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Nimnaros

Przewodnik
po uniwersum calivanu
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SPIS TREŒCI:
1. WITAMY W KOLONII!

• Słowo od Arcymaga

• Przed wyruszeniem w drogę należy... Stworzyć Kartę Postaci!

2. RASA

• Rasy powszechne

• Rasy rzadkie

• Inne istoty

3. KULTURA

• Toledowie

• Eldriończycy

• Andurianie

• Norgowie (Norsemani)

• Ylfe

• Torgasi

• Mehari

• Chiusi

• Chrzaty

• Gadianie

• Task-Shamtczycy

4. PROFESJA

• Nietypowe zawody - przykłady

• Magowie

• Kapłani

5. MIEJSCA I ORGANIZACJE

• Ogólnie o świecie

• Ważne miejsca

• Organizacje globalne

• Frakcje i organizacje nimnarejskie

6. TO JUŻ WSZYSTKO, BOHATERZE!
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Rozdzia³ 1

Witamy w Kolonii!

S³owo od Arcymaga
Aiou, przyjacielu!

Calivan to pełny magii i możliwości świat klasycznego fantasy, który

tworzymy wszyscy razem. Od nas więc zależy, w jakim kierunku się to

wszystko potoczy!

Tutaj właściwie nie ma mechanik, liczy się tylko wyobraźnia, więc jeśli

szukałeś/aś forum, na którym możesz stworzyć praktycznie dowolną

postać i poprowadzić praktycznie dowolną przygodę - to od dziś to jest

Twój nowy dom!

Niniejszy króciutki Poradnik to calivański kanon, który mamy nadzieję, że

uspójni nieco świat i Cię zainspiruje: zapewni twórcze ramy i dostarczy

rozmaitych haczyków, o które będziesz mógł/mogła zaczepić własne

pomysły.

Cała wiedza, jakiej potrzebujesz, aby móc swobodnie pisać, znajduje się

w tym Przewodniku. Gdybyś jednak chciał poznać więcej szczegółów

o Calivanie, możesz poczytać na naszej Wiki co już stworzyli inni gracze.

Miłej lektury i... do zobaczenia na przygodzie!

Bubeusz

Przed wyruszeniem w drogê nale¿y...
Stworzyæ Kartê Postaci!

1. Aby móc zacząć rozgrywkę, musisz naturalnie wymyślić swoją pierwszą postać.

Pamiętaj, że stanie się ona jednocześnie Twoim alter-ego w naszej społeczności.

Stwórz ją rozważnie, tak, abyś długoterminowo czuł się dobrze w jej skórze.

2. Najlepiej sprawdzają się postacie umiarkowanie silne, mające swoje atuty, ale

i wady, lęki i pragnienia. Ciężko jest ciekawie grać super herosem, choć da się.

3. Przewodnik dostarczy ci wszystkiego, czego mógłbyś potrzebować. Gotową

Kartę Postaci zatwierdza administracja - i już możesz pisać!

4. Używaj formy trzecioosobowej, narrację prowadź tak, jakbyś pisał powieść.

5. Bądź miły i szanuj innych. Nikt nie będzie chciał z Tobą grać, jeśli zaczniesz

dominować wątek, trollować lub w inny sposób uprzykrzać grę innym graczom.

6. Warto rozmawiać z innymi graczami poza wątkiem, aby wiedzieć, czego ocze‐

kują od fabuły, i planować to razem. Chodzi o wspólną przyjemność. Jeśli z kolei

nie podoba Ci się, co ktoś napisał, od razu poproś go, aby to zmienił. W ostatecz‐

ności odłącz się i szukaj takich graczy, z którymi będziesz się lepiej dogadywał -

również pod kątem długości i szybkości odpisywania.

7. We wszelkich sprawach, których nie uda się załatwić pokojowo, administracja

zastrzega sobie prawo do posiadania racji oraz rozdawania bananów ;)



3

Rozdzia³ 2

Rasa
W Calivanie rasa to zestaw fizycznych cech i predyspozycji. Jeśli chodzi

o kwestie kulturowe, zostały one opisane w kolejnym rozdziale.

Rasy podzieliliśmy na Powszechne, Rzadkie i Inne. Powszechne mogą się między

sobą swobodnie krzyżować. Krzyżówki ras rzadkich nie dają płodnego potom‐

stwa. Istoty inne z kolei nie rozmnażają się w klasyczny sposób, nie żyją we wspól‐

notach i są raczej jednostkowymi przypadkami.

Rasy powszechne

1. Ludzie
Zwani też borami/borakami.
Uznaje się, że mogą dożyć 100 lat.

Przeciętni, ale uniwersalni. Niezbyt

lotni w magii spontanicznej, ale

zdolni świetnie wyuczyć się zaklęć.

2. Elfy
Delikatne, wysokie, pełne natural‐

nego wdzięku istoty. Szpiczaste

uszy, smukłe sylwetki. Mają bladą

i gładką skórę. Żyją naturalnie

nawet do 250 lat, starzeją się od

około 180. Mają wrodzony talent do

każdej magii. Są zwinni i bystrzy jak

orły.

3. Orkowie
Wyróżnia ich twarda i gruba skóra

koloru szarego lub zielonego,

wielka wytrzymałość, szczęka

i umięśnienie. Mają surowy, ciosany

wygląd i skąpe owłosienie. Cechuje

ich naturalna odporność na choro‐

by, ale muszą dużo jeść. Mają słaby

refleks. Żyją do 200 lat. Utalentowa‐

ni do magii rytualnej.

4. Krasnoludy
Niskie, za to bystre i tęgie ludy.

Cieszą się bujnym i dość sztywnym

owłosieniem. Żyją do 140 lat. Mają

nieco większe, odstające uszy

i nosy. Ich atuty to inteligencja,

wielka siła w potężnych dłoniach

oraz odporność na magię. Słabości:

kondycja i zwinność.

5. Nizio³ki
Równie niscy, co krasnoludy, ale nie

tak twardzi. Brak tężyzny nadrabiają

sprytem, lekkością, zwinnością

i zręcznością. Włosy rosną im na

stopach, za to nigdy na brodach.

Dożywają 120 lat.

6. Mehari
O czarnych włosach, śnieżnobiałej

skórze i magii w oczach. Przeciętnej

budowy, dobrze widzą w ciemno‐

ściach. Mają świetny refleks,

pamięć, koncentrację i zmysł

równowagi, ale są słabsi fizycznie.

Żyją do 150 lat. Mają talent psionicz‐

ny. Dość wysocy.

7. Appazi
Czarnoskórzy, czasem aż po fiolet,

o szerokich nosach i wargach. Mają

lekko dłuższe palce. Nie magazynu‐

ją tłuszczu, a mimo to potrafią dwa

razy dłużej wytrzymać bez wody

i jedzenia, mniej śpią i rzadko się

męczą. Żyją do około 120 lat. Wrażli‐

wi na magię, boją się jej, choć mają

talent do magii ciemności.

8. Gobliny
Małe, upierdliwe, pazurzaste, powy‐

kręcane stwory - dawny nieudany

eksperyment magiczny, który stał

się rasą. Mają zielonoszarą skórę,

ledwie wysunięty nos oraz wielkie,

szpiczaste uszy. Niezwykle zwinne

i szybkie. Dożywają 60 lat.
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Rasy rzadkie

9. Hybrydy
Są wynikiem zaburzeń i mutacji z okresu Szkarłatu. To wszelakiej maści

zoomorficzne hybrydy: centaury, harpie, wilkołaki (ale też i inne, nietypowe

połączenia). Bywają tępione przez ludzi jako abominacje, dlatego spotkanie

ich w gęsto zaludnionych terenach jest rzadkością. Główne, najpopularniej‐

sze rasy „potomków Szkarłatu”, które przetrwały w dużej liczebności to:

-MREZOWIE - ludzie-tygrysy. Dość agresywni, żyją w dżunglach.

-HYUSI - ludzie-koty. Mądrzy. Żyją daleko na wyspach lodowej północy.

- SKORPLINGI - ludzie-skorpiony. Piaskowi, bardzo prymitywni ludożercy.

- JASZCZUROLUDZIE - Z natury leniwi i mało ekspansywni.

10. Najstarsi - powiernicy ¿ywio³ów
Są to bardzo rzadko spotykane, magiczne rasy, które nie rozmnażają się w klasyczny sposób. Dodatkowo

raz na dziesiątki lat rodzi się wśród nich bezpłodny, długowieczny i darzony wielkim szacunkiem olbrzym,

który z reguły opuszcza wspólnotę i prowadzi samotnicze życie.

- GARBALE - ich olbrzymy to OGRY

Potężnej postury rogacze o zgarbionej, nieco demonicznej aparycji. Zamiesz‐

kują stepy i północne odludzia. Nie mają samic, tylko Królową Matkę, która

jest podziemną bulwą. Wydaje ona twarde kwiaty, które samce zapładniają.

W dyniowych owocach rozwijają się młode. Dożywają 40 lat, nie mają star‐

ców. Są agresywne i plądrują wioski. Za głupie na dyplomację.

- MERMENI - ich olbrzymy to TRYTONY

Zwani też wodniakami, to niemi ludzie-ryby, żyjący w morzach. Ogromną

część populacji stanowią kobiety - syreny. Z reguły przyjaźni, skorzy do

handlu. Rozmnażają się przez składanie ikry, z której bardzo szybko wykluwa‐

ją się kijanki - zarodki. Rosną, pobierając mikroelementy z wody.

- ZERKOWIE - ich olbrzymy to TYTANI

To biali ludzie z błękitnymi wzorami żył na ciele. Mieszkają w namiotach

stawianych wysoko w bezśnieżnych górach i płaskowyżach. Naturalnie prze‐

wodzą energię i władają błyskawicami. Inną specyfiką tego ludu jest… wyklu‐

wanie się z jaj. Kobieta składa podłużne jajo, w którym młode dojrzewa jesz‐

cze przez jakiś czas. Są kontaktowi i z reguły przyjaźni przybyszom.

- OGNIACZE - ich olbrzymy to OBSERWATORZY

Te jednookie, bezpłciowe, mackowate stwory z podziemi potrafią miesiącami

trwać bez ruchu przytwierdzeni do skał. Nie chodzą, tylko lewitują, ale nie

potrafią latać. Wyglądają trochę jak gąbki lub grzyby i rozmnażają się przez

pączkowanie. Ze starego osobnika wyrasta młode, które współdzieli z rodzi‐

cem wiele wspomnień. Stosują telepatię.
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INNE ISTOTY

11. NIESKAZITELNI
To magiczne byty z energii eteru lub ciał niebieskich. Nie są organiczne, bywają lokalnie

czczone. Czasem mogą przyjąć materialną postać na dłużej. Szkodzą lub pomagają ludziom.

-SŁONECZNI - rodzą się w świętych i pełnych energii życia miejscach. To złote motyle, anioły, strażnicy

czy przewodnicy. Przybierają postać gryfów, jednorożców, pięknych dam, wróżek itp. Są dobrą wróżbą.

- KSIĘŻYCOWI - pojawiają się w mrocznych miejscach (np. na pobojowiskach lub w domach zmarłych) pod

postacią szlamów, szczurów, duchów, starców, pająków, nietoperzy, gargulców itp. Raczej zły omen.

- LILICZNI - Tworzeni energią Lilit. Neutralni, mają swoje warunki, jakich spełnianie pozwala zyskać ich

przychylność. Wpływają na umysły, mogą zsyłać ludziom wizje lub nauki. Należą do nich np. dżiny.

-CHOCHLIKI - powstają z żywiołów. Młode często zostają sprzymierzeńcami magów, do których się przy‐

klejają i żyją z nimi w symbiozie. Silne i stare wolą niezależność - zwą się żywiołakami.

12. Nieumarli
Istoty, których ciała po śmierci zostały ożywione mroczną magią Kryttisa, stają się
chodzącymi zwłokami. Jeśli zachowały duszę, mają własną wolę i świadomość. Jest

wiele rodzajów nieumarłych - szkielety, zombie, ghoule, wampiry, lisze itp., cechu‐

jących się różnymi mocami, ale i klątwami, które każą im pić krew czy jeść zwłoki.

Te bezduszne mogą mieć zaprogramowane magią zachowania.

13. Demony
To stwory przybyłe do Calivanu z innych, odległych wymiarów. W tej kategorii zmie‐

ścić się może dosłownie wszystko. Najbardziej znane:

- MYU - pogodni i niekonfliktowi wędrowcy, którzy poszukują artefaktów. Wyglądają

trochę jak Muminki lub Pimmonowie z Alien Nations. Nie znają tutejszej mowy.

-DZIWY - wpół realne halucynacje sączące się z Chaji za sprawą sankry. Przybie‐
rają dowolny wygląd, najchętniej szlamu, owadów lub ludzi, ale często zmutowa‐

nych, migoczących lub z innymi dziwnymi właściwościami. Rozcięci, zrastają się

lub przyjmują inne postacie sankry. Unicestwić ich może jedynie ogień lub magia.

- PIEKIELNICY - bezforemne duchy zamieszkujące Bezkres. Pożerają emocje i dusze, a przedostawszy się do

naszego świata, opętują ludzi, którym potem mogą rosnąć rogi, skrzydła etc. Skorzy do paktów.

14. Chaosyci / Mutanty
Istoty, które zostają skażone sankrą przez ćpanie paju, wizyty w Chaji lub kontakt

z Dziwami, zaczynają powoli tracić zdrowy rozum, a ich ciało mutuje. Niektóre

mutacje są bezużyteczne, inne szkodliwe, ale czasem stają się ich super mocą, np:

- ASCETA - nie musi jeść ani spać.

- SIEWCA SANKRY - rozsiewa sankrę i skaża.

- PRZYLEPA - chodzi po ścianach czy suficie, zmieniając swoją grawitację.

- ROZEDRGANY - czasoprzestrzeń wokół niego drga i laguje, trudny do trafienia,

mieni się, znika, pojawia, teleportuje na bliskie odległości.

- TOKSYK - jego pot i oddech są trujące.

- ZMIENNOKSZTAŁTNY - może nieznacznie i na chwilę kurczyć lub wydłużać kończy‐

ny, a nawet zmieniać je w proste kształty.
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Rozdzia³ 3

Kultura
Przynależność do danej kultury zazwyczaj jest zdeterminowana przez miejsce urodzenia. Wiele ras jest

bardzo silnie związanych z konkretnymi kulturami, ale nie jest to regułą. Zawsze możesz stworzyć żyjącego

na pustyni krasnoluda lub przybysza z tropików, który zasymilował się w mieście niziołków. Twoja postać

może też buntować się przeciwko swojej tradycji. Ostatecznie możesz wymyślić własną kulturę, ale wtedy

musisz logicznie uzasadnić jej istnienie w świecie. Poniżej podajemy najważniejsze i najbardziej rozpozna‐

walne kultury w Calivanie.

CECHY:

•Zachodni rycerze i awanturnicy

•Kultura wielorasowa, głównie ludzie
•Rozmyta i liberalna, szeroki zasięg

•Kochają wiązać się w organizacje

Toledowie

CECHY:

•Wschodni myśliciele i cyganeria

•Główne rasy: ludzie, elfy, mehari
•Hołdują gestom, symbolom i rytuałom

•W dzień pracują, wieczorem się bawią

STEREOTYPOWY TOLED:

•Lubi podróże, szybko się adaptuje

• Jest łasy na pieniądze, hazard

•Walczy o wpływy, knuje intrygi

•Żeglarz, najemnik, badacz, myśliwy

STEREOTYPOWY ELDRIOŃCZYK:

• Imprezuje pod gołym niebiem

•Uczynny, nieskory do sprzeciwu

•Zdystansowany, nie mówi co myśli

•Skrytobójca, mag, tkacz, uczony, mnich

WYGLĄD: Opaleni, rozchełstani, często noszą chusty, podkoszulki, kamizelki,

fartuchy. Lubią biżuterię i wymyślne fryzury, a także skórzane dodatki do strojów,

indywidualiści. Klimat piracki, karaibski, śródziemnomorski, a im dalej wgłąb lądu,

tym więcej pojawia się kapturów, zbroi i typowego średniowiecza.

JĘZYK: Borski klasyczny - najpopularniejszy język w Calivanie. Imiona zazwyczaj

są krótkie i zwyczajne. Lubiane są litery v i y, czasem wystąpi polskie „ch”. Przykła‐

dy: Vuko, Yerren, Raman, Gwych, żeńskie: Navi, Solena, Armaya.

Eldrioñczycy

WYGLĄD: Noszą strojne tuniki, barwne narzuty czy szerokie koszule, które bez

zapinania zakłada się jedną połę na drugą i przewiązuje pasem. Stroje, zwłaszcza

kobiece, mają wiele lekkich warstw nakładanych jedna na drugą. Powszechne są

też opaski, którymi przewiązuje się czoło i skronie. Magowie noszą turbany.

JĘZYK: borski i kapłański. Imiona zwykle podwójne, czasem złączone myślnikiem.

Często zestawia się ze sobą samogłoski i występują litery „q” i „x”. Przykłady:

Saenren Qul, Ranesh-Khai, Al-Naxan, żeńskie: Laena-Kreis, Ota Goada, Hauoli-Xe.
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CECHY:

•Południowi obrońcy i najmici

•Główne rasy: ludzie, orkowie, appazi
•Cenią wolność i wewnętrzną twardość
•Mało magii, estetyki, technologii

CECHY:

•Twardzi wojownicy i szamani północy

•Ludzie, krasnoludy, niziołki, hiusi
•Klany rodzinne ze specjalizacjami

•Tradycja ustna, sagi. Tworzą runy.

CECHY:

•Elitarni, w symbiozie z lasem Tinii
•Głównie elfy. Czasem ludzie, niziołki
•Po Upadku stolica Tris Bienela została

zniszczona, a jej mieszkańcy oszaleli

Andurianie

Norgowie (Norsemani)

Ylfe

STEREOTYPOWY ANDURIANIN:

• Jest prosty, woli działać niż dumać

•Słowny, ceni przyjaźnie, wesoły
•Bardziej niż kasę, ceni wartości i idee
•Pasterz, kamieniarz, żołnierz, robotnik

STEREOTYPOWY NORG:

•Mówi prawdę, lojalny, niezależny

•Dumny, załatwia spory od razu

•Czujny umysł, panuje nad emocjami

•Drwal, strażnik, kowal, wojownik run

STEREOTYPOWY YLFE:

•Łowca, mistrz magii, dyplomata

•Empatyczny, duża intuicja

• Jeśli pochodzi ze stolicy to biega

wśród ruin jak ghoul lub jest na lekach

WYGLĄD: Ciemnowłosi, śniadzi, dobrze zbudowani. Odporni na niewygody,

upały i choroby. Noszą się bardzo lekko i praktycznie, korzystają z pustynnych

tunik, ale i skórzanych pancerzy. Jeśli już mają jakieś elementy z metalu, są to małe

płytki, nigdy pełne zbroje.

JĘZYK: borski klasyczny i południowy (anduriański). W imionach często „v”, „f”, „j”

oraz dublowanie liter. Nie ma „u”, zaś „i” jest rzadkie. Nazwisko z „ef”. Przykłady:

Kevran, Naar ef Sammane, Fanjer Veen, żeńskie: Lenne ef Lokeero, Alla, Rajjavna.

WYGLĄD: Ciężkie płaszcze, wysokie czapki, a także długie włosy i brody. Ubiór ze
skór i wełny podkreśla głowę i ramiona, jest asymetryczny. Biżuteria z kości. Choć

nie są typowymi wikingami z rogatymi hełmami, równie daleko im też do

nieokrzesanych barbarzyńców. Gdy podróżują na południe, jest im wiecznie

ciepło.

JĘZYK: borski północny (prawie jak klasyczny). W imionach często „th”, „d” i „g”.

Formalnie do imienia dodaje się też „de” i nazwę klanu. Przykłady: Depseth de

Zaedgard, Thorn, Pa’reth, żeńskie: Ta’ranta, Harina de Yurrikgard, Garatheia.

WYGLĄD: Ubierają się na modłę eldriońską, tylko bardziej wykwintnie i minima‐

listycznie. Stosują mniej warstw, frędzli i materiałów, za to cieplejsze i z elegancki‐

mi wykończeniami i obszyciami. Wyróżnia ich leśna lub imitująca leśną biżuteria.

JĘZYK: kapłański, szajisz, borski. Imiona kończą się zlepkiem „-os” dla mężczyzn

i „-en” dla kobiet. Lubianymi literami jest „i” oraz „m” dla panów i „n” dla pań. Przy‐

kłady: Matios, Mirendos, Doremos, żeńskie: Lorien, Nanaen, Iannelen.
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CECHY:

•Monumentalna kultura z południa

•Głównie orkowie, też ludzie i appazi
•Życie organizuje im kult doskonałości

•Utrata honoru skutkuje wygnaniem

CECHY:

•Podziemno-pustynna kultura środka

•Hermetyczna - niemal sami mehari
•Społeczność religijna, rytualne mycie

•Kroczą drogą środka i czystego umysłu

CECHY:

•Kultura intelektualistów z północy

•Głownie krasnoludy, hyusi i ludzie
•Zaawansowani technicznie, np. beton
•Cenią tradycję, przodków i stare księgi

Torgasi

Mehari

Chiusi

STEREOTYPOWY TORGAS:

•Nie szanuje słabszych, egoistyczny

•Fanatyk swych idei, pewny i śmiały

•Wojownicy, rytualiści, matematycy

•Świetnie walczą, nawet rolnicy

STEREOTYPOWY MEHARI:

•Zagląda w umysły, kontroluje je

•W głowie słyszy głos bogini Nity
•Sztywny, umiar i dyscyplina

•Strażnik Równowagi, konstruktor

STEREOTYPOWY CHIUS:

•Gawędziarz, powiedzonka, humor

• Jeśli biedny to górnik lub wojownik

• Jeśli bogaty to mag i naukowiec

•Patriota, racjonalista. Społecznik.

WYGLĄD: Ich ubiór akcentuje potężną zazwyczaj muskulaturę, a płaszcze dodają

majestatu. Dbają o swój wygląd, są jednak w tym minimalistyczni i konkretni.

Lubią symetrię, rytm i posągowość. Powszechne jest golenie i oliwienie ciała.

JĘZYK: szajisz, borski anduriański. Torgasi zwykli nazywać się w prosty, często

ciężki i dobitny sposób (lubią głoski r, b, g, d). Przykłady imion męskich: Grun,

Barlok, Sagar, Taran, żeńskie: Gruni, Lori, Bamai (zawsze kończą się na –i).

WYGLĄD: Odziewają się skąpo, ich stroje składają się często z kompozycji wielu

swobodnie fruwających na wietrze trójkątnych kawałków materiału. Za to dokła‐

dają do tego dużo biżuterii, tatuaży i innych niepraktycznych dodatków (kołnie‐

rze, diademy itp.) w dziwnych, często także trójkątnych kształtach.

JĘZYK: meharisz, kapłański, szajisz, borski. Mehari są poliglotami, choć mówią

z przydechem i charczeniem. W imionach często „h”, „sh”, a także „Al”. Przykłady:

Khrei-to’on, Al’Aishndar, Al’Shrygntre, żeńskie: La’shei-ka, Arntoia, Hle’rasha.

WYGLĄD: Ich ubiór jest bogaty i ciepły, lubią futra i grawerowane skóry, a także

dodatki z metali i klejnotów. Lubią długie, czasem szerokie rękawy i rozmaite

podbicia ramion: pagony, naramienniki, futrzane narzuty czy pękate bufki

u kobiet. Kochają brody, pielęgnują je, zdobią biżuterią i zaplatają.

JĘZYK: borski północny, hieroglificzny xju (w zaniku). Imiona długie, stąd tradycja

ksywek. W imionach jest porządek i równowaga spół- i samogłosek. Przykłady:

Melokoton, Serywen, Matarales. Żeńskie: Pelikula, Mitogynda, Osawana.
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CECHY:

•Rolnicza kultura wielkich równin

•Głównie niziołki, ludzie, elfy
•Ogrodnictwo, wspierane mechamagią
•Matriarchat, totemy płodności

CECHY:

•Koralowi wyspiarze mórz zachodnich

•Ludzie, jaszczuroludzie, orkowie
•Czczą Seneshess, hodują żywokoral
•Mało magii, za to zaklinają przedmioty

CECHY:

•Tropikalna kultura południa i Belzhen
•Appazi, jaszczuroludzie, orkowie
•Słyną z papiergaminu, sztuki, plecionek
•Kult śmierci, duchy lasu i przodków

Chrzaty

Task-Shamtczycy

Gadianie

STEREOTYPOWY CHRZAT:

•Spryt, smykałka do interesów

•Wesoły, towarzyski, leń, luzak
•Zwinny, umie się wyłgać, tchórzliwy

•Kupiec, rolnik, poszukiwacz skarbów

STEREOTYPOWY TASK’SHAMTCZYK:

•Religijny, przedsiębiorczy, zna świat
•Bywa bogaty, chciwy i wyniosły

•Knuje zamiast otwartego konfliktu

•Żeglarz, handlarz, malarz, aktor

STEREOTYPOWY GADIANIN:

•Cierpliwy, pasywny, akceptujący los

•Skłonności do filozofii i melancholii

•Sztuka walki kijem bambusowym

•Garncarz, artysta, rybak, zielarz

WYGLĄD: Nie przywiązują zbytniej wagi do wyglądu. Ubierają się podobnie jak

Toledowie, choć bez jaskrawych kolorów. Cenią sobie wysokie, wytrzymałe buty

i praktyczność. Lubią plecionki i kapelusze. Ich stroje bywają celowo poszarpane

lub pokryte łatami. Eleganckie łaty nie są oznaką biedy, ale wręcz dekoracją.

JĘZYK: borski, borski północny. Ich imiona przypominają toledyjskie oraz chiuso‐

we. Są krótkie i melodyjne, z częstym “v” i “u”. Czasem pochodzą od zwykłych

rzeczowników. Przykłady: Navu, Keron, Surema, Kos, żeńskie: Kula, Malina, Muda.

WYGLĄD: Smukli, zadbani, czyści, opaleni. Strzygą brody. Przypominają nieco

kulturę grecko-rzymską, lubują się w płaszczach. Wojownicy noszą zbroje z żywo-
koralu, a damy jedwabne, eleganckie tuniki z głębokim dekoltem. Zdarzają się

powabne, prześwitujące szale, a kapłani i arystokraci zdobią się stułami.

JĘZYK: borski. Imiona łączą zwyczaje jaszczuroludzi i Toledów. Dużo apostrofów,

„s” i „sh”. Przykłady: Dashril, Tar’neen, Rosher, żeńskie: Ne’seane, Midra, Misarella.

WYGLĄD: Ubierają się skromnie, zazwyczaj w to, co znajdą w lesie - trawy, liście,

zwierzęce skóry. Bogatsi noszą wyplatane stroje lub szyte z długich płacht grube‐

go papiergaminu. Bardziej postępowi przejmują ubiór sąsiednich kultur. Lubią

tatuaże, biżuterię lasu, np. z piór. Prosta ornamentacja, często kreski i prostokąty.

JĘZYK: apazyjski, anduriański, na Belzhen też borski. Głoska „u” jest bardzo popu‐

larna, a imiona są proste i często męskie kończą się na „o”, a żeńskie na „an”. Przy‐

kłady: Urho, Brumo, Kalo, żenskie: Karan, Fulian, Unizan. Jaszczurze syczące.
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Rozdzia³ 4

Profesja
Wybierając profesję masz do dyspozycji wszystkie zawody i specjalizacje świata starożytnego, średnio‐

wiecznego, a nawet trochę nowożytnego (np. inżynier, rusznikarz). Możesz wybrać kilka zajęć - ważne, aby

wiedzieć, jakimi sposobami postać na siebie zarabia. To określa jej status w społeczeństwie. Czy jest tzw.

chacharem, który sam znajduje sobie pożywienie, a może najmitą, pracującym dla swej frakcji lub grodnarza
- pana folwarku? Rzemiosło, handel? Wygodnie jest też się zrzeszyć w jakimś bractwie czy organizacji.

Nietypowe zawody - przyk³ady
1. Gwiazdownik

Na podstawie rozmowy, gwiazd

i aury stara się dociec, jacy bogowie

gniewają się na klienta i proponuje,

jak ich udobruchać.

2. Mechanik

Konserwuje i naprawia taumaszyny,
ładuje eterem kryształy, różdżki,

kostury itp., rozbraja magiczne

bomby i pułapki.

3. Krysztalnik

Wydobywa lub syntezuje kryształy,

obrabia je, tworzy z nich baterie do

taumaszyn lub magiczne biżuterie

i artefakty.

4. Poszukiwacz

Zbiera dla alchemików obiekty do

badań: rośliny, części zwierząt,

minerały, artefakty, mityczne okazy

ze specjalnymi cechami.

5. S³owobraŸnik

Artysta wykonujący słowobrazy -

malowane płaskorzeźby zawierają‐

ce i tekst i obrazy. Zazwyczaj zdobią

świątynie.

6. Papiergaminiarz

Z trzciny wierzbowej wytwarza

specyficzny materiał - papiergamin.
Zastępuje papier, świetny do

magicznych zwojów i origami.

7. Handlarz
Staro¿ytnoœciami
Plądruje groby, ruiny i świątynie

szukając m.in. antycznych mecha-
magizmów, by je potem sprzedać.

8. Zbieracz eteru
Podróżuje po miejscach bogatych

w pożądany przez klienta eter i za

pomocą specjalnej taumaszyny
wtłacza go do kryształów.

9. Owadnik
Hoduje owady jadalne oraz czasem

też przydatne alchemicznie (zawód

praktykowany głównie przez gadian

i torgasów).

10. Satyr
Wystawia wpółimprowizowane,

satyryczne sztuki uliczne zwane

satyrmatami. Często angażuje

widzów do współudziału.

11. Wêdrowny
nauczyciel
Podróżuje i naucza, co sam umie.

Głównie młodzież, ale dorosłych

też. Zazwyczaj to kapłani.

12. £aziennik
Dba o jakość i temperaturę wody,

kosmetyki, czasem też masuje, myje

włosy itp. bywalcom torgaskich czy

meharskich łaźni.

13. Kszta³ciciel
Ylfe, który śpiewa drzewom, jak

mają rosnąć, aby budować domy,

rzeźby, mosty itp. Kiedyś korzystano

też z żywego kamienia.

14. £owca duchów
Wie gdzie i jak wywołać, a potem

złapać nieskazitelnych lub inne

duchy - zwykle specjalizuje się

w konkretnym typie duchów.

15. Mistrz Kyido
Uczy walki kyido - zaostrzonym na

obu końcach kijem. Zazwyczaj

wojownik gadiany, który wędruje po
świecie, szukając uczniów.

16. Szalamer
Zwykle chius, który zajmuje się

produkcją szalamu - wulkanicznego

betonu - i odlewaniem z niego

domów, mostów, rzeźb itp.

17. Pajarz / Pajac
Wytwarza z sankry paj - narkotyk,

który pozwala przenieść się do

świata Chaji. A potem go rozprowa‐

dza. Zawód raczej nielegalny.

18. ¯ywokoralnik
Żywokoral to stworzenie pasożytu‐

jące na innych organizmach.

Wojownicy z wysp dają się czasem

zainfekować i czekają, aż obrośnie

ich żywokoral, będący świetnym,

prestiżowym i wygodnym pance‐

rzem, w dodatku chroniącym przed

magią. Rolą żywokoralnika jest

czuwanie nad tym porostem, strzy‐

żenie go i pilnowanie, by trzymał się

żądanego wzoru.
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Magowie
Wszystko składa się z żywiołów w różnych proporcjach. Eter krążący wokół (tzw. Podświat) także barwi się

tymi żywiołami. Każdy mag powinien:

- znać minimum alchemii: jakie miejsca/rośliny/zwierzęta/emocje/części

ciała itp. w jakim stopniu przypisane są do jakiego żywiołu.

- znać podstawowe prawa magicznej geometrii: podobne się przyciąga,

przeciwne się odpycha, a jeśli zderzone, rozprasza się, niekiedy

w wybuchu. Koła napędzają i utrzymują energię, kąty stopują lub kierują.

- wchodzić w drugą uwagę pozwalającą obserwować eter, aby znać jego

stan, skład i ruchy w miejscu czarowania, głównie chodzi o tzw. magicz-
ną pogodę oraz aury - własną, celu i ewentualnych osób postronnych.

- umieć zastosować te dane w praktyce - kilka przykładów: Jeśli nad głową

idzie wiatr eteru ognia, to czary ognia będą wzmocnione i ciążące zgodnie

z kierunkiem tego wiatru. Czar powietrza rzucony między dwoma głazami

będzie przez nie wytłumiony. Czaszka na linii z księżycem mocno wzmocni

czar śmierci. Rzucenie czaru ognia mając mało eteru ognia w aurze może nam zaszkodzić.

1. Rytualista
Rytuał to najprostsza forma magii i od niej się zaczyna. Nie potrzeba szkoły

ani przygotowania, wystarczy intuicja i chęć wyjścia Mocy naprzeciwko.

Rytualiści nie czarują - oni wykonują rytuały, których efekt po jakimś czasie

uwidacznia się w rzeczywistości. Zdolni rytualiści zdobywają Sprzymierzeń‐
ców z Podświata, a ich więź z wybranym żywiołem z czasem daje im rozma‐

ite magiczne moce.

- CZAROWNIK (ogień). W rytuałach spalanie, świece itp. Odporny na temperatury, rozgrzany. Specjaliza‐

cje: susze, pożary, pobudzanie, oczyszczanie, dzikie uczucia, manipulacja temperaturą itp.

- ZNACHOR (woda). W rytuałach topienie, płyny itp. Rozluźniony, jakby na rauszu. Specjalizacje: leczenie,

ukojenie, kontrola deszczu, budzenie kreatywności, bodźce, płodność, miłość itp.

- SZAMAN (powietrze). W rytuałach proszki, rozrzucanie itp. Niezwykle wnikliwy. Specjalizacje: wiatry,

chmury, zdobywanie informacji, zwidy, przekraczanie barier, duchy, choroby itp.

- DRUID (ziemia). W rytuałach zakopywanie, bezruch itp. Więź ze zwierzętami. Specjalizacje: plony, kiero‐

wanie roślinami, zwierzętami, odmładzanie, regeneracja, mechanizmy ciała itp.

2. Taumaturg
To ścieżka wiedzy, magicznej nauki, inżynierii, badań i eksperymentów.

Taumaturgowie badają świat eteru (tzw. Podświat) i formułują jego prawidła.

Są przy okazji wielkim wsparciem dla innych magów i często świadczą zwią‐

zane ze swoimi badaniami usługi.

- ALCHEMIK - Jego głównym zadaniem jest opisywanie i wykorzystywanie magii ukrytej w świecie:

magicznego składu i działania rozmaitych ziół, minerałów i innych składników, a także ich mieszanek.

- ZAKLINACZ - napełnia magią artefakty, narzędzia i przedmioty. Może też zidentyfikować i zdjąć

niechciane zaklęcie z jakiegoś przedmiotu. Graweruje runy, robi tatuaże, pisze zwoje.

- MECHAMAG - czyli konstruktor taumaszyn - maszyn, które czerpią energię do działania z eteru. W to

wliczają się też runiczne pułapki, magiczne bomby, tajne przejścia, wybuchające skrzynie...

- ETEROLOG - bada relacje między eterem, a przestrzenią, kształtami itp. Odkrywa zasady magicznej
geometrii i wspiera konstruowanie skomplikowanych zaklęć, rytuałów czy nawet całych komnat tak, aby

kontrolować krążącą w nich energię, zwiększając tym efekty i bezpieczeństwo czarowania.
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3. Czarodziej
Klasyczny rzucacz czarów. Dzięki długo uczonej i doskonalonej umiejętno‐

ści wiązania intencji z eterem może uzyskiwać natychmiastowy wpływ na

rzeczywistość. Choć cały proces czarowania de facto odbywa się w umyśle

i aurze, to wszelkie rekwizyty, słowa, gesty i teatralność są niezwykle

użyteczne, pomagają się skupić i pokierować eterem, znacząco zwiększa‐

jąc kontrolę procesu, a co za tym idzie bezpieczeństwo i przewidywalność

czarowania. Zwłaszcza słowa - wszak udowodniono już, że język kapłański

(tzw. hieratyczny) swą wibracją bezpośrednio oddziałuje na eter.

- MAG ŻYWIOŁU - Typowy Mag Ognia, Wody, Ziemi czy Powie‐

trza, który zdecydował się nie rozwijać horyzontalnie, tylko

w pionie - osiągnąć mistrzostwo we władaniu jednym żywiołem.

- MAG PRZESTRZENI - Łącząc moc ognia i powietrza, mag

uzyskuje dostęp do Prazasady Przestrzeni. Czary typu: telekineza,

teleportacja, fatamorgana, zagięcie przestrzeni, przestrzeń lustra,

powiększona sakiewka, skok między wymiarami etc.

- MAG KREACJI - Złączone żywioły ognia i ziemi dają moc

Kreacji, czyli wywoływania, a także materializowania. Przykłady: fizyczna iluzja, przywołania, chwytanie

duchów w materię, tworzenie przedmiotów i rzeczy - im więcej praktyki, tym są dokładniejsze i wolniej

się rozpadają.

- MAG PRZEMIAN - Ziemia i woda dają moc Manipulacji materią. Obejmuje to takie czary jak np.

rozpuszczenie stali, zmiana fizjonomii, wydłużenie ręki, kamienna skóra, zmiana głosu, gnicie skóry...

Efekt wraz z praktyką jest dokładniejszy i może trwać dłużej.

- MAG RELACJI - Woda i Powietrze daje dostęp do ostatniej Prazasady - Relacji. To najdziwniejsza

ze ścieżek. Czary typu: pole mocy, zmiana grawitacji, złączenie, magnetyczne odpychanie pocisków,

a także zaklęcia warunkowe - „jeśli coś, to coś”, oddalone w czasie i efekcie. Ta szkoła jest też niezastą‐

piona do warunkowania magicznych pułapek, taumaszyn i golemów, a także zachowań nieumarłych.

- MAG EMANACJI - (Biały lub Czarny) - Kiedy zintegrujemy krąg powietrza z energią duchową,

uzyskujemy władzę nad światłem lub ciemnością, a także dużo lepszy kontakt z duchami. Przykładowe

czary: rozświetlenie, promień słońca, cienista kryjówka, świetlista zbroja, władza nad cudzym cieniem,

bąbel ciszy, mroczna mgła, uciszenie krzyku, wyrwanie ducha, nasłanie złego ducha etc.

- MAG ENERGII - Ogień wraz z mocą duchową to prawdziwy wulkan możliwości. Czary takie jak

rozmaite wybuchy, ciśnienia, iskry, błyskawice, rozrywania, rozpierania, nabuzowania, ale też wypalenia,

wyjałowienia, skarłowacenie i zamieranie. Krąg ten daje też duży wpływ na sam eter, pozwala zaburzać

czary, aury, magiczną pogodę, rozbijać magiczne tarcze itp.

- MAG KRWI - Ziemia wraz z energią duchową daje bezpośredni wpływ na ciało i dziejące się w nim

procesy. Czary: odporność na trucizny, spowolnienie przemiany materii, leczenie albo choroby, przyrost

czy zanik masy mięśniowej, wywoływanie wrażeń w ciele, bólu czy odporności na ból, doznań zmysło‐

wych, żądz, emocji, determinacji etc. Każda ingerencja w ciało bez zgody celu to duża walka z jego wolą.

Wraz z praktyką można czynić więcej, mocniej i na dłużej.

- MAG LOSU - Woda i energia duchowa złączone razem dają

nam władzę nad czasem i przeznaczeniem. Czary: mani‐

pulacja przypadkiem (potknięcia, upuszczenia etc.),

pech, szczęście, spowolnienie, przyspieszenie, posta‐

rzanie, odmładzanie, zamrożenie w czasie, wizje

z innych czasów, ukazanie przyszłości przedmiotu,

osoby, miejsca, albo przeszłości, gdzie coś było, kto

ostatni to dotykał itp. W bardzo zaawansowanym

mistrzostwie nawet i lokalne cofnięcie czasu.
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4. Inni magowie
Istnieje naturalnie jeszcze wiele innych form eteru, tajemniczych zabar‐

wień nieznanymi żywiołami z innych wymiarów lub diabelskimi energia‐

mi spoza znanego ludzkości Koła Czasu. Choć nie będą to ścieżki popu‐

larne i wykładane na magicznych uniwersytetach, Twoja postać może

również nimi podążać. Jeśli zamierzasz stworzyć swoją własną drogę,

pamiętaj o logicznym uzasadnieniu jej istnienia oraz dotychczasowej

nieobecności w świecie.

Na koniec - pamiętaj też, że nie ma sztywnego podziału - mag może praktykować kilka różnych ścieżek, na

przykład w jednej czy dwóch być zawodowcem, a inne dopiero poznawać po godzinach. Są też profesje

rozmaitych Mistrzów i Arcymagów, którzy biegle opanowali wiele żywiołów i wiele ścieżek - to jednak

przypadki rzadkie, bo wymagające naprawdę długich lat studiów.

Kap³ani
W panteonie Calivanu urzęduje 19 bogów: 4 światła, 4 ciemności,

4 strażników żywiołów, 4 równoważących i 3 diabły spoza systemu.

To lista powszechnie uznawana, choć w różnych kulturach bogowie ci

mają różne statusy, wyobrażenia czy wpływy. Jeśli chcesz stworzyć

nowego boga, będzie on prawdopodobnie powszechnie potraktowany

jako bóstwo spoza systemu (czyli tzw. diabeł).

Magia kapłańska jest dużo bardziej subtelna niż klasyczna i wynika

z wiary i zaufania do swego boga. Jeśli go czymś obrazimy, nasza moc

zmaleje. Magia ta jest głównym dowodem na istnienie bogów. Inaczej

raczej się nie objawiają, choć mogą zsyłać sny, wizje, zbiegi okoliczno‐

ści, trudne do racjonalnego wyjaśnienia sytuacje itp.

Nie da się zadowolić wszystkich bogów na raz, dlatego powszechne

jest zwracanie się do tych z nich, których domena w danej chwili stwa‐

rza nam największy problem lub możliwości. Niektórzy wybierają też

jednego z bogów na swojego patrona i z nim zawsze starają się trzy‐

mać jak najlepsze relacje, kosztem innych bóstw. Ateizm to raczej rzad‐

kość, prędzej bywa to bunt i wojenna ścieżka ze wszystkimi z bogów.

1. Yaezinowie
Teologia osadza się na Równowadze zapewnianej przez odwiecznie toczące się Koło Czasu, nad którym

czuwają bogowie. W wyniku Upadku Rdzawego Kamienia w Calivanie pojawił się Sancraal, diabeł chaosu,
a wraz z nim sankra, Chaja, dziwy i skażeni. To burzyciele świętej równowagi - i dlatego są wyklęci.

W odpowiedzi na to zagrożenie kapłani stworzyli

instytucję yaezinów - świeckich ludzi innych profesji

(najczęściej wojowników), którzy zaoferowali się

wspomóc kapłanów w walce z chaosem Sancraala.

W specyficznym rytuale otrzymują oni znak Yaen -

magiczny tatuaż, który pozwala im wykrywać przeja‐

wy sankry i nadaje rozmaite moce do walki z nią.

W miarę używania tatuaż blaknie i znika, a wraz z nim

jego moc, dlatego Yaezinem się jest na określony czas

- ale rytuał zawsze można powtórzyć i ponownie

naładować Yaen. Szczegółową listę Yaezinów
i propozycje ich specjalnych mocy znajdziesz na

naszej Wiki.
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2. Kap³ani œwiat³a

TWOJE BÓSTWO:

•Iselia, pani życia, słońca, piękna, zdro‐
wia, młodości, początku, kobiet.

•Ma dwie pary białych skrzydeł i włosy

ze światła. Przysyła nowe dusze.

TWOJE BÓSTWO:

•Athras, pan sprawiedliwości, władzy

i mocy, rozwoju cywilizacji, błyskawic.

•Przedstawiany jako tytan lub kula

energii. Jest przywódcą i strategiem.

TWOJE BÓSTWO:

•Lyanne, pani słusznej walki, nadziei,
zwycięstwa i przywracania porządku.

•Ma postać rudej, krótkowłosej, cztero‐

rękiej kobiety. Czasem z głową lwicy.

I. Siostra Illanitka

II. Athran / Athrana

III. Lyannita

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Bycie częścią społeczności zakonnej

•Odprawianie Słonecznego Tanu
•Pomaganie innym, szczególnie lecząc

•Biały strój, a do rytuałów czarny szalik

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Mów tylko i wyłącznie prawdę

•Czuwaj w świątyni, organizuj Debathry
•Noś kapłański surdut - tzw. gromant
•Ceń sprawiedliwość i nią się kieruj

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Reaguj i niszcz obecność sił ciemności

•Odbywaj Uniesienie raz w miesiącu

•Zachowuj celibat oraz posłuszeństwo

braciom wyższym rangą

Zakon żeński. Siostry i Córy Słońca zachowują wdzięk, żywotność i młodość aż po sędziwy wiek dzięki

Słonecznemu Tanowi z kadzidełkami, odprawianemu co zachód słońca w świątyni. Znają się na medycynie.

Są powszechnie szanowane. Doświadczone siostry korzystają z zaklęć światła i leczenia.

Zarządzają monumentalnymi świątyniami, przyjmują tam ludzi, radzą i decydują. Pełnią ważne funkcje

społeczne (architekt, sędzia, planista, strateg itp). Otacza ich aura charyzmy i autorytetu. Władają energią,

ich pierścień może osłabiać lub wzmacniać ludzi, a athor - kostur arcykapłanów - miotać błyskawice.

Zakon męski, powołany do walki ze złem, herezją, sektami, plugastwem i zepsuciem. Główna siedziba to

twierdza Oakhilt. Przechodzą ciężki trening posłuszeństwa i umiejętności. Ich specjalna moc - Uniesienie
- pozwala im się wzmocnić i uleczyć, jednocześnie demaskując i obezwładniając wszelkie demoniczne lub

mroczne siły w okolicy. W ich szeregach są zarówno paladyni, jak i badacze, bibliotekarze czy prorocy.

TWOJE BÓSTWO:

•Aleida, bogini matka. Od natury, miło‐

ści, rodzin, dzieci, plonów i rolników.

•Sześciopierśna kobieta o włosach jak

gałęzie drzewa, bywa z głową krowy.

IV. druidzi - aleita / aleitka

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Błogosław i chroń ziemię i naturę

•Bierz udział w Zgromadzeniach
•Nie ścinaj włosów

•Upodabniaj się do swego patrona

Kręgi Aleitek mają autorytet w kwestiach kobiecych i zielarskich. Zgromadzenia Aleitów dyskutują

o plonach i zbiorach w zgodzie z naturą, zwierzętach mocy i ochronie lasów. Z czasem obie płcie zyskują

moc życzliwej (!) kontroli roślin i zwierząt. Żyją długo, w zgodzie nawet z dzikimi zwierzętami. Każdy druid

ma swoje zwierzę mocy - tzw. patrona, z którym łączy go szczególna więź i wzajemne zrozumienie.
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TWOJE BÓSTWO:

•Meria, pani zimy, księżyca, lodu, końca

i śmierci, zabiera dusze zmarłych

• Jest zgarbioną staruchą ze skrzydłami

nietoperza, kryje twarz za maską

I. Córa Ksiê¿yca / Syn Ksiê¿yca

3. Kap³ani Ciemnoœci

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Czarny strój, a do rytuału biały welon

lub biała maska.

•Nauczaj o marności w obliczu śmierci

•Chowaj zmarłych i chroń ich spokoju

Wyznawcy księżyca to osoby o wielkiej sile woli, nieprzywiązane do życia, uciech i pokus. Mają charyzmę,

opanowanie i nie lękają się umrzeć. Umieją “przenosić” starość z ludzi np. na ofiarowane w tym celu zwie‐

rzęta. Nie zapobiega to śmierci, ale ukrywa oznaki starości. Doświadczeni znają magię śmierci. Walczą

z nekromancją i uwalniają spętane dusze. Nie mają kościołów, są samotnikami, opiekują się cmentarzami.

TWOJE BÓSTWO:

•Ferros, pan nocy, mgły, iluzji i pułapek,

patron zabójców, złodziei i szpiegów

•Duch ze szmat, ze świecącymi oczami,

znany z chciwości i żądzy ofiar

TWOJE BÓSTWO:

•Norien, pajęcza dama, bogini przepy‐

chu, zmysłowości, elegancji, bogactwa,

dekadencji, intryg, pokus, dyplomacji

•Bestia pod postacią pięknej kobiety

TWOJE BÓSTWO:

•Asstet, mroczna strona bogini natury,

pani dzikości, instynktów, ale i chorób,

trucizn, brzydoty, robactwa i rozkładu

•Wiedźma - wizje, sny, grzybki

II. Ferrou - czarne d³onie

III. Nuoo / No0u

IV. Ksiê¿ycowi Druidzi/Druidki - Yalla

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Ukrywaj swą prawdziwą tożsamość

•Posługuj w masce, w nocy, z fałszywym

imieniem. Demaskatorów zabijesz.

•Buduj sieć kontaktów, chroń tajemnice

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Kieruj się sercem, rób, co ci się podoba

•Zbieraj informacje, haki, wykorzystuj,

tkaj sieć zależności na swoją korzyść

•Dbaj o świątynię, szukaj wyznawców

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Bądź niezależny od innych ludzi i od

własnych uczuć i pragnień, np. bycia

pięknym, nie odczuwania bólu itp.

•Unikaj nawyków i stałości charakteru

Ferrou władają nad mgłą i cieniami, umieją magicznie zdobywać informacje, znają też sztuczki iluzji i brzu‐

chomówstwa. Poruszają się bezszelestnie. Potrafią zaklinać przedmioty. Uwielbiają zagadki i nieoczywisto‐

ści, czerpią moc z tego, co zakryte przed innymi. Wykonują skrytobójcze misje w zamian za wysokie ofiary.

Szkolone we flircie, makijażu, dawaniu rozkoszy, a także psychologii i manipulacji. Sakralna prostytucja, też

homoseksualna. Dotyk pozwala czytać im emocje dotykanych, a nawet silne wspomnienia, jeśli jakieś pobu‐

dza. Znają miłosne eliksiry, masaże, rytuały i inne afrodyzjaki. Ich świątynie to salony piękności, sale balowe

i eleganckie kluby spotkań arystokracji, ale w podziemiach nierzadko dzieją się krwawe orgie.

Samotni. Czasem dają wsparcie, leczą czy naginają ograniczenia wieku, ale częściej są proszeni, by szko‐

dzić. Mimo dzikości i nieprzewidywalności, cechuje ich wewnętrzna mądrość i intuicja. Mają władzę nad

owadami. Praktykują “sen bolesny” - podróż w czasie snu poza ciało, także do innych miejsc i wymiarów.

Doświadczeni yalla umieją nie tylko zmieniać osobowość na zawołanie, ale i naginać swój wygląd.
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4. Kap³ani ¯ywio³ów

TWOJE BÓSTWO:

•Bethemes, bóg wiatru, żeglarzy, podró‐

ży, obdarzony dystansem i humorem

•Ruchliwy, długowłosy skrzat w kapelu‐

szu, rozgniewany zmienia się w żmija

TWOJE BÓSTWO:

•Sorren, pan ognia i wulkanów, kowali,

wewnętrznej siły i zapału, misji i celu.

•Magmowy golem lub płonący

mężczyzna o ciosanej fizjonomii

TWOJE BÓSTWO:

•Knanh, bóg ziemi, rzemieślników, gór,

podziemi, minerałów, złota, techniki

•Zielonkawy, wielka głowa, kamienne

stopy. Czasem jako sama tylko głowa.

I. Bethema / Bethemina

II. SORRENITA

III. Knanik / Knanina

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Nie zatrzymuj się na dłużej niż 5 dni

•Odpędzaj burze, chroń ludzi i statki

•Zbieraj i dziel się wiedzą z wędrówek

•Szanuj papugi i wszelkie ptactwo

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Nie gardź obietnicami i obowiązkami

•Szanuj ogień, ładuj się nim. Pal ognie.

•Dbaj o swój klasztor. Wykonuj misje.

•Oferuj opiekę i ochronę, ale miej cenę.

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Bądź pracowitym naukowcem

•Nigdy nie obnażaj się za dnia

•Noś święte bryle podczas pracy
•Szanuj ziemię i kontempluj ją w ciszy

Są w ciągłej podróży, więc cały swój dobytek noszą ze sobą. Cechuje ich niezwykła kondycja. Dogadują się

z ptakami, tresują je, wróżą z ich lotu, kontrolują pogodę i wiatry. Spontanicznie ogłaszają Skaczący Rytuał
- transową procesję, do której dołączają się wierni, licząc na błogosławieństwo Bethemesa. Znają drobne

tricki i magiczne sztuczki, doświadczeni stosują magię powietrza.

Zakon męski. Po inicjacji kapłani stają się płomiennie rudzi, a ich oczy bordowe. Ćwiczą w samowystarczal‐

nych klasztorach - enklawach, zakładanych na pustkowiach, często w pobliżu wulkanu. Przyjmują rozmaite

misje, np. strzeżenia, eskortowania, czy walki z magicznymi stworzeniami. Często palą smocze ziele. Potra‐

fią kontrolować ciepłotę swojego ciała, a doświadczeni znają magię ognia i wywołują ogień spod ziemi.

Świątynie Knanha to wielkie kuźnie, laboratoria i sale konferencyjne w jednym. Kapłani mają genialne

umysły, a ich woli ugina się miejscowo ziemia i głazy. Świetnie znoszą niewygody, trwanie bez ruchu i małe

przestrzenie. Noszą na oczach tzw. bryle - okulary, które wzmacniają ich zdolności percepcyjne i magiczne.

TWOJE BÓSTWO:

•Etteus, wycofany bóg wody, strumieni,

sztuki, melancholii, artyzmu i uczuć

•Patykowaty, smutny, migotliwy, z długi‐

mi kończynami, w wodnym płaszczu

IV. Etteista / Etteistka

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Nie kalaj języka prostackim słowem,

mów często poezją lub śpiewaj

•Raz w tygodniu zanurzaj się w wodzie

•Wychodź na deszcz, tańcz w nim

Etteus nie ma świątyń, ma tylko kapłanów w błękitnych płaszczach. To filozofowie i artyści, żyją ze sztuki.

Mają bardzo silną aurę wpływającą na emocje innych. Im większy staż, tym lepiej kontrolują wyporność

i inne cechy wody (chodzenie po niej), jednak bywa, że wraz z natłokiem inspiracji tracą też poczytalność.
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TWOJE BÓSTWO:

•Mystys, bóg tajemnic, nieskończono‐

ści, czasu, magii, wiedzy i poznania.

•Bez postaci, pusty płaszcz. Objawia

się jako Dolmar, wędrowny pustelnik.

I. Dolmita / Dolmina

5. Kap³ani Równowagi

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Nauczanie min. 9 razy w miesiącu

•Miej zawsze odkryty czubek głowy

•Szanuj wiedzę, kontempluj ją i chroń

•Noś na szyi symbol klucza/klepsydry

Dolmici prowadzą biblioteki, szkoły, zakony kontemplacyjne, przepisują księgi. Często doradzają na

dworach. Są długowieczni, “czas im sprzyja”. Doświadczeni dolmici mają nad nim nieznaczną kontrolę,

a także świetne jego wyczucie. Bywa, że niespodziewanie znikąd przychodzi im jakaś potrzebna wiedza.

TWOJE BÓSTWO:

•Nita, bogini środka, umysłu, ewolucji,

prawa ręka Mystysa, sędzina dusz
•Ma skrzydła ćmy lub kondora, a także

zasłonięte oczy i odkryte trzecie oko

TWOJE BÓSTWO:

•Fanor, bóg wytrzymałości, obrony, siły,

mężczyzn, samokontroli, dyscypliny.

•Przedstawiany jako łysy, muskularny

człowiek/golem o wielkich pięściach.

TWOJE BÓSTWO:

•Thyr, bóg ataku, wojen, mocy umysłu,

kontrolowanego gniewu, emocji walki

•Przedstawiany jako faun z kozią

bródką, kopytami i pięknym porożem.

II. Derwisz Równowagi

III. Czuwaj¹cy - Mnich Fanora

IV. Guœlarz Thyra / guœlarka Thyra

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Wola bogini ponad wszystko

•Nie nadużywaj miecza gweira
•Nigdy się niczym nie odurzaj

•Utrzymuj czystość i bezstronność

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Utrzymuj umysł w ryzach, medytuj

• Inspiruj innych swą mocą, werbuj

•Co miesiąc trzydniowy post o wodzie

•Ufaj i ćwicz siłę ciała, nie noś zbroi

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Służ runami swojemu ludowi

•Strzeż tajemnicy run i faunów
•Panuj nad swoim umysłem, korzystaj

z gniewu i szału wg swojej woli

Słyszą w swojej głowie głos Nity i muszą iść za nim. To wojownicy walczący gweirem - czarnobiałym,

zmiennokształtnym mieczem o dwóch ostrzach, z którym łączy ich magiczna więź. Mają niewzruszony

umysł, odporny na wszelkie szaleństwo i chaos. Umieją też nieco zaglądać i wpływać na umysły innych.

Ich wytrzymałość i stalowe mięśnie są legendarne. Ćwiczą się w klasztorach, które są arenami sztuk walki.

Są niczym niewzruszeni, odporni na wszystko, znają swoje ciało na wylot, jego czułe punkty, kontrolują jego

procesy. Umieją wchodzić w “Czuwanie” - głęboką, regenerującą medytację, w czasie której ich ciało niemal‐

że kamienieje. Wędrują po świecie i zatrzymują się tam, gdzie czują, że ich waleczność będzie doceniona.

Emocje to narzędzia. Właściwe działanie we właściwej chwili. Guślarze opuszczają bariery narzucane przez
umysł, podróżują w transowych snach, czerpiąc wiedzę od nieskazitelnych (fauny). Umieją wywoływać

rozmaite emocje w ludziach. Tatuują i grawerują runy. Są świetnymi psychologami i mentorami, którzy

nierzadko dowodzą oddziałami, ucząc swoich wojów wykorzystywać potęgę gniewu w walce.
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TWOJE BÓSTWO:

•Sancraal, diabeł chaosu, zawirowań,

pętli, wiecznego odradzania, psychoz.

•Brak zdefiniowanej formy, rozpada się

na wiele małych, wyobrażany jako wir.

I. Apologeta Chaosu / Apologetka Chaosu

6. Kap³ani Diabelscy i spoza uk³adu

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Oddaj własny umysł do Sieci, która się
w tobie zagnieździ i będzie z ciebie

czerpać. Bądź otwarty na mutacje

•Rozsiewaj sankrę i spaczenie

Wyznawcy Sancraala snują się po świecie, rozsiewając sankrę, skażając tereny, mutując zwierzęta i rośliny.

Wrzucają umysły ludzi do Chaji, przejmują kontrolę nad ich ciałami. Towarzyszą im halucynacje, skażeni
i dziwy. Sami są raczej bezbronni, choć umieją rozpraszać magię kapłańskie innych bogów. Szaleńcy.

TWOJE BÓSTWO:

•Kryttis, diabeł złej śmierci, zwyrodnie‐

nia, plugastwa i zniewolenia

•Szkielet z długimi kłami, czasem tylko

sama ziejąca mroczną mocą czaszka.

TWOJE BÓSTWO:

•Seneshess, diablica głębin, odmętów,

oceanów, skrytości i zazdrości, tego,

co nieuświadamiane i wyparte.

•Ogromny wąż lub kobieta-wąż.

I. Wyznawca Herenzena

•Herenzen, bóg przejść i astralnych

tuneli, a także starodawnej siły her,
która zasilała antyczną technologię.

•Zginął w czasach Wojen Bogów.

II. Nekromanta / Nekromantka

III. S³uchaj¹ca Fal

7. Wyznawcy zmar³ych bogów

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Oddaj się Kryttisowi, uznaj go za pana

i wyrzeknij się innych bogów.

•Odnawiaj przysięgę w rytuale oddając

Kryttisowi swą krew i życiową siłę.

TWOJE OBOWIĄZKI:

•Służ Świątyni i słuchaj Głosów
•Zachowuj wszelkie tajemnice

•Zbieraj wiedzę dla siebie, by zawsze

być o krok dalej niż wszyscy inni.

II. Wyznawca Phneena

•Phneen, bóg odpowiedzialny za żywy
kamień oraz tajemniczą siłę syner‐

gicznej empatii - nałanie.
•Zginął w wyniku intryg Seneshess.

Moc nekromantów polega na przywoływaniu duchów i ożywianiu zmarłych, lecz muszą podtrzymywać ich

swoją uwagą. Stworzenie autonomicznych sług wymaga wsparcia magii. Obecnie nekromancja jest zakaza‐

na, kult Kryttisa został wytępiony, a współcześni nekromanci to szaleńcy i odszczepieńcy.

Odprawiają rytuały i obrzędy, doradzają rodom (przy okazji je szpiegując dla Świątyni), nauczają lud i strzegą

tajemnic bogini. Utrzymują kontakt z nagami - Głosami z Głębin, które przekazują wolę Seneshess. Mają moc

kontroli burz i sztormów, umieją też tworzyć i neutralizować magiczne trucizny. Noszą sztylet w kształcie

węża, bowiem ich rytuały wymagają zawsze kilku kropel krwi. Są szanowane na Archipelagu Task’shamt.

Choć powszechnie uznaje się, że bogowie ci nie żyją, a ich kulty odeszły w niepamięć, wciąż spotyka się

szalonych badaczy zainteresowanych tymi postaciami. Szukają oni wszelkich wzmianek o dawnych bogach,

pragnąc ich ożywić. Wierzą, że zaskarbią tym sobie ich wielką wdzięczność, władzę nad ich owianymi

legendą domenami i prawo do korzystania z nich. Czasem nawet już teraz tytułują się ich kapłanami.
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Rozdzia³ 5

Miejsca i organizacje
Aby nadać postaci głębi i jeszcze mocniej osadzić ją w realiach Calivanu, warto przemyśleć jej związki

z rozmaitymi miejscami, grupami czy ludźmi. Gdzie się urodziła? Jakich przyjaciół lub wrogów sobie naro‐

biła w przeszłości? Kim byli i do jakich grup należeli jej rodzice? Jeśli podróżowała po świecie, to jakie

miejsca odwiedziła, jakie kontakty nawiązała? Dla kogo misje wykonuje, a kogo stara się unikać?

Szczegółową wiedzę o świecie znajdziesz w naszej Wiki, tutaj prezentujemy jedynie najważniejsze zarysy.

Ogólnie o œwiecie
Calivan to klasyczne fantasy, choć chętnie zahaczające o starożytność i „magicpunk”. Wyróżnia go drugi,

zielonkawy, bezfazowy księżyc zwany Lilit (na niebie widoczny również za dnia jako szara plamka) oraz

Otchłań, czyli spowity rdzawą, halucynogenną mgłą obszar wokół miejsca niedawnego Upadku Rdzawego
Kamienia, który przyniósł ze sobą sankrę i dziwy. Calivan jest światem dość ciepłym, podzielonym na

cztery główne kręgi klimatyczne.

PÓŁNOC

Przeważa roślinność tajgowo tundrowa,

karłowata, górska. Zwierzyna bywa trudna

i agresywna. Temperatury w zimie ujemne.

ZACHÓD

Klimat morski, trochę karaibski. W interio‐

rze lasy mieszane, bogate w zwierzynę,

owoce i grzyby. Tu znajduje się Nimnaros.

WSCHÓD

Wulkanicznie, ciepło i obficie. Rośliny

grubolistne, trawy wysokie a lasy bujne.

Fauna wielka i często trująca lub magiczna.

POŁUDNIE

Pustynnie i sucho, z niemrawą zwierzyną,

ale na terenach deszczowych tropiki

będące domem bujnej, egzotycznej fauny.

Pomiar czasu
Kalendarz Calivański dzieli rok na osiem miesięcy. Każdy

miesiąc trwa równo 45 dni (stąd 1 miesiąc to 1,5 naszego):

1. Itresmess – Wiatr przemian (zmiennica); 16.III - 30.IV
2. Qandarn – Życie budzi się (życznica); 01.V - 15.VI

3. Falandow – Pełnia (pełnica); 16.VI - 31.VII
4. Vanthor - Ziemia rodzi (rodzinica); 01.VIII - 15.IX
5. Eresmes – Przepoczwarzenie (mrocznica); 16.IX - 31.X

6. Orkann – Czas odpoczynku (spocznica); 01.XI - 15.XII
7. Bharroh – Pod lodem (lodnica); 16.XII - 31.I
8. Laertenn - Przenikliwe zawodzenie (wyjnica). 01.II - 15.III

Zegary dzielą dobę na osiem godzin (stąd

każda godzina równa się trzem naszym):

1. Oćma (0-3)

2. Świt (3-6)
3. Ranek (6-9)

4. Przedpołudnie (9-12)
5. Popołudnie (12-15)
6. Wieczór (15-18)
7. Zmierzch (18-21)

8. Omacek (21-24)
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Wa¿ne miejsca

1. Nimnaros
Wielokulturowe, bogate miasto otoczo‐

ne ochronną aurą Białego Płomienia.
Niegdyś stolica regionu, obecnie

wyniszczane walkami o władzę. Prze‐

wodzi Związkowi Nimnarejskiemu.

2. Okolice Nimnaros
Farmy, kopalnie, hodowle koni. Na

uwagę zasługują wojskowe miasta

Rodyarman i Tidras, mroczne Wzgórze
Darnejskie, twierdza paladynów Lyanne
zwana Oakhilt oraz Wyrocznia Aleidy.

3. Qwaroth
To miasto znane z magicznej uczelni,

obecnie badającej Chaję i sankrę.
Niedaleko, na jeziorze Tehielin, znajduje
się Słoneczny Klasztor Tarl-Int, gdzie
oświeceni guru radzą światu.

4. Lasy Tinii
Tu kwitło magiczne królestwo Ylfe,
siedzibę miał też Krąg Mystisae. Po

Upadku lasy zmutowały, elfy oszalały,

a Tris Bienela - stolica - legła w gruzach.

Teraz kusi szabrowników.

5. Norska
Za Górami Chrzacimi rozpościera się

nieprzystępna Norska, miasta - klany

Norgów. Obecnie krasnoludy walczą tu

z goblinami o surowce, a Norgowie
bronią się przed owadzimi potworami.

6. Sirnia
To tu mieści się wulkaniczna stolica

Chiusów, Warkhan - centrum techno‐

logiczne Calivanu. Obecnie maszyny

jednak szwankują, kopalnie się pozawa‐

lały, a stolicę oblegają gobliny.

7. Rdzawy Odmêt
Stworzony ze snującej się coraz dalej

sankrycznej mgły, zwany też Otchłanią.
Eldriończycy uciekają stąd na zachód,

rozsiewając pogłoski o wędrującym we

mgle potworze i o Sercu Otchłani.

8. Sorrenium
Czyli klasztor Sorrena. To prawdziwa

górska twierdza, która daje odpór

Otchłani, czerpiąc moc z wulkanicz‐

nych podziemi. Idealne miejsce na

odpoczynek przed ruszeniem we mgłę.

9. Wie¿e magów
Magowie z Malachitowego Zakonu
robią, co w ich mocy, aby zatrzymać

Otchłań. Szczególnie cenna jest siedzi‐

ba Gildii Endam, magów żywiołów,

gdzie znajduje się portal do Reijin.

10. Ruiny Krishawów
Pozostałości antycznej kultury z czasów

sprzed Szkarłatu. Choć większość ruin

jest obecnie pod wodą, te przetrwały

i dostarczają śmiałym badaczom infor‐

macji o dawnej magii i technologii.

11. Dradkh’mehari
Na tej kamiennej pustyni prężą się

monumentalne osiedla Mehari - wład‐
ców umysłów i strażników pradawnej

wiedzy i duchowości. W ich podziem‐

nych labiryntach kryją się istne cuda.

12. Anduria
Ten daleki, pustynny półwysep to pier‐

wotny dom Andurian i orków. Bogaty

w ruiny Krishawów, egzotyczne kultury

i zakony Fanora. W górach zagadkę

stanowi apazyjskie Czarne Miasto.

13. Góry Wilcze
Ten dziki region znany jest z bestii.

Ściągnięte energią dawnych wojen

między orkami i ludźmi, mroczne siły

mają tu swe kryjówki. Strach budzi

zwłaszcza Czarna Forteca.

14. Sakrug
Znany jako przysiółek orków, którzy

przybyli tu z południa. Obecnie rozwija

się tu cywilizacja Torgasów. Miasto Ug
słynie z najlepszych najemników

w regionie, a Torkrug - z eterologów.

15. Lasy zamglone
Bagnista, nieprzystępna siedziba Jasz-
czuroludzi. Miejsce ciche, pełne tropi‐

kalnej mistyki. Znane z wyrobu papier‐

gaminu. W jeziorze Ivina żyć mają

duchy, a w Zatoce Lyjańskiej wodniacy.

16. Task’shamt
Wyspy tajemniczej, koralowej kultury,

wyznającej kult Seneshess. To świetni

handlarze i dyplomaci, rządzeni przez

rody arystokratów. Podwodne Sanktu-
arium to szeroko znane serce ich kultu.

17. Matta
Wyspa - azyl. Tu niegdysiejsi przestępcy

i piraci odnaleźli spokój, obecnie to

handlarze i odkrywcy nieznanych

lądów. Zawirowania wokół Upadku
praktycznie ich nie tknęły. Szare Pustko-
wia tętnią tam dziką, niezbadaną magią.

18. Zaœwiaty
W Zaświatach nie mamy ciała, ale

operujemy dukkhą - naszym umysło‐

wym avatarem. Nie wykonuje się fizycz‐

nie akcji, tylko zmienia rzeczywistość

wokół siebie samymi tylko emocjami,

myślami i intencjami.
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Organizacje globalne

1. Kr¹g Mystisae - PRAWORZĄDNY, MAGIA, GLOBALNA DYPLOMACJA, WIEDZA

Przekształcony później w Kolegium Arcymagów, zbierał resztki wiedzy i tech‐

nologii po kataklizmie Szkarłatu. Przywrócił globalny ład, zakazał nekromancji.
Wprowadził ogólnie przyjęty kalendarz, walutę, założył pierwszy uniwersytet -

w Tris Bieneli. Obecnie, w czasie rozpadu kultury Ylfe i szaleństwa elfów, podej‐

rzewa się, że upadło i Kolegium, lub nawet, że nigdy nie istniało.

2. Bractwo Lyannitów - PRAWORZĄDNY, MILITARIA, BADANIA, HANDEL, INTRYGI

Paladyni z siedzibą w Toledain. Powołani przez Arcymagów, by zwalczać nekro-
mancję, demony i złe duchy. Jednym z ich sukcesów jest odkrycie larwy Sancra-
ala i zamknięcie jej w astralnym więzieniu. Pierwsza przywódczyni, Lyanne,
została wyniesiona do rangi bogini. Obecnie Bractwo walczy z chaotycznymi

konsekwencjami Upadku i odradzającą się nekromancją. Wykonuje też świec‐

kie misje, zabija zagrażające wsiom potwory, neutralizuje mroczne artefakty itp.

3. KuŸnia Umys³ów - NEUTRALNY, WIEDZA, INŻYNIERIA, NAUKA, HANDEL, ROZWÓJ

Krasnoludzka organizacja inżynierów, która skupia najtęższe umysły świata, ma

wiele placówek badawczych i prowadzi pionierskie badania (też magiczne).

Współpracuje z kultem Knanha. Podlega jej tzw. Złota Sieć handlarzy starożyt‐

nościami, która zaopatruje ją w surowce i zbiera niezbędne do badań dane.

4. Gwiazda Równowagi - NEUTRALNY, RELIGIA, MISTYKA, INŻYNIERIA, MILITARIA

Zakon derwiszy Mehari ustanowiony przez Nitę. W przeszłości skonstruowali

mityczne urządzenie zdolne zabijać bogów, zwane Smokiem Nity. Szkoleni
w kontroli umysłów wyruszają z pustyni w świat, by przywracać Równowagę.
W ich tekstach duchowych zawarta jest wiedza na temat magicznej inżynierii.

5. malachitowy zakon - NEUTRALNY, MAGIA, BADANIA, MILITARIA, HANDEL

Zrzeszenie eldriońskich magów na wschodzie. Kiedyś badali głównie Podświat
oraz Najstarszych, obecnie starają się zatrzymać rozprzestrzenianie się Otchła-
ni, a także uratować kulturę Ylfe, której przedstawiciele po Upadku i zmutowa‐

niu lasu Tinii postradali rozumy. Choć skromni, są znani jako bohaterowie

i mistrzowie. Od zwykłych magów odróżnia ich to, że nie stroną od walki wręcz.

6. Burza piaskowa - CHAOTYCZNY, ZŁODZIEJSTWO, HANDEL, SKRYTOBÓJSTWO

Słynna w Andurii mafia złodziejska, która wraz z migracją Andurian na Stary
Świat zadomowiła się i tutaj. Szajka zainteresowała się starożytnościami,

mechamagizmami, artefaktami i dziełami sztuki. Zmora naukowców i magów,

zwalczana przez Złotą Sieć. Jej członkowie zwani są "piaskowymi". Bywają
dobrymi skrytobójcami, angażują się też w inną działalność, np. polityczną.

7. Czarna gwardia - CHAOTYCZNY, INTRYGI, GLOBALNA POLITYKA, MILITARIA

Wykorzystuje nekromancję, intrygi dworskie i toczone od lat lokalne wojenki, by

przejąć władzę w Toledain. Ich przwódca, nekromanta Xaal, został jednak poko‐
nany. Gwardia uciekła na wschód, szukając nowych sojuszników i źródeł mocy.

Udało im się uwolnić Sancraala, sprowadzając przy okazji kataklizm na świat.

Obecnie słuch o nich zaginął - nie wiadomo, czy i jak oni sami to przeżyli.

8. RDZA - CHAOTYCZNY, SEKTA SANCRAALA, INFILTRACJA, IRRACJONALNOŚĆ, MISTYKA

Rozpowszechniła się, kiedy w wyniku Upadku Rdzawego Kamienia na świat

opadł halucynogenny pył sankry. Wyznawcy Rdzy ćpają oparty na sankrze
narkotyk - paj - i łączą się umysłami z Siecią w tzw. świecie Chaji - surreali‐
stycznym wymiarze ze wspomnień i emocji schwytanych tam ludzi. Mimo

braku struktur, działają spójnie, dlatego podejrzewa się, że ktoś nimi steruje.
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Frakcje i organizacje nimnarejskie

Lojaliœci - PRAWORZĄDNY, DYPLOMACJA, MAGIA, WIEDZA, BADANIA, ARYSTOKRACJA

Po śmierci Bubeusza Rada Pięciu straciła swoje wpływy. Zamieszki podzieliły

miasto na frakcje, wybuchł pożar, bunt straży, zapanował chaos. Szmaragdowa
Rewolucja przegnała arystokrację i zawłaszczyła jej mienie. Lojaliści to mago‐

wie i bogacze, którzy się jej oparli. Chronią dawną wiedzę, zbierają wartościowe

zabytki i księgi. Strzeże ich Złota Gwardia, a Wysoka Dzielnica to najbezpiecz‐

niejsze miejsce w mieście. Rada Pięciu Magów urzęduje w Wieży Płomienia
i chce powrotu starego ładu.

ocaleni - PRAWORZĄDNY, RELIGIA, ROLNICTWO, MAGIA, DOBROCZYNNOŚĆ

Kapłanki Illany wyrosły na przywódczynie tej frakcji, kiedy zdecydowały się

przygarnąć rzesze eldriońskich uchodźców ze wschodu. Ocaleni mają więc do

dyspozycji mądrość i moc magiczną ludu Eldrionu. Przystała do nich też pozo‐

stałość po nimnarejskiej armii, której żołdacy leczyli się w Świątyni, a teraz Loja-
liści przestali wypłacać im żołd. Ich celem jest stworzenie nowego dobrobytu

ponad podziałami.

Wolna Ulica - NEUTRALNY, HANDEL, ROZWÓJ, RZEMIOSŁO, STAROŻYTNOŚCI

W mieście handel kwitnie głównie na tzw. Wolnej Ulicy - ziemi neutralnej.

Wiele spółek handlowych potraciło swoje wpływy i teraz stara się je odzyskać.

•Unia Handlowa, której przedstawiciela, księcia Viliehma, wygnano

z miasta w czasie Szmaragdowej Rewolucji. Obecnie odbudowuje relacje,

•Federacja Task’shamt, chcąca zapuścić do miasta swe macki wpływów,

•Złota Sieć, z placówką w Wysokiej Dzielnicy, zainteresowana artefaktami,

•Mała Spółka - zarządzana przez niziołki, handluje głównie żywnością.

Wilcy - NEUTRALNY, MYŚLISTWO, HANDEL, NATURA, RZEMIOSŁO

Ci silni i niezależni ludzie w czasie Rewolucji porzucili mury miasta, by zaszyć

się w okolicznych lasach. Zbudowali tam całkiem porządny obóz. Znani z umie‐

jętności typowo survivalowych, zielarstwa i wiedzy o zwierzętach. Bywa, że

odwiedzają znajomych w mieście, wymieniając leśne towary i korzystając

z miejskich usług.

Nieugiêci - CHAOTYCZNY, ZŁODZIEJSTWO, AWANTURNICTWO, MILITARIA

Wzięli swą nazwę od przywódcy zbuntowanej straży, Herla Nieugiętego, który
przejął władzę nad dzielnicą portową i tym samym handlem zamorskim. To dało

zbójom twardą pozycję do przeciwstawienia się Lojalistom. Frakcja bez agendy,

korzysta z chwilowej hossy, wewnętrznie rozbita na mniejsze, często skłócone

grupy, m. in.:

•Grupa Metena, szajka współpracująca z Herlem, ma ambicje polityczne,

•Gang Vansena, który chce obalić Herla, współpracuje z Unią Handlową.

•Pajęczyce - kokieteryjne czarownice z kultu Norien.

Pogorzelcy - CHAOTYCZNY, MAGIA, NARKOTYKI, CZARNY RYNEK, ZABÓJSTWA

Tą nazwą określa się zbiorczo grupy lęgnące się w tzw. Labiryncie - niekontro‐
lowanych slumsach wyrosłych na spalonej części miasta (pożar wybuchł

w czasie Szmaragdowej Rewolucji i do dziś nic nie odbudowano). Wśród nich są:

•Wyznawcy Rdzy, znani z ćpania i handlu pajem, skażeń i mutacji,

•Gladiatorzy - szajka zbirów związanych z walkami na Arenie,
•Czarnoduchy - dzika sekta o nieznanych motywach,

•Zakon Kościanych Kapturów - pozostałość po zwolennikach Xaala,
•Czarni Magowie - organizacja kojarzona z porwaniami i handlem ludźmi.
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To ju¿ wszystko,
bohaterze!

Jeśli doczytałeś do końca, dysponujesz teraz wiedzą w zupełności wystar‐

czającą, by rozpocząć przygodę w Calivanie. Pamiętaj, że jeśli poczujesz

chęć lub potrzebę bardziej szczegółowego zagłębienia się w jakiś temat,

bramy naszej Wiki są dla Ciebie zawsze otwarte. Nie wahaj się też skon‐

taktować z nami osobiście, jeśli nie będziesz mógł czegoś znaleźć, choć

z reguły, jeśli coś nie zostało jeszcze opisane, to istnieje w tym względzie

dowolność.

Dzięki za poświęcony czas i życzymy wielu fantastycznych przygód!

Dokąd możesz udać się dalej?

→ REJESTRACJA

→ FORUM

→ WIKI

→ MAPA CALIVANU

https://forum.nimnaros.pl/ucp.php?mode=register
https://forum.nimnaros.pl/
https://wiki.nimnaros.pl
https://forum.nimnaros.pl/app.php/map
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Spisał i rysunkami opatrzył

Arcymag Bubeusz

Ikony bogów narysowała: Bia

Mapę Calivanu stworzył: Kelan

A.D. 2013-2022

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Wersja 1.2, Nimnaros 2022
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