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Yhteenveto

Valtiomuoto
monarkia
kuningas
Hallitsija
Stefan Karameikos III, Callariin ja Yläahjon suojelija
Väkiluku
n. 290 000
traladaralaisia
Etninen jako60%, thyatislaisia 15%, haltioita 15%, kääpiöitä 5%
Kielet
traladara, thyatis, haltia (Callarii), kääpiö (kivikoto)
Halav, Zirchev,
Uskonnot
Petra. Vähäisempinä Ilsundal, Kagyar, Asterius, Tarastia ja Valerias
Raha
Rojaali (1 kp), Kruunu (1 hop) ja Kopeekka (1 kup)
keskiaikainen
Talous
talous (metsätalous, kaivannaiset, maatalous)
Kulttuuri
kukoistava
Poliittinen mahti
kasvava
Sotavoima
potentiaalinen
Asutuskeskukset
, Specularum,
Krakatos Kelvin, Halag, Kynnyskä, Penhaligon ja Belfrast
Karameikos on muinaisen Traladaran paikalle muodostettu kuningaskunta. Thyatis liitti vuonna
900 Traladaran hajanaiset kyläkunnat osaksi keisarikuntaa protektoriaatteina. Nykyinen
Karameikos syntyi kun alue läänitettiin suuriruhtinaskunnaksi Stefan Karameikos III vuonna
970. Karameikosin mukana Traladaraan muutti suuri määrä suvun tukijoita ja liittolaisia
Thyatiksesta. Suuriruhtinaskunnassa käynnistettiin joukko rakennushankkeita ja uudistuksia,
jotka johtivat maan kehittymiseen ja taloudelliseen kasvuun.
Vuonna 1006 Hulen ja Darokinin välisen sodan lopussa suuriruhtinas Stefan toteutti uskaliaan
irtioton Thyatiksesta ja julistautui Karameikosin kuninkaaksi. Seuraavana vuonna aloitettiin
uuden pääkaupungin rakentaminen muinaisen traladaralaisen Krakatosin paikalle. Vuonna
1011 Karameikosiin saapui yli 30000 haltiaa pakolaisina Alfheimista, joka oli joutunut
varjohaltioiden valloittamaksi.
Karameikos on nuori valtio, jonka olemassolo on riippuvainen Thyatiksen myötämielisyydestä.
Karameikosilla on Thyatiksen lisäksi monia muita ongelmia, kuten humanoidien kansoittamat
villit erämaat ja herkkä sisäpoliittinen tilanne eri kansallisuuksien kesken.

Viimeaikaiset tapahtumat

Thyatiksen ajauduttua sisällissotaan vuonna 1015 pelättiin sodan leviävän pian myös
Karameikosiin. Kuningas matkusti Thyatikseen ja hänen poissa ollessaan Karameikosin ja
Traladaran kirkkojen kiistat eskaloituivat taisteluiksi. Kirkkojen kannattajat ottivat yhteen useaan
kertaan, ennen kuin tilanne rauhoittui ja kuningas palasi maahan.
Vuonna 1016 Karameikos joutui ikävien tapahtumien keskipisteeseen, kun Koiranpäiväksi
nimettynä ajankohtana humanoidit aloittivat sodan Tunnetun Maailman hyviä rotuja vastaan.
Karameikosin ympärille kerätty liittokunta kohtasi vihollisen ratkaisevassa taistelussa
Krakatosissa. Raskaiden tappioiden jälkeen liittokunta kukisti vihollisensa, jonka armeijoiden
rippeet hajosivat ja vetäytyivät erämaihin. Karameikos kärsi sodassa raskaat tappiot: yli 50000
siviiliä ja yli 6000 sotilasta oli menehtynyt.
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Karameikosissa on menossa hidas jälleenrakennus yritettäessä palata sotaa edeltäneeseen
aikaan ja samalla auttaa liittolaisia.
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