
De Faldne Imperier
De 3 Imperier bestod af det ”Daghdariske Rige”, det ”Baekjiske Rige” og det ”Kalahiske Rige”, 

som alle gik under for cirka 75 år siden. Deres sprog overlever dog som hovedsprog i de tidligere 

riger, især fordi at der ikke er opstået større riger endnu.

Det Daghdariske Rige

Fra deres hovedstad Tara (den præcise lokation er ukendt) erobrede daghdarerne store dele af 

verden. Dette gjorde de til dels igennem deres hær som havde et meget kendt, frygtet, stort og vildt 

rytteri, en hurtig flåde og ikke mindst et ry for altid at holde deres ord og at behandle folkeslag der 

overgav sig godt. Hvis de ikke overgav sig gjorde dagharererne altid alvor af truslen om at ”jævne 

byen med jorden, røve alt egendom og slagte mindst halvdelen af indbyggerne ”. Deres ledere 

regerede stabilt i mange år, bl.a. ved at holde ord overfor deres undersåtter, et meget udbygget 

vejsystem og ved ikke at tøve med at slå hårdt på ned på enhver form for problemer. Deres kultur 

var meget glade for mønstre i form af cirkler, spiraler og firkanter som alle var mere fremtrædende 

end billeder. 

Stikord: Fokuseret på ære, villighed til at bruge vold, rigt på mineraler. 

Det Baekjiske Rige

Et sted på de øde sletter ligger hovedstaden for det baekjiske rige, Karakorum. Det var kun tilladt 

for en lille ledere gruppe at betræde den forbudte by, hvor kejserne og kejserinderne boede. Det 

baekjiske rige regerede primært igennem deres lov (skrevet på vers), hvor samme lov gjaldt for hele

imperiet. De havde derudover en kolossalt stor flåde, en voldsomt stor hær og var ganske dygtige 

taktikere. 

Stikord: Ritualiseret styre, shamanistisk tro, lighed for loven. 



Det Kalahiske Rige

Det sidste af de 3 store riger eroberede deres rige igennem en kombination af en mindre hær af 

elitetropper og belejringsmaskiner og tanken om ”Asha”, den Hellige Sandhed (som både var 

betegnelsen for levemåden og for deres gud). Tanken var at man igennem denne sandhed kune 

skabe retfærdighed. Den eneste måde at udbrede sandhed om livet og gud var for kalahiskerne at 

erobre så meget af verden som muligt. Hovedstaden hed Bnei Shergat.  Kalahiskerne var 

udsædvanlige i at selvom de anerkendte andre guder, tilbedte de kun ”Asha” og alle som ikke 

tilkendte sig ”Asha” skulle betale ekstra skat. Deres hær var mindre end de 2 andre imperier, men 

bestod primært af veludstyrede elitetropper med mange krigsmaskiner. Derudover havde de mange 

veje, viadukter og store mængder murværk som de efterlod. 

Stikord: Dygtige hærførere, religiøst begrundet styre, gode ingeniører og byggere. 
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