו הוא יאחד את בריטניה ויעניק אותה 

הקים אלפרד את המסדר המבוקש ביותר  תכניתויציל את כל הנשמות הבריטיות. כדי להבטיח את 

 והמקודש ביותר "מסדר להבת האמת".

 

 

  – מסדר להבת האמת.10

מסדר אבירים זה נשבע אמונים למלך ולאל האחד. אנשיו נחשבים אבירי קודש ותפילותיהם בשדה 

הקרב מביאות תיקווה ועוצמה לליבם ולחבריהם. בכוח אמונתם הם מסוגלים לרפא פצעים, לסלק 

שדים ולעודד בעוצמה את בעלי בריתם. אנשי המסדר הם אבירים של כבוד ואמת ולעולם לא 

תמיד ינהגו בנימוס בכל אדם הם אנשי תרבות כונים או מסכן. אוגעים באדם כנוע חסר משקרים, או פ

שמבזה את דתם  או את מלכם, הם הופכים  אדםוברכושו. למרות הכבוד שיש להם, ברגע שהם יראו 

 מרים הדורשים נקמה בכל מחיר. לאויבים

 

  – העוקץ לוחמי.11

לוחמי הרוזן ידועים כסייפים ברמה הגבוהה ביותר. הם זריזים ומכות  –לוחמי הרוזן ויגלף קרנוול 

. הלוחמים של הרוזן לא מאמינים לאויביהםהחרבות הדקיקות שלהם מביאות מוות מהיר ומפתיע 

רב זה: לות אלה בנשקים דקיקים עם רעל בלהביהם. המוטו שלהם בקבשריונות כבדים וחרבות גדו

 היה מהיר כחתול וקטלני כנחש. 

ל למלך קרנוול משפחת מלוכה. סבו של הרוזן נישבע אמונים כווס תמשפחשנה היתה  50עד לפני 

 ווילס ומאז אנשי הרוזן הם יחידה עצמאית ומובחרת בצבאות ווילס. 

 

  – אחוות האחים.12

נעים ונדים  האחווה אך אנשי ,בווילס מרכזה של האחווה   מאה וחמישים שנה.לפני  דהנוס האחווה

בשם הנזירים מטיפים  בריטניה ונהנים מכבוד ויוקרה, בזכות השפעתם הרבה על העולם הבא. לאורך

בבריטניה . הם אחראים על עקרונות הדת, הטקסים, הקבורה והווידוי. אין אדם , הצלובהאל האחד

שיעז לפגוע בקדושים אלה, כיוון שידוע שכל הפוגע בהם דינו מוות על ידי כל מלך, רוזן או מסדר 

 שנוכח בסביבה.

 

 

 


