
 גיאוגרפיה - 2פרק 

28  

תועבה אחרת. החריגים לכך הם אנשי מדור הצדק, 
  שמביאים גם את ראשי הרפובליקה לדין. 

זרים המגיעים לנירקור מקבלים לרוב יחס שווה 
לצמיתים, אלא אם הפרוטה מצויה בכיסם או שהם 

  .השלטוןבעלי קשרים במסדרונות 
  

  מקומות חשובים
כיפותיהם , במערב האי םשרשרת הרי - וסאהרי הפיר

היצורים ויישוב, - שלגות תמיד. ההרים אינם ברימו
המתגוררים בהם נמצאים לרוב בעמקים הירוקים 
המתחבאים בצל הפסגות או בקרבת הנהרות 

 קיימיםהנושאים את מי השלגים המפשירים לים. 
ממערב למזרח:  ותםשני מעברים עיקרים החוצים א

עוברת בקרבת המכרות שבהרים, דרך המכרות 
  .רידורממארשגייט לאו

חוצה את ההרים  ,דרך המדבר מתחילה בדאלמת'ור
למדבר האדום, ומשם חוצה את הזרוע המזרחית של 

  וס, עד בואה לאגם מרינצו.אהרי הפיר
וס, דבר אהמרקם בין המישורים דק בהרי הפיר

שגרם לפתיחה של שערים למישורים אחרים 
  איפשרו לנורקי להקים כאן מכלאה.ש

הרים שוכנת שפלת טירוסו, ממזרח ל - ביצות טירוסו
גבעות משתפלות הנושקות לים. באזור זה החקלאות 

חיים הניתנים לביות -קשה אך יש עושר בעלי
בקצה הצפוני של השפלה, הגבעות הופכות  ולמאכל.

רב של יצורים פראיים ומונעות -לביצות המכילות ערב
  גישה קלה בין שפלת טירוסו לשאר חלקי האי. 

בעבר הם כיסו של ננסי היערות, ביתם  – יערות העד
האנוש, שטחם הצטמק -את צפון האי, אך עם בוא בני

. העצים ביער עתיקים ועלוותם מסתירה את במחצית
שרידיה של להשמש כמעט כליל, מספקים מסתור 

תרבות שנחרבה. ערים ומקדשים אבודים מכילים 
  ואוצרות שנשכחו. עתיקים, סודות קללות מהעבר, 

מימיו קרירים בכל  ,אגם רחב ידיים ועמוק - אגם מרינצו
מוקף ביישובים משגשגים הודות הוא עונות השנה, 

דרומית משם  לסחר בנהרות ולדגה המצויה באגם.
הרי למרגלות לשממות הופכת  ההפוריי האדמה
שנבנתה  מצודהוס. מי האגם מכסים שאריות של אהפיר
ם ידי קס-לא ידוע. העיר מוסתרת על חוצניידי גזע -על
  עוצמה, דבר שהפך את דבר קיומה לסוד שמור.- רב

וס, המדבר אכלוא בינות הרי הפיר – המדבר האדום
האדום הוא מקום יבש וצחיח, שזכה לשמו עקב 

אנוש מדירים את -הנחושת המעורבבת בחול. דמוי
. מעטים הם היצורים ששורדים בוורגליהם מהמדבר, 

בלב המדבר שוכנת מערת הקריסטלים, מקום של 
  עוצמה מאגית ופתח לעולם שמתחת. 

  

  בתי האצולה
 ביתכל הם מקור העוצמה של נירקור,  בתי האצולה

במקומות  .מחוז-עירמונהג בידי רוזן, השולט ביד חזקה ב
ואין מפלט מהצדק  הרפובליקהמצוי לבה של  ואל

האכזר של הרוזנים. הרפתקאות בערי המחוז סובבות 
מפלצות הכשלרוב סביב מזימות פוליטיות ותככים, 

   האצילים מסוכנים בהרבה.  –משני מהוות איום 
  

  )ואורידור (בית ליאונרד
  גבריאלה ליאונרדו. –רוזנת 

  תושבים. 8,000 –אוכלוסייה 
  

, עיר מכרות וסאהפיראורידור בנויה למרגלות הרי 
-משגשגת שבשווקים שלה ניתן למצוא ברזל, כסף וכלי

נשק למכביר. בית ליאונרד הוא מהגאוותנים שבבתי 
ובזים לאזרחים  בהידורלבושים  הבית האצולה, אצילי

ולצמיתים כאחד. שאיפתם היא להשתלט על בית 
מזימה אחרת, צעד שיעניק להם באוליפן, בנישואין או 

ואת הכוח לכבול את וס, את הרי הפירמונופול על מכרו
  נירקור כולה לרצונם.

שולט גם בכתר המעמקים, עיר גמדים  ובית ליאונרד
נטושה שלפני כיבוש נירקור היוותה את פנינת הממלכה 

רחובותיה מעוטרים ביהלומים ומסדרונות  -הגמדית 
(מלך) הגמדי מצופים זהב. שבטי גמדים  טאושרארמון ה

ין על עצמאותם מתחת לעיר, בעת בודדים נאבקים עדי
  האנוש בוזזים את שרידי ממלכתם.-נישב
  
  

  ארגמן (בית רנזו)
  נתנאל רנזו. –רוזן 

  תושבים. 11,000 –אוכלוסייה 
  

ארגמן ממוקמת על חופה הדרומי של נירקור, בקצה 
המדבר האדום ממנו נובע עושרה. העיר מבוצרת היטב 

 אחד חודש וכל תושביה, גם הצמיתים, משרתים בצבאה
כוח הנחוץ להגן על ארגמן משבטי דמוי האנוש  –בשנה 

ידי המדבר, -עללמעשה כלואה ארגמן  .באזורהשוכנים 
בודדים מחרפים  –ידי ספינות חוף -הסחר מתבצע עלכש

  את נפשם במסע דרך המדבר וההרים. 
 מהםת צמחי המדבר שמה של העיר הוקנה לה בזכו

בגדים ובדים.  טריםהמעמפיקים צבעים וגוונים שונים 
חפצי הזכוכית והקריסטל שבתי ב ידועהבנוסף ארגמן 

  המשובחים באיי הסערה.  –המלאכה בעיר מייצרים 
בית רנזו הוא היחיד בנירקור שבדמו זורם דם צמיתים, 

אשה מקומית.  שלפילגלאחר שהרוזן הראשון לקח לו 
כך שבית רנזו יותר -לזרים נראה שהדבר מצביע על

אין זאת האמת. שבט אסוואט היה אחד  סובלני, אך
של בית רנזו לכרות  ושבטים, שניצל את בוא השימש
תהליך שכלל  –ברית ולהכניע את שאר השבטים  ועמ

טבח של חפים מפשע רבים. כך, בני שבט אסוואט הם 
  ד  שווה  כמעט   לאזרחים,  וראשי   השבטמעמ בעלי 


