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Druga Strona Świata
Wyobraź sobie świat pełen magii, niebezpieczeństw, potworów i wojen. Świat, gdzie cały 
czas coś się dzieje, gdzie możesz stać się bohaterem, władać magicznym ostrzem i dosiąść 
smoka. A teraz oddziel ten świat od siebie betonowym murem, i weź się do roboty, bo jak 
nie zaczniesz robić, to nie będziesz jeść. Nie ma magii, smoków, jest twarda rzeczywistość.
Lecz nie przestajemy marzyć.
Jesteś zwykłym człowiekiem w miejscowości Kieraty Wielkie, na południu Centralnej Polski, 
niezbyt daleko od Radomia. Jest rok 1977, środek epoki propagandy sukcesu i złote lata PRL. 
Gdzieś tam jednak jest Nadir – magiczny świat zamieszkany przez nieludzkie rasy.
Tematem przewodnim tego settingu jest podział między rzeczywistością a fantazją. W 
kampanii bohaterowie będą eksplorować nieznany świat, próbując nie tylko zapobiec wojnie 
między Iloi a Tuame i pokonać Rój Shal i demony służące pająkoludziom, ale też zarobić do 
pierwszego, kupić papier toaletowy i otworzyć Muzeum Regionalne w rodzinnym mieście.

Jak wygląda dzień typowego pracownika w PRLu?
Takie złe i zmęczone ludzkie twarze
Alkoholem skropione bez wyrazu
Toczą życie o świcie po trotuarze
Takie złe i zmęczone ludzkie twarze
- T.Love, Autobusy i Tramwaje

Siódma rano. Wstać. Włączyć radio Junior. Wysłuchać Piosenki Pierwszej Zmiany. Jeśli pod 
drzwiami są bułeczki i mleko – zjeść owsiankę i bułkę z masłem. Wyjść do pracy o siódmej 
trzydzieści. Dotrzeć do pracy koło ósmej. Pracować do dziesiątej, opuścić robotę na trzy, 
cztery godziny by np. zająć miejsce w kolejce, napić się wódki. Wrócić do pracy, wyjść o 
piątej, spróbować zrobić zakupy typu gazeta, papierosy - jeśli są. Zjeść obiad – jajecznica, 
kaszanka, ryba (nieśmiertelny błękitek) z ziemniakami czy makaronem. Jeśli masz telewizor –
przesiedzieć wieczór przed telewizorem, jeśli nie masz, odpocząć przy radio, poczytać trochę, 
latem wyjść na spacer… lub wpaść do znajomych z telewizorem. Zjeść kanapkę, owoce, 
warzywa na kolację. Pójść spać. Są zmiany – bardzo dużo osób pracuje od 17 do drugiej w 
nocy, także tutaj w cukrowni.

Polityka:
nocą gdy się budzę 
uwiera mnie szczególnie jedna myśl
że to czego się brzydzę
przychodzi robić coraz łatwiej mi
a może to są tylko głupie sny
-- Elektryczne Gitary, Szczęki

Jest epoka gierkowska, złote lata PRLu. Być może młodsi czytelnicy nie wiedzą, co to takiego 
był PRL. Zazdroszczę im, lecz nie jest to czas i miejsce, by rozpisywać się na te tematy. W 
zasadzie dowolny podręcznik historii najnowszej, internetowa encyklopedia, czy nawet 
rozmowa z kimś starszym pozwolą im uzupełnić te informacje.
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Propaganda sukcesu. Polska ma być dziewiątą gospodarką na świecie. Kredyty zagraniczne 
mają iść na rozwój kraju. Plakaty na ścianach głoszą że Polska rośnie w siłę, a ludzie żyją 
dostatniej. Tak naprawdę to w sklepach czasami zdarzają się pustki, lecz o wiele rzadziej niż, 
powiedzmy, dziesięć lat temu. Możesz zapisać się na loterię samochodową – trochę 
szczęścia, trochę łapówek, trochę czekania i Łada jest twoja. Bogaczy stać na nowiutkiego 
Poloneza.
Są konflikty (Sprawa Stanisława Pyjasa, demonstracje przeciwko podwyżkom cen w czerwcu 

1976), i generalnie zaczyna dziać się zaczyna coraz gorzej. Nie, nikt nie mówi złego słowa na 
naszą władzę. Ale wszyscy jakoś wiedzą, że mogliby zacząć strzelać do naszych, że 
„opozycjonistów” mogą spotkać złe rzeczy. Nie, żeby to miało jakikolwiek wpływ na 
wydarzenia w miasteczku, ale i tak wszyscy wolą pracować, niż narzekać.
Przewodniczącym Rady Państwa jest Edward Gierek, starający się uchodzić za pragmatyka i 
wykształconego technokratę. Premierem jest Piotr Jaroszewicz, również pragnący rozwoju 
kraju, i zaciągający spore długi na inwestycje w rozwój gospodarki. Pierwszym Sekretarzem 
KC KPZR jest Leonid Breżniew, uważany (choć oczywiście nieoficjalnie) za twardogłowego i 
ograniczonego przywódcę. Nowowybrany prezydent USA to niejaki Jimmy Carter.
Kogo nie ma: Hermaszewski leci w kosmos za rok. Za rok też zostanie wybrany papieżem 
Karol Wojtyła, dziś dość znany intelektualistom biskup diecezji Krakowskiej.

Rozrywki i kultura:
Raz do roku możesz dostać wczasy pracownicze. Rodziny pracowników cukrowni mają 
dostęp do ośrodka wczasowego w Rozwielitkowie nad morzem. Nie, nie dyrektor, i nie 
wyższe grupy uposażeniowe – ci czasem mogą pozwolić sobie na Bułgarię czy Rumunię. W 
nagrodę możesz też wygrać zwiedzanie Leningradu zimą – a to jest naprawdę ładne miasto. 
Posiadasz prawdopodobnie radio tranzystorowe, masz spore szanse na posiadanie pralki 
Frani oraz wanny. Możesz mieć magnetofon taśmowy… albo gramofon. Jeśli dość dobrze 
zarabiasz, możesz kupić telewizor, teraz już kolorowy, jeśli nawet przeciętnie – możesz mieć 
czarno-biały. Jeśli musisz mieć motor (dojeżdżasz samotnie do pracy) nie jest on trudny do 
zdobycia. Telefon masz, jeśli potrzebny ci jest do pracy.
Czego słuchasz? Tego co jest w radio, ale masz też kilka własnych płyt (także pocztówek 
dźwiękowych):
Afric Simone, Boney M, Drupi, z bratnich czechosłowackich wykonawców: Helena 
Vondračková, Karel Gott i Jiři Korn. Z naszych oczywiście Niemen, Laskowski, Rodowicz, 
Krawczyk, Wodecki… Z rzeczy bardziej bigbitowych – Czerwone Gitary, Skaldowie.
Przeboje tegorocznego festiwalu w Opolu to Kawiarenki i Kolorowe Jarmarki. Miejsce 
pierwsze, jeśli kogoś to interesuje, zdobył znany i lubiany przebój Hop, szklankę piwa
Grechuty.
Co leci w TV: Oczywiście Czterej Pancerni i Pies, Janosik, Kojak i Columbo, Kapitan Kloss, 
Dyliżansem Przez Prerię, Bonanza, Kunta Kinte, Szpital na peryferiach. Najnowszy przebój to 
oczywiście Porucznik Borewicz, a kończy się też ostatnia seria Czterdziestolatka. (Daleko od 
szosy, Rodzina Leśniewskich – dla tych ambitniejszych). Z programów edukacyjnych: Sonda, 
Zwierzyniec i Adam Słodowy. Dzieci mogą sobie obejrzeć nowe, przezabawne i na wysokim 
poziomie Przygody Smoka Wawelskiego.
Oczywiście, to są przeboje, rezerwowane na atrakcyjne pory w ramówce. Za dnia emitowane 
są programy edukacyjne z cyklu „Naukowcy – rolnikom”, zaś po dzienniku możemy obejrzeć 
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dokument o mechanizacji rolnictwa w Mongolii, lub, bardziej kulturalnie, obejrzeć uzbeckie 
operetki.

Zakupy:
W tym kraju pijesz, gdy się cieszysz.
Pijesz, gdy jesteś smutny.
Ludzie zmienili miłość do życia w miłość do wódki.
-- Pezet, Szósty Zmysł

Nie tak dawno wróciły kartki, na razie tylko na cukier (2 kilo na twarz). Nieco irytujące, bo 
najpopularniejszym napojem jest herbata i kawa. Jakby nie było kartek, cukier w ogóle nie 
byłby problemem, ostatecznie w mieście jest cukrownia i skombinować może każdy, ale 
reglamentacja oznacza okazyjne kontrole – czasem patrzą, czy nie wynosisz z zakładu. Wielu 
szuka „okazji do okazji”. Raz na jakiś czas możesz sprezentować sobie wodę sodową w 
syfonie. Pije się też wódkę. Dużo wódki. Bez alkoholu nie może obejść się żadna okazja, 
łącznie z urodzinami dziecka, czy pierwszym dniem wiosny. Kupując alkohol, wspierasz 
państwo. W domu może nie być chleba, ale wódka powinna być zawsze. Prawie wszyscy 
palą. Napoje chłodzące dostępne są z saturatora. Żadnego nie ma w miasteczku. Czasem 
rzucą Cytryniadę, Polococktę lub Ptysia. Jest licencja na Colę, i żadna wizyta osoby poniżej 20 
lat w dużym mieście nie może obyć się bez butelki pepsi. To tak cholernie modne. Na deser 
możesz zdobyć rzadki artefakt, czekoladę im. 22 Lipca, dawniej Wedla. Z ciekawostek 
gastronomicznych: Dżem z dyni o smaku pomarańczowym, Dżem z buraków, Kajmak (karmel 
z mlekiem), Kogiel-mogiel,  Zupa owocowa o upiornej różowej barwie. Jako że trwa lato, a w 
mieście jest cukrownia, dość dużo jest owoców sezonowych. W tym roku wyjątkowo 
obrodziły truskawki, choć sezon już się skończył. Są za to dżemy i soki.
W okolicy jest kilku badylarzy – gości ze szklarnią. Mają owoce i warzywa poza sezonem, 

przez co dorabiają się olbrzymiej forsy. Klasyczni „szkodnicy” z propagandowych filmów. Jeśli 
masz badylarza w rodzinie, masz forsy jak lodu, wczasy w Rumunii czy nawet własny jacht na 
Mazurach.
Jeśli nie chcesz polegać na tradycyjnych kanałach dostępu zawsze możesz skorzystać źródła 
ekskluzywnych towarów jak szynka, dżinsy czy papier toaletowy: sklepów Peweksu lub 
Baltony. W miasteczku ich brak. Trzeba jeździć do Kielc. Papier toaletowy dostają też z 
przydziału pracownicy cukrowni. 
Trwa też handel wymienny między miejscowościami. W mieście jest cukrownia. W całym 
kraju trwa reglamentacja cukru. Łapiesz, o co chodzi? Masz dostęp do cennego towaru, który 
możesz wymienić na… właściwie wszystko, w tym gotówkę. Nikt tak naprawdę nie uważa 
tego za czarny rynek, ale po prostu transakcję między znajomymi znajomych.

Za Kulisami: No co za głupoty?
Może zorientowałeś się, że opis nie jest poprawny historycznie; choćby polonezy naprawdę 
wprowadzili w 1978. Może opis miasta raz sugeruje trochę większą wieś, a raz spore miasto z 
blokowiskami. Może wiesz, że pod Radomiem gleba nie jest dobra dla buraków cukrowych.
Celem opisu nie jest jednak oddanie wiernie ani roku 1977 ani konkretnego miejsca. Nie 
szukajcie Kierat na mapie, bo są amalgamatem różnych odwiedzanych przeze mnie miast, 
miasteczek i wsi, miejscowości z prozy Mrożka, Niziurskiego czy Nienackiego, filmów Barei, 
czy choćby Chickentown z „Abarat” Clive’a Barkera. To tło dla graczy, miejsce, z którego chcą 
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się wyrwać bohaterowie, miejsce pełne PRLowskich absurdów i marazmu, ale też miejsce do 
życia i mieszkania.
Ważne, byś w mózgu uruchomił skojarzenia z PRLem, przefiltrował przez zdrowy rozsądek 
(ostatecznie w PRL też były ładne dziewczyny i mecze piłkarskie… ale nie było mięsa, papieru 
toaletowego, ani sznurka do snopowiązałek), i dodał do tego atmosferę małego miasteczka, 
gdzie wszyscy świetnie się znają. Cukrownia wskazuje jednak na miasto, gdzie każdy ma coś 
do roboty, jest dużym, opresyjnym zakładem pracy, który ma działać za wszelką cenę; szpital 
ma połatać BG, gdy ci zranią się w Nadirze, a oba znajdują się raczej w większych miastach.
Ile mieszkańców mają Kieraty? Około ośmiu – dziewięciu tysięcy. Tak myślę. Miasto tych 
rozmiarów pewnie miałoby więcej jednak milicjantów, może nawet kino. Możesz to zrzucić 
na karb gospodarki planowej, która dopiero od niedawna zaczyna troszczyć się o dobrobyt 
mieszkańców.

Miasto moje a w nim?

W małych miastach na zadupiu,
Życie toczy się leniwie,
Tutaj wszyscy wszystko wiedzą, 
U nas musisz żyć uczciwie.
-- Big Cyc, Na zadupiu

Kieraty Wielkie zaczęły istnienie w szesnastym wieku jako zaścianek Kieraty, należący do 
szlacheckiego rodu Kierackich. W miarę rozwoju społeczności, wchłaniały sąsiednie zaścianki. 
W 1809 roku była to już liczna społeczność, zyskując miano Kierat Wielkich. Było to centrum 
handlowe i usługowe w okolicy. Wieś stała się siedzibą gminy żydowskiej, i w 1815 powstało 
tutaj gimnazjum. W czasie powstania styczniowego najmłodsi Kieraccy brali w nim udział z 
własnym oddziałem, za co zostali zesłani na Syberię. Ich starsza siostra, Julia Thornberg 
zajęła się dobroczynnością i pracą organiczną na terenie gminy, zakładając różne kółka 
rolnicze, budując łaźnię, szpital i brukując rynek. Jej działalność w dużej mierze sprawiła, że 
Kieratom nadano prawa miejskie w 1879. Rozwój innych regionów (COP) w dwudziestoleciu 
międzywojennym sprawił, że Kieraty podupadły w dwudziestym wieku, zaś druga wojna 
światowa i Holocaust zredukowały liczbę ludności miasteczka do kilku setek. Miasto w latach 
60. odrodziła decyzja o budowie cukrowni w ramach planu pięcioletniego, i ściągnęło doń 
wielu mieszkańców okolicznych wsi, ale też i fachowców z całej Polski. Szpital również 
skorzystał na rozwoju. Dziś Kieraty pełnią rolę ośrodka medycznego, przemysłowego, 
administracyjnego i edukacyjnego w gminie.

Ważne miejsca i osoby w miasteczku:
Burmistrz Zenek Śpiewankiewicz
Czerstwy burak z rudą brodą
Lubi wódę pić wiadrami
I podrywać piekarzową
-- Big Cyc, Na zadupiu

Ratusz i siedziba Rady Gromadzkiej – władzę w miasteczku trzyma triumwirat: w miarę 
uczciwy burmistrz Lechosław Tylny – generalnie jest od roboty papierkowej, przewodniczący 
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Rady (straszny flirciarz i seksista) Adalbert Pajda od szefowania, zaś kapitan milicji Grzegorz 
Wiewiórka chodzi po ulicach i przekazuje decyzje sekretarza dalej.

Państwowe Zakłady Cukrownicze i Przetwórstwa im. Kopalni Węgla Kamiennego „Zdzisław 
Kropka” im. Zdzisława Kropki – miejska cukrownia, zatrudniająca praktycznie połowę 
mieszkańców przy wyrobie cukru, nawozu, karmelu i sztucznego miodu. Dyrektor fabryki, 
niejaki Wincenty Przyzba, to tępy cham bez prawdziwych: wykształcenia i kwalifikacji (przez 
12 lat jednak nauczył się tego i owego). Za to ma dobre pochodzenie, robotniczo-aktywną 
przeszłość, i kumpli na podobnie niewygryzalnych miejscach – co sprawia, że zakład działa w 
miarę sprawnie. Dyrektor Przyzba jest w zasadzie drugą najważniejszą osobą w mieście. 
Podpadniesz mu – przeniosą cię na Pomorze, albo gorzej. (Ułan Bator ma, wicie, 
rozwiniajoncy się przemysł cukrowniczy.)
Zastępca dyrektora, młody, aktywny, przylizany inżynier Tomasz Kwaśny, jest prawie 
kompetentny i nawet po technologii żywienia. Inny fachowiec, Waldemar Trąbkowski, to 
także technolog produkcji – zna się w zasadzie na wszystkim, był w niejednej fabryce i  nic na 
nim nie robi wrażenia. Z pań mamy szefową kadr, bezwolną marionetkę dyrektora, Monikę 
Polaną; przerażającą (zwłaszcza jak je) Marcjannę Obłą, główną księgową mającą haka nawet 
na Przyzbę, oraz nieco przechodzoną, ale wciąż nawet zjadliwą Sylwię Gazelę, sekretarkę 
dyrektora. Przy zakładzie działa wiele ciekawych i pożytecznych instytucji: stołówka, 
świetlica, żłobek, kursy dokształceniowe, kluby pracownicze. We wtorki w stołówce po 
godzinach na przykład jest klub sportowy – znaczy ludzie uczą się grać w bridża.

Bar mleczny Ewunia – tanie i zadziwiająco solidne, działa oprócz stołówki przyzakładowej w 
cukrowni. Kucharka Józefina Małolepsza jest dość sympatyczna, i lubianym przydziela 
większe porcje. Można tu zjeść miło, tanio i dobrze, jeśli nie ma godzin szczytu (czyli poza 
porą obiadową lub śniadaniową). Placki ziemniaczane na cztery sposoby (na ostro, słodko, w 
sosie grzybowym lub ogórkowym), po prostu Las Vegas.

Kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza – nawet zabytkowy, z osiemnastego wieku, 
w stylu pseudogotyckim, romantycznym. W ostatnich 200 latach już dwa razy odpadła wieża, 
bo to produkt miejscowy. Kawałek drogi za kościołem (przejście przez miejski park), jest duży 
i zadbany cmentarz.  Do kompletu jest nieco nowsza, trochę bardziej klasycystyczna 
plebania. Jej mieszkańcami są starszy, łagodny prałat Zygmunt Świtek oraz młodszy, 
nietolerancyjny i pełen ognia piekielnego wikary, Gromosław Tuba. Na każdej niedzielnej 
mszy ławki są wypełnione. W kościele odbywają się też lekcje religii na które uczęszczają w 
zasadzie wszystkie dzieci. Kościół wspiera też kilka inicjatyw gminnych: chór, orkiestrę itp.

Więc chodź maleńka, znam twoję imię
Omińmy tabuny pędzących w biegu
Czy widzisz playboyów jedzących kredę
Czy widzisz dziewice czekające na sygnał
-- T.Love, IV Liceum

Szkoły – Trzy podstawówki: nr 1 im. Lenina, nr 2 im. Bolesława Prusa, i nr 3, ładna, 
nowoczesna tysiąclatka z dużą salą gimnastyczną. Jedno technikum (tak, praktyki 
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cukrownicze). Jedno liceum, przy ulicy Monte Cassino. To właśnie w Monciaku jest duża 
harcówka, i już parę lat temu jedną salę lekcyjną oddano na biura i archiwa ZHP.  Monciak 
jest generalnie dość przyzwoitą szkołą, nauczyciele nie czepiają się tarcz, i działa tu wiele 
kółek zainteresowań, czy drużyn sportowych. Na szczególną uwagę zasługuje drużyna 
koszykówki, będąca swoistą reprezentacją Kierat, ich sukcesy są śledzone, nawet dorośli na 
nie przychodzą. Dwa lata temu zdobyli srebrny medal w mistrzostwach Polski, a w 
tegorocznej Spartakiadzie mają spore szanse na złoty. Skoro już jesteśmy przy szkołach, to 
warto wspomnieć jeszcze o przyczepie należącej do Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 
teorii młodzi etnografowie prowadzą badania terenowe, w praktyce zaś wymyślają dane na 
bieżąco, i piją na umór.

Handel i usługi: w mieście działa kilkanaście sklepów, głównie spożywczych. Da się też kupić 
ubrania i podstawowy sprzęt AGD (miski, miednice, wałki itp.) w sklepach przemysłowych. 
Obrazu dopełniają jedna księgarnia (są tu też zabawki), dwie apteki, i kilka kiosków ruchu. Po 
bardzo wiele rzeczy trzeba jeździć do Radomia czy Kielc. Co do usług: odznacza się tu modna 
(bo jedyna i nawet nie taka zła) cukiernia Bułeczków, tuż obok kościoła, miejsce spotkań 
młodzieży i zakochanych par. Alternatywą jest zadymiona klubokawiarnia „Ludowa”.  Jest też 
parę warsztatów rzemieślniczych, krawcy, szewcy, mechanik i wszyscy, których potrzebuje 
takie małe miasteczko.

Kultura i sztuka: Biblioteka i dom kultury mieszczą się w jednym budynku, nad sklepem 
wielobranżowym. Korytarze wykorzystuje się jako galerię sztuki ludowej. W sali domu 
kultury czasem odbywają się przedstawienia amatorskich teatrów (częściej jednak w szkole 
nr 3), ale sala ma projektor, i czasem, gdy przyjeżdża kinobus, to w domu kultury wyświetla 
się filmy. Głównie nasze lub radzieckie kino psychologiczne, ale chodzi się i na to. Muzeów 
brak, brak miejsc gdzie można posłuchać muzyki (koncepcja takich miejsc w sumie nawet nie 
istnieje). Choć starszawy bibliotekarz o gołębim sercu Kazimierz Rypućko stara się jak może, 
to nic się nie dzieje. Pustynia kulturalna sprawia (albo jest wynikiem) że najpowszechniejszą 
rozrywką jest spotkanie przy herbacie, słonych paluszkach, i telewizji czy radio.

Komunikacja: No, w zasadzie nie ma. Ale jest PKS, który w mieście ma dwa przystanki i jeden 
trochę większy z budką – „dworzec”. Przyzba pociągnął za kilka sznurków, i załatwił czwarty, 
półoficjalny pod cukrownią. Dwa poranne kursy zapchane są robotnikami z centrum miasta, 
podobnie jak trzy wieczorne. Dworzec kolejowy jest tylko towarowy, przy cukrowni. W 
praktyce kilka osób związanych z cukrownią tak przewoziło meblościanki z Kielc, ale zwykły 
śmiertelnik nie da rady zorganizować transportu, nie wiedząc komu trzeba dać w łapę.
Zatłoczonym autobusem bez problemów dojedziesz do Radomia i Kielc, a tam przesiądziesz 
się właściwie wszędzie.

Rynek miasta, zabytki: Wchodząc na rynek od południa po lewej widzimy ładny ratusz z 
początku XX wieku. Z prawej strony leży drewniany dom z 1860 roku, dziś siedziba poczty. 
Większość budynków przy rynku datuje się z końca dziewiętnastego wieku, i zachowane są w 
dość dobrym stanie. Poza kilkoma domami prywatnymi, są tu też spożywczak, 
klubokawiarnia, apteka i księgarnia – ta ostatnia w zabytkowej willi z 1911.  Na środku rynku 
stoi pomnik powstańców styczniowych z regionu, niezbyt zabytkowy i ładny, skoro już o tym 
mówimy. Po drugiej stronie rynku jest dworzec PKS. W niedziele na rynku trwa targ, rolnicy 
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ze wsi kupują potrzebne im rzeczy. Przy ulicy Tuwima stoi dawna synagoga, obecnie 
przychodnia lekarska i dentystyczna. W budynku mykwy (łaźni żydowskiej) mieści się teraz 
biuro Łączności – oba budynki datują się na 1891 rok. Inne zabytki to kościół, niektóre z 
budynków szpitala i kilka pożydowskich kamienic rozrzuconych po mieście.

Szpital: Innym powodem, dla którego miasto się rozwija, jest duży kompleks szpitalny. Poza 
dość paskudnymi, szarymi budynkami z lat sześćdziesiątych, w skład kompleksu wchodzą też 
równie paskudne stare ceglane magazyny z lat osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku, 
przerobione na budynki szpitalne. W szpitalu są też oddziały chirurgiczne i psychiatryczne, 
oraz niezbyt duży oddział rehabilitacji. Generalnie, chorzy, zatruci czy poranieni mieszkańcy 
miasta i większości okolicznych wsi mają gdzie odpocząć. Służba zdrowia w PRL jest 
darmowa, i nie jest jeszcze tragicznie niedofinansowana. Ordynatorem jest weteran AL, 
doktor Robert Pompka – straszny służbista, nudziarz, ale dobry organizator i fachowiec.

Służby ratunkowe: W gminie są dwie remizy strażackie – jedna ochotnicza, druga 
zawodowa. Zawodowa ma nowiutki wóz, ochotnicza nieco starszy sprzęt. Szkolenia obydwu 
są wspólne itp. Szpital ma też 4 karetki – duży fiat w wersji towarowej. Niestety, szybkość 
reakcji milicji nie jest najwyższa – poza nyską i motorem nie mają innego środka lokomocji. 
Ogólnie, w granicach miasta wezwana służba przybędzie szybko i sprawnie.

Wieś i PGR: Cukrownia skupuje buraki tak od prywatnych rolników, jak i od PGRu, żyją więc 
w ścisłej symbiozie. Okoliczne wsie dostarczają też chleba, kasz i tym podobnych surowców, 
z mięsem jest już trochę gorzej. Wada specjalizacji. Dlatego w zasadzie każda rodzina w 
mieście ma też wujka czy ciotkę na wsi, którzy dostarczają jajek, warzyw i mięsa. Dyrektorem 
PGRu jest jeden z kumpli Przyzby, Jędrzej Fliper, były bokser. Na rolnictwie zna się dość 
dobrze, i ogólnie jest człowiekiem ugodowym, acz tępym.

Za kulisami: Dlaczego PRL
Dlaczego gra osadzona jest w PRLu, a nie na przykład w czasach współczesnych, które gracze 
znacznie lepiej znają? Powodów jest kilka: przede wszystkim PRL jest mimo wszystko dobrze 
nam znany – nawet młodsi może coś na ten temat czytali czy oglądali. PRL kojarzy się też 
raczej negatywnie, a ważnym elementem kampanii ma być „szarość” świata rzeczywistego, 
podobnie też ciasne umysły czy ciągły przymus pracy.
W grach fabularnych przenosimy się w obce, nieznane rzeczywistości – dwudziestego 
pierwszego wieku mamy dość na co dzień, a PRL jest już trochę egzotyczny. Ponadto 
współczesne gadżety, krótkofalówki, małe generatory elektryczności, przenośne komputery 
bardzo łatwo mogą rozwalić przygodę.

Nadir
„Jak legendy ziarno miele rozpędzony
Młyn przedziwny, wyobraźnią zaludniony”
-- Budka Suflera, Komentarz do pewnej legendy

Gdy ludzkość stawiała pierwsze kroki, niektórzy mogli wyczuwać moce magiczne i 
kontaktować się ze światami za zasłoną – blisko nas. Mieszkańców tych światów zwano 
duchami, bogami, sidhe czy umarłymi, jednak na ogół byli ludźmi; a przynajmniej istotami, 
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które można zrozumieć, a nie wszechpotężnymi władcami życia i śmierci. Przeważająca 
większość szamanów czy czarowników mogła jedynie ich słuchać lub ich obserwować. Ci 
bardziej uzdolnieni, mogli z nimi rozmawiać, mistrzowie zaś – sprowadzić ich tutaj. Niektórzy 
nauczyli się od Obcoziemców innych rodzajów magii, jednak moc naszego świata znacznie ich 
ograniczała.
Z czasem zarzuciliśmy te praktyki. W jaki sposób wskazówki z innych światów mogłyby nam 
pomóc zrozumieć ten? Och, oczywiście, mądra rada pozostaje mądrą radą, ale znacznie 
łatwiej jest po prostu samemu zacząć badać świat. Zresztą, po tysiącach lat nawet najlepiej 
zapamiętane zaklęcie łatwo przeinaczyć. Ale inne światy istnieją.
Już w pierwszej oficjalnej przygodzie kampanii gracze zostaną przeniesieni do fantastycznego 
świata zwanego Nadir, zamieszkanego przez wiele istot znanych z naszego świata: psy, kozy, 
rosną też tu dęby czy brzozy… jednak występują tu też obce gatunki – jak wielkie jak dom 
bawoły arken: wszystkożerne bydło, którego stampede często mylone jest z trzęsieniem 
ziemi. Jak mięsożerne brzytwodrzewa, wabiące ofiary słodkim zapachem miodu. Jak upiorne 
eidolony, duchy miejsc.
I jak wiele gatunków istot rozumnych żyjących na tym świecie. Postaci poznają jedynie kilka z 
nich, lecz za prawdziwie rozumne na świecie uchodzić mogą setki różnych gatunków.

Najpowszechniejsi są Nurr, błotoludzie. O sobie sami mówią, że zrodziła ich Matka Ziemia i 
Ojciec Deszcz, przypominają bowiem ożywione, humanoidalne sylwetki ulepione z gliny. Są 
jednak jak najbardziej żywi, mają w swym plemieniu też mężczyzn i kobiety. Są stworzeni do 
rolnictwa, a osiadłe życie rodzi cywilizację i zażyłość – Nurr jednak nie są najsprytniejsi, i nie 
lubią zajmować się handlem. Nigdy nie wynaleźli też pisma, więc choć silni i liczni, nie rządzą 
całym światem. Często służą innym rasom jako rolnicy, zawsze jednak dbają, by pozostać 
wolni.
Rasą, z którą bohaterowie zetkną się pierwsi są Iloi, najbardziej pod względem fizycznym 
podobni do ludzi. Iloi są jednak od nas drobniejsi, mają cztery palce u rąk i nóg, mają mniej 
zębów i rożnią się od nas pigmentacją – są generalnie bledsi, i często mają wielobarwne, 
jaskrawe czupryny. Polak o typowej karnacji uchodziłby wśród Iloi za niezwykle rumianego i 
krzepkiego wieśniaka, ale, jeśli nosi rękawice wtopi się w tłum. Iloi znają metalurgię, są 
zdolnymi magami, budują własne grody, lecz ich prawdziwą pasją jest sztuka. Pewną skazą 
na ich charakterze jest ich dość pogardliwy stosunek do innych ras, zwłaszcza do Nurr, którzy 
jeszcze niedawno traktowani byli na ziemiach Ilojów jak niewolnicy.
Pięć lat temu ziemię Tuame napadły demony służące pająkoludziom Shal. Tuame mieli 
wybór: albo polec w walce, albo zostać niewolnikami, albo uciec. Szybko okazało się, że Shal 
nie do końca rozumieją ideę poddania się, i przeżyć mogli jedynie ci Tuame, którzy uciekli. Na 
ziemie Ilojów, którzy niestety nie przywitali gości z otwartymi ramionami. Trudno się im 
dziwić – przeciętny Tuame to wielki, ponaddwumetrowy humanoidalny jaszczur o jaskrawej 
skórze i wielkiej paszczy. Siłą przerastają Nurr, a poza Shal są chyba najbardziej rozwiniętą 
technologicznie rasą na Nadirze – rutynowo korzystają z żelaza i wytwarzają stalowy oręż. 
Nastawienie na przetrwanie za wszelką cenę i skłonność do korzystania z rozwiązań siłowych 
nie polepszyło ich stosunków z filigranowymi Iloi.
Inną rasą są Berrikowie. To rasa istot niegdyś wodnych, dziś wodno-ziemnych. W połowie 
węże, w połowie ryby, w połowie żaby czy jaszczurki – łącznie dają obytych i fachowych 
kupców i handlarzy. Ich maniery i wygląd może mylić, ale to dość przyjazna rasa. Jako znawcy 
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rzek i wód podróżują po rzekach i drogach Nadiru, szerząc swój język, swoją walutę i 
obyczaje. Prędzej czy później towar każdego kupca trafi do Berrików, a ci poślą go dalej. 
Inne cywilizowane rasy zamieszkują ziemie dookoła ziem Ilojów. Znani są Aygni, rasa 
żywiołaków ognia, wściekli Uinn pijący krew wrogów, czy śmiertelnie groźni, choć niewielkiej 
postury Utinni. To jednak cztery rasy opisane powyżej, oraz Shal są najczęściej spotykanymi 
istotami, na które natknąć mogą się gracze.

Tworzenie postaci

Tylko dlatego, że jesteś nikim 
Możesz pogadać z drugim człowiekiem 
Życie bogate, pełne sekretów 
W szarym człowieku, w szarym człowieku
-- Maanam, Szare miraże

Koncept postaci
W większości gier fabularnych tworzysz postać będącą magiem, wojownikiem, pilotem czy 
innym zabójcą trolli. Kampania Druga Strona Świata zaczyna się w małym miasteczku w PRL, 
gdzie nie uświadczysz ani komandosów, ani genialnych hackerów. Dlatego zamiast wybrać 
widowiskowy pomysł na bohatera, zastanów się, co robi on każdego dnia, i dlaczego właśnie 
tutaj.
Może pracujesz w cukrowni? Jako kto? Pracownik linii? Technik produkcji? Inżynier? A może 
nie zajmujesz się bezpośrednio produkcją – jesteś księgowym, referentem czy kadrową? 
Innym dużym zakładem pracy jest szpital, zatrudniający nie tylko doktorów czy pielęgniarki. 
To miejsce dobre dla młodych praktykantów, także dla farmaceutów, psychiatrów, 
psychologów...
Skoro o studentach mowa, to wspominaliśmy o młodych, zdolnych etnografach 
przeprowadzających w okolicy badania. Nie oni jedni mogą od jakiegoś czasu mieszkać w 
mieście, ba, nic nie stoi na przeszkodzie by nagle dołączył do nich docent czy nawet profesor.
Zresztą, nie tylko młodzież pełnoletnia ma prawo do uczestniczenia w przygodach. Harcerze 
z dumą rzucają się do eksploracji. Podobnie jak zresztą uczniowie nienależący do tej 
organizacji. Ostatecznie w mieście są wakacje i jest tu tak nudno!
Może BG wreszcie pracują w sektorze usług, jako kucharze w barze, budowlańcy, mechanicy. 
Może starsi wiekiem BG są byłymi partyzantami obecnie pracującymi w administracji. Może 
ekscentryczny wynalazca osiadł w Kieratach, by w spokoju dopracować swój najnowszy 
projekt? Może jeden z BG zdradza talent poetycki i pracuje w domu kultury jako animator, a 
co miesiąc deklamuje swe wiersze? Jeśli nie rozumiesz o co chodzi w PRL – to może jesteś 
gościem z zagranicy? Jest lato, a Gierek pozwala na dość rzadkie kontakty poza Żelazną 
Kurtyną. Tak wielu Polaków ma rodzinę w Australii czy Ameryce: może odwiedzasz daleką 
rodzinę?
Umiejętności walki i strzelania mają nie tylko weterani, ale też milicja. Może bohater jest 
chcącym się wykazać młodym oficerem czy sierżantem - starym wygą?
Postaci bohaterów powinny być nietuzinkowe. Wprawdzie otoczenie jest nudne i jak 
najbardziej przyziemne, to jednak bohaterowie powinni łatwiej na tym tle być widoczni.
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Rasa
Pierwsze postaci stworzone przez ciebie w kampanii będą tylko ludźmi, otrzymując jedną 
darmową Przewagę. Być może z czasem zrezygnujesz z prowadzenia ludzkiej postaci, a gdy 
drużyna zyska sprzymierzeńców w magicznym świecie Nadiru, dołączy do niej BG wywodzący 
się z jednej z wielu ras obcych: Nurr, Berrików, czy Iloi, lub nawet z ras bardziej egzotycznych. 
Na razie jednak, trzymaj się ludzi.

Atrybuty
Każdy bohater zaczyna z k4 w każdym z pięciu atrybutów. Lecz uwaga, ich maksymalny 
poziom na razie wynosi k8. Gdy twój bohater po raz pierwszy będzie mógł rozwinąć postać 
nie tylko ten limit zostanie zdjęty, ale zyskasz jeden dodatkowy punkt atrybutu.

Umiejętności:
Nadal masz 15 punktów do rozdysponowania na poszczególne umiejętności.

Zmień nazwę umiejętności Wyszukiwanie na Biurokracja. Obejmuje odtąd ona nie tylko 
siedzenie w bibliotekach, ale też zadawanie się z aparatem rządowym, znajomość 
nowomowy, czy odpowiednią dawkę obłudy w rozmowie. Wypytywanie to rozmowa z 
ludźmi, Biurokracja – z przedstawicielami.

Do listy umiejętności dodaj Naukę. Nie musisz brać umiejętności Wiedza (chemia) czy 
Wiedza (fizyka jądrowa). Nauka zastępuje je wszystkie. Wiele innych dziedzin Wiedzy, jak 
historia czy bitwy nadal pozostaje ważnymi umiejętnościami. Wiedza (magia) będzie dość 
ważna w kampanii, tak jak Wiedza (bogowie Nadiru) oraz Wiedza (miejsca magiczne). Ta 
pierwsza umiejętność dotyczy wszystkich mocy magicznych, bez względu czy pochodzą od 
bogów, magicznej esencji czy własnego ja. Ludzie nie mogą zacząć z tymi umiejętnościami. 
Człowiek uważający, że zna się na magii, zapewnie ma umiejętność Wiedza (okultyzm),
dotyczącą znajomości różnych wierzeń mistycznych praktykowanych na Ziemi.

Umiejętność Reperowanie jest w tej kampanii nieco ogólniejsza, dlatego też zmień jej nazwę 
na Technika. Obejmuje nie tylko umiejętność naprawiania wynalazków, ale też tłumaczenie 
ich działania, budowanie nowych urządzeń czy ich sabotowania. Nauka to bardziej teoria, 
Technika to praktyka.
Umiejętność Skradanie obejmuje też np. ukrywanie przy sobie przedmiotów, czy nie 
zwracanie na siebie uwagi.
Mało kto w małym miasteczku w Radomskim ma umiejętność Pilotażu i Żeglowania, choć 
obie umiejętności można wykorzystać w trakcie kampanii. Osoby mające takie umiejętności 
to albo weterani, albo sportowcy.

Języki:
Języki w tej kampanii dzielą się na Ziemskie i Nadiru. Znasz jeden język Ziemski na poziom 
Sprytu; pierwszym językiem przy Sprycie k6 będzie niemal zawsze rosyjski lub niemiecki. 
Potrafisz w nim sprawnie czytać i pisać.
Języki Nadiru to oddzielne umiejętności, za które musisz zapłacić normalnie. Każda rasa ma 
oddzielną mowę, a język Berrików na obszarze Dorzecza pełni rolę lingua franca.
Wiedza (język obcy) na k4 pozwoli ci na dogadanie się w prostych, krótkich zdaniach. Wiedza 
na k6 na dogadanie się mniej więcej płynne. Wiedza na k8 oznacza całkowitą biegłość w 
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języku. Wyższe poziomy umiejętności istnieją, jednak rzadko się je rozwija: k10 oznacza 
znajomość terminów technicznych i abstrakcyjnych, pozwala też na imitowanie dialektów, 
k12 oznacza że myślisz w obcym języku, i automatycznie znasz wszystkie spokrewnione języki 
na k4.

Zawady i przewagi
Następujące przewagi raczej nie są dostępne podczas tworzenia Ziemianina. Mogą potem je 
zyskać, mogą też z nimi zacząć postaci z Nadiru.
Dwa miecze: Zdolność tę musisz nabyć w walce. Praktycznie nie ma szans, by ktokolwiek 
mieszkający w Polsce wyćwiczył taki styl. Bez problemów możesz mieć Podwójne uderzenie.
Ulubiona broń: Generalnie nie wybieraj tej przewagi przy tworzeniu postaci. Obywatele PRL 
nie mają raczej dostępu do broni. Mogą zdarzyć się wyjątki od tej reguły.
Możesz uważać, że wiele przewag bojowych będzie nieodpowiednich dla graczy; jednak nie 
jest tak do końca.  Przewaga może obrazować naturalny talent, wyćwiczenie w sporcie, albo 
na przykład znajomość sztuk walki; powoli w Polsce pojawia się moda na Karate, która 
osiągnie swój szczyt za dziesięć lat.
Szycha: Choć miasteczko ma swoją arystokrację, to jednak obowiązki wynikające z tej 
przewagi mogą okazać się mało grywalne. Warto rozważyć jej wybór podczas tworzenia 
postaci.

Poniższe 3 przewagi raczej nie pasują do gry i MG powinien się zastanowić, zanim na nie 
zezwoli.
Wybraniec i Wojownik Światła/Ciemności: Kampania nie traktuje o religii, w każdym razie 
nie o takiej, gdzie trwa konflikt między nadnaturalnym dobrem a złem. Te przewagi nie 
istnieją w żadnym z dwóch światów gry i nie powinny być dostępne, nawet dla Wyznawców.
Obrzydliwie bogaty: Przewaga jest nie tylko nie jest historycznie prawdopodobna, to jeszcze 
rozwaliłaby kampanię. Niektórzy BN mają jednak funkcjonalny dostęp do tej przewagi.

Poniższe zawady wymagają uwagi przy wprowadzeniu do gry:
Analfabeta: Polska Ludowa jeszcze nie poradziła sobie z analfabetyzmem, po wsiach zdarzają 
się osoby nie potrafiące czytać i pisać. Co trzeci rolnik nie skończył podstawówki.
Bohaterowie Nadiru z reguły potrafią czytać i pisać – większość osób nie.
Kiepski wzrok: generalnie to drobna zawada.
Wróg: Wróg z Ziemi nie zawsze chce zabić postać, częściej woli zrujnować jej życie. Wrogiem 
może być nadgorliwy nauczyciel, rywal w biurze, czy miejska milicja. Poważny wróg oznacza 
albo istotę o darach nadnaturalnych, albo całe państwo (to dobra zawada dla opozycjonisty). 
W przeciwieństwie do zawady Poszukiwany, bohater nie jest w takim wypadku przestępcą, 
ale jest „podejrzany o działalność antypaństwową”. Nie znajdzie pracy, każdy napotkany 
milicjant (albo gorzej, ubek) będzie go podejrzewał o najgorsze.
Odszczepieniec: Bohater wybierający tę zaletę jest prawdopodobnie cudzoziemcem. 
Bohaterowie, owszem, są odszczepieńcami w Nadirze, ale jest to zasadniczy element świata.
Poszukiwany: Bohater jest autentycznym przestępcą. Ludzie, którzy kradną, zabijają czy 
oszukują, są poszukiwani. Ludzie, którzy protestują, są wrogami państwa. Ludzie, którzy 
zabijają by obalić ustrój, mają obie zawady… i prawdopodobnie nie są najlepszymi 
bohaterami w tej kampanii.
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Zobowiązanie: Przysięgi mogą oznaczać też obowiązki. Żołnierz musi np. wykonywać rozkazy 
przełożonych… przez co jest nieodpowiednią postacią do kampanii. Ogólnie, każdy 
obowiązek ograniczający wolność osobistą BG jest nieodpowiedni. Przysięgi małżeńskie są w 
porządku!
Sceptyk: Sceptycy mają też -2 Charyzmy przy zadawaniu się z magami, czarownikami czy 
istotami w dużym stopniu od magii zależnymi (jak smoki czy eidolony).
Straceniec: Wada nie pasuje do postaci nowicjuszów w kampanii, postaci stworzone jednak 
potem mogą ją mieć jak najbardziej.
Tchórz: Tchórze muszą mieć motywację do badania Nadiru – tę zawadę powinno 
zbalansować się drugą jak Lojalny czy Chciwy.

Zdolności nadprzyrodzone
Rozpoczynający przygody bohater nie może wybrać tej przewagi. Na specjalne życzenie 
gracza, MG może pozwolić im na wybranie Dziwnej Nauki, warto ją jednak ograniczyć 
podobnie jak magię. Z czasem, BG będą mogli wybrać następujące rodzaje magicznych 
zdolności: Mag, Wyznawca, Przyzywacz, Minstrel, Adept.
Magowie mogą wybrać przewagę Czarodziej. Wszystkie mistyczne przeszłości mogą wybrać 
przewagę Wyssanie Duszy.
Nawet jeśli nie używasz Dziwnej nauki, zezwól na przewagi Pomysłowy Dobromir i Złota 
Rączka, ignorując wymagania magiczne – tylko Nauka i Technika na k10. Ostatecznie BG to 
jedyne osoby z talentem technicznym na Nadirze!

Nowe przewagi:
Sportowiec (zawodowa)
Wymagania: Nowicjusz, Wigor k6+, Siła k6+
Jesteś wysportowany i szybki. Zyskujesz premię +2 do testów czynności typowo 
sprawnościowych, kojarzonych z ćwiczeniami, w tym do większości testów Pływania. Zwiększ 
też swoje Tempo o 1.

Wiarus (wrodzona)
Wymagania: Nowicjusz, Odwaga k8+, Strzelanie k4+
Najgorsze rzeczy to nie magia czy inna nekromancja. Najgorsze rzeczy jeden człowiek robi 
drugiemu. Wojna cię zahartowała. Masz +2 do testów odwagi gdy konfrontujesz się z 
nadnaturalną grozą. Rzeczy typowo ludzkie nadal budzą w tobie strach.

Obieżysfer (niesamowita)
Wymagania: Doświadczony, Odwaga k6+, Przetrwanie k8+, Znajomość dowolnego języka 
Nadiru k6+
Masz już drugi dom w drugim świecie. Zyskujesz premię +2 do Charyzmy zadając się z 
mieszkańcami Nadiru, i zyskujesz premię +2 do testów Przetrwania w Nadirze. Możesz też 
wybrać przewagę rasową kierowaną do przedstawiciela innej rasy, o ile spełniasz jej 
wymagania fizyczne (więc styl walki ogonem jest dla ciebie niedostępny)

Heros w bitwie (bojowa)
Wymagania: Figura, Weteran, Walka, Strzelanie lub Umiejętność magiczna k8+, Odwaga k6+,
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Nie tracisz głowy w wirze bitwy. Odnosisz zawsze o k6 mniej obrażeń w jej trakcie, a 
przebicie w testach ataku zapewnia dodatkowo +1 żeton twojej stronie.

Dowódca (przywódcza)
Wymagania: Doświadczony, Baczność!, Wiedza (bitwa) k8+, Charyzma 1+
Jesteś znakomitym strategiem. Być może wplatasz elementy dwudziestowiecznej taktyki do 
swoich posunięć, może po prostu sprzyja ci szczęście. Gdy to ty dowodzisz bitwą, zyskujesz 2 
dodatkowe żetony.

Ukochany wódz (przywódcza)
Wymagania: Figura, Weteran, Odwagi!, Charyzma 2+
Jesteś uwielbiany przez swych żołnierzy. Dodajesz wartość swojej Charyzmy do testów ich 
morale na koniec każdej fazy bitwy.

Dziecię przeznaczenia (niesamowita, wrodzona)
Wymagania: Figura, tylko przy tworzeniu postaci.
Zawsze wiedziałeś, że jesteś przeznaczony do wielkich czynów. Wiedziałeś, że w twej piersi 
bije serce bohatera, lecz urodziłeś się w wyjątkowo spokojnych czasach. Gdy będziesz miał 
okazję, wyzwolisz swe moce. 
Ta przewaga jest wyjątkowa, bo nie daje ci nic tak od razu. Jednak, gdy do twojego życia 
wkroczy odrobina magii, będziesz mógł natychmiast zastąpić ją inną, dowolną, nawet 
niedostępną w PRL nie zwracając uwagi na wymagania Rangi, lecz inne musisz spełnić. 
Możesz też zaczekać do momentu rozwinięcia postaci, i od razu kupić i przewagę  i jej 
ulepszoną wersję. 
Jasiu Kowalski, Nowicjusz, dostał w prezencie od wodza Tuame piękny, doskonale wyważony 
topór. Gdy tylko chwycił za jego stylisko, wiedział, że jego przeznaczeniem było dzierżyć topór 
w walce. Jasiu może od razu zastąpić Dziecię przeznaczenia przewagą Ulubiona broń… albo 
szkolić się w użyciu topora, przy pierwszej okazji wykupić Ulubioną broń za punkty 
doświadczenia, a Dziecię przeznaczenia wymienić na przewagę Ukochana broń, ignorując 
wymagania rangi. 

Zmotoryzowany (wrodzona)
Wymagania: Prowadzenie k8+ 
Posiadasz samochód, do wyboru: malucha, skodę, ładę, lub syrenkę. Jeśli utracisz pojazd na 
Ziemi, naprawy, ubezpieczenia i łapówki pozwolą ci go odzyskać w ciągu tygodnia. Jeśli 
stracisz go w innym świecie, tracisz go na zawsze. Nie musisz wykupywać tej przewagi, jeśli 
znajdziesz, ukradniesz czy kupisz samochód w trakcie gry.

Urodzony odkrywca (wrodzona)
Wymagania: Nowicjusz, Przetrwanie k6+, Tropienie k6+
Być może w twych żyłach płynie krew odkrywców i eksploratorów, może po prostu kochasz 
przyrodę. Tak czy siak, masz doskonałą orientację w terenie. Nie gubisz się na łonie przyrody. 
Nigdy. Tempo podróżowania przez dzicz, twoje i twojej drużyny, rośnie o 20%. 
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Milicjant (zawodowa)
Wymagania: „Nic nie umie? To poślijcie go do milicji.”
Masz prawo do aresztowań podejrzanych, rewizji osobistych i egzekwowania prawa. Jako 
jeden z nielicznych mieszkańców miasta masz prawo do noszenia broni. Zaczynasz grę z 
służbową tetetką, i sześcioma nabojami z których MUSISZ SIĘ ROZLICZAĆ. Władza ludowa NIE 
ŚPI NA PIENIĄDZACH. Masz też ekwiwalent Przysięgi. Musisz przestrzegać prawa, dokonywać 
aresztowań, i być posłusznym przełożonym.

Doktor (zawodowa)
Wymagania: Nowicjusz, Spryt: k8+, Leczenie k8+, Nauka k8+
Jesteś lekarzem i możesz w świetle prawa praktykować medycynę. Zdobycze 
dwudziestowiecznej nauki pozwalają ci na zignorowanie kar za rany przy leczeniu innych, 
także tym magicznym. Jeśli wybierzesz zdolności nadnaturalne, normalnie nie pozwalające ci 
na wybranie mocy leczących, możesz je wybierać tak, jakby były na liście.

Kombinator (zawodowa)
Wymagania: Nowicjusz, Wypytywanie k8+, Przekonywanie k8+
Jesteś obcykany z czarnym rynkiem i szarą strefą. Wiesz kiedy są dostawy, i która z pań 
kasjerek lubi podwawelską. Dodaj +2 do wszelkich testów dostępności.

Nowe zawady:

Podopieczny (poważna)
Może to twoja żona, może syn, może przygłupi kuzyn, najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, 
może niezbyt bystry pies czy nawet grupka kilku dziesięcioletnich uczniów. Towarzyszy ci 
Blotka (Nowicjusz), który ma wyjątkowe skłonności do pakowania się w kłopoty. Jeśli zginie, 
nie tylko tracisz wszelkie fuksy i nie zyskasz PD za tę sesję, ale też musisz zmienić tę zawadę 
na inną, poważną (na przykład Straceniec, Świr czy Krwiożerczy).
Posiadanie drugiej pary rąk może wydawać się fajne, ale podopieczny to Blotka, nie 
otrzymuje ran i bardzo łatwo może zginąć. Z drugiej strony, rozwija poziomy wraz z tobą, i 
możesz go promować do Figury wykupując przewagę Pomagier, dostępną – tylko jeśli masz 
podopiecznego – już na poziomie Doświadczony.

Sprzęt
Telewizor, meble, mały fiat
oto marzeń szczyt!
-- Perfect, Nie płacz Ewka

O rajuśku. No dobrze, zacznijmy po kolei. Sprzęt jest ważny w tej kampanii, i czasem trzeba 
będzie się zeń rozliczać. Z drugiej strony jednak, nie warto pilnować każdej kostki cukru. Z 
trzeciej, to były czasy, gdy pilnowano każdej kostki cukru. Jeśli nie jesteś pewien, czy bohater 
ma odpowiedni sprzęt przy sobie, niech wyda fuks by go mieć.
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Średnia krajowa w ’77 to 5000 złotych. Bohater zaczyna z taką kwotą, ma też gdzie mieszkać, 
i co nosić na grzbiecie. By było szybko i brudnie, pomnóż cenę przedmiotów potrzebnych 
(wszelkiego rodzaju sprzęt dla poszukiwaczy przygód) w podstawce przez 50, zaś 
przedmiotów pierwszej potrzeby (żywność, paliwo, zwierzęta) przez 10. To cena przedmiotu 
w złotówkach. Ale nie oznacza to, że możesz te rzeczy kupić w sklepie, że możesz tak po 
prostu wejść do sklepu i kupić bochenek chleba, scyzoryk i miednicę. Przedmioty mają swoją 
dostępność, i należy przetestować ją, gdy chcesz coś kupić. Jeśli na kostce dostępności 
wyrzucisz 4, przedmiot jest w sklepie. Jeśli uzyskasz podbicie, możesz go kupić bez stania w 
kolejce, oszczędzając półtorej godziny. Podróż do większego miasta (wojewódzkiego, jak 
Radom czy Kielce), zwiększa kostkę o dostępności o 1 krok, podróż do dużego miasta 
(Gdańsk, Kraków, Warszawa) o 2, jednak praktycznie podwajają lub potrajają ceny. Przy 
testach dostępności nie rzucamy Kością Figury.

Dostępność nie oznacza zawsze faktycznej obecności w sklepie, ale w wielu wypadkach 
(egzotyczny sprzęt) oznacza też że bohater zna kogoś, kto zna kogoś, kto coś takiego ma.
Nazwa zawodu czy grupy oznacza też, że bohaterowie należący do tej grupy łatwiej mogą 
zdobyć przedmiot i dodają +2 do testów dostępności. Jako że miasto jest pośród pól 
malowanych zbożem rozmaitem, do dostępności przedmiotów wliczona została premia dla 
rolników/robotników fabrycznych. To takie punkty za pochodzenie.
Żywność, papierosy, lecz już nie paliwo mają z reguły dostępność k10. Rzadsze delikatesy jak 
papier toaletowy, szynka konserwowa czy owoce poza sezonem mają mniejszą dostępność. 
Co do dóbr unikatowych, dóbr kultury i tym podobnych, spróbuj pomnożyć cenę z roku 2010 
przez 20. Nie jest to może najbardziej precyzyjna cena, ale wystarcza do większości dóbr 
powszechnego użytku. Warto zauważyć że niektóre ceny w PRL nie były logiczne, więc 
czasem można się nimi pobawić.
Pewne rzeczy – chodzi tu głównie o broń palną – standardowo niedostępne są dla graczy. Ich 
bohaterowie żyją w kraju autorytarnym, którego mieszkańcy straszliwie boją się kolejnej 
wojny. Na pewno jednak będą chcieć zdobyć nowoczesną broń, ponieważ daje ona mi 
niesamowitą przewagę nad istotami z innego świata. W takim wypadku, pomnóż 
podręcznikowy koszt broni palnej przez 200, by uzyskać cenę przedmiotu w złotówkach. 
Rzecz będzie dostępna na czarnym rynku, a zdobycia jej nie należy redukować tylko do testu 
Wypytywania. Nie ma dostępności, bo w praktyce biurokracja pozbawi bohatera możliwości 
uzyskania pozwolenia. Wyjątkiem są myśliwi – jeśli bohater należy do związku łowieckiego, 
może spróbować zdobyć jakąś strzelbę. Weterani wojenni czasem ukrywają w mieszkaniu 
broń krótką  - jednak oba przykłady są raczej wstępem do przygody niż wskaźnikiem 
dostępności.

Nazwa Koszt w plz (dostępność) Uwagi

Przedmioty codziennego 
użytku

Nóż, finka 500 (k6) Harcerze

Plecak 220 (k6) Plecak biwakowy – tornistry łatwiej 
dostać.

Śpiwór 600 (k4) Harcerze
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Aparat fotograficzny, 
kolorowy

800 (k4-2) Dziennikarze

Aparat, czarno-biały 600 (k4) Dziennikarze

Aparat, rolka filmu (24 
zdjęcia)

130 (k6)

Latarka 350 (k6)

Narzędzia, duże 120 (k8) Łomy, młoty, łańcuchy, zadają k6 
obrażeń.

Zapalniczka 90 (k8) Duża, trzeba ponownie napełniać.

Lina, 10 metrów 100 (k8)

Zestaw narzędzi 1000 (k4) Z reguły trzeba kompletować.

Instrument muzyczny, mały 800 (k6) Tanie skrzypce, gitara, mandolina. 
Harmonijki itp. są tańsze i 

dostępniejsze. Muzycy. 

Instrument muzyczny, duży 1500 (k4-2) Pianino, fortepian, perkusja, 
kontrabas. Muzycy.

Scyzoryk 450 (k4) Harcerze

Młody chemik 1200 (k4) Zestaw podstawowych chemikaliów, 
może być niebezpieczny dla zdrowia. 

Zawiera przybory chemiczne. 
Nauczyciele.

Apteczka pierwszej pomocy 400 (k8) Trzeba skompletować.

Leki 400 (k10) Bez recepty. Farmaceuci.

Kompas 500 (k6) Harcerze.

Butla z gazem 2500 (k4)

Lornetka 400 (k6) Harcerze.

Namiot 600 (k4) Harcerze.

Namiot, duży 800 (k4) Harcerze.

Sprzęt wspinaczkowy 800 (k4-2)

Chemia przemysłowa

Za kulisami: Bo nie znam się na pieniądzach
Tak, tabelka jest wzięta z kosmosu, nie istnieje. Nie takie były ceny w 77. Nie mam pojęcia 
jakie. Z pewnością, Mały rocznik statystyczny udzieliłby odpowiedzi na te pytania, jednak nie 
do końca o to chodzi. Chodzi o trudności z pozyskiwaniem sprzętu, o to że badasz obcy świat 
na własną rękę w czasie wolnym, i im więcej czasu stoisz w kolejce, tym mniej masz go na 
walkę z potworami.
Broni kupić w ogóle nie możesz, chyba że na czarnym rynku. Koncepcja pancerza nie istnieje, 
chyba że dla rycerzy i innych średniowiecznych wojowników. 

Barter
Nadir ma kilka systemów monetarnych, opierających się głównie na srebrze, jednak z 
perspektywy gości z Ziemi stają się one mniej wartościowe. Generalnie cena z podręcznika 
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podana jest w sztukach srebra, lecz potem sprawa nie jest tak prosta. Nóż może kosztować 
25 sztuk srebra, ale dwudziestowieczna technologia, nawet PRLowska, wyprodukuje 
niezwykle ostre noże Gerlacha, ze stali kilkadziesiąt razy doskonalszej niż miecze władców 
Tuame, które rozchwytywać  będą wszyscy i płacić… czystym srebrem. Iloi są doskonałymi 
artystami, produkującymi dzieła sztuki w nieznanych na Ziemi stylach. Ile one będą warte? 
Dlatego nie przeliczaj jednej sztuki srebra na stuzłotówki, ale podchodź do sprawy poważniej.
Spróbuj odgrywać sceny handlu i targowania się. Oczywiście, po jakimś czasie znudzą one 
graczy, jednak wtedy będą już dysponować rozsądnym budżetem w sztukach srebra. 

Większość narzędzi, broni czy zbroi z Nadiru będzie raczej mało wartościowa na Ziemi. 
Opłaca się przemycać z powrotem żywność, wytwory kultury, zwierzęta, pomniejsze 
przedmioty magiczne, kruszce. Godna uwagi tu jest moda – w PRL wszyscy przecież ubierali 
się tak samo, a niejedna elegantka da wiele za barwną, jedwabną suknię. Mieszkańcy Nadiru 
za to wezmą narzędzia, proste maszyny, oraz wiedzę. Przyjmij, że wartość przedmiotu 
podwaja się za każdą epokę, którą przeskakujemy. (zatem laserowo ostrzony nóż z XXI wieku, 
który nigdy się nie stępi, wart będzie 2400 sztuk srebra dla Ilojów – i prawdopodobnie 500 
złotych dla bohaterów graczy, gdyby taki nóż ktoś im przywiózł z Ameryki).
Umiejętność Wypytywania pozwoli graczom na wymianę towarów. Udany test sprawi, że 
bohaterowie będą mogli wymienić przedmiot za jedną czwartą tej ceny, przebicie, że za pół 
swojej ceny.

McGyver na dworze króla Artura, czyli o podnoszeniu poziomu 
technologii
Człowiek jest przecież koroną stworzenia. 
Człowiek brzmi dumnie, człowiek odmienia.
Człowiek zawraca rzeki w biegu,
Karczuje puszczę, zalesi biegun.
Przenika makro, wnika w mikro.
Wynalazł spreje na woń przykrą.

Tylko oddychać nie ma czym,
chciałbyś pogadać; nie wiesz z kim.

Chciałbyś pomyśleć; nie wiesz, o czym.
Chciałbyś podskoczyć, nie podskoczysz.
-- Elektryczne Gitary, Sen o śnie

No dobrze, więc przenieśliśmy mały Fiat do Nadiru, ale problemem pozostaje uzyskiwanie 
paliwa. A może bierzemy tablice matematyczno-fizyczne, tłumaczymy na berrik i pokazujemy 
Tuamom? Jestem pewien, że takie pomysły chodzić będą bohaterom po głowie, zatem oto 
garść zasad pozwalających na dokonanie tego BG.
Do tego celu służą nam umiejętności Nauka i Technika. By wyjaśnić koncepcję jakiegoś 
wynalazku tuziemcom należy wykonać test odpowiedniej umiejętności, z karą -2 za 
‘przeskoczoną’ epokę między odkryciem wynalazku a poziomem technicznym rasy chcącej 
zrozumieć wynalazek. Oczywiście, data odkrycia wynalazku czasem jest czysto akademicka –
Chiny odkryły druk w czasie gdy w Europie panowało wczesne średniowiecze, jednak nam 
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kojarzy się z renesansem, bo to w takiej epoce było na ten wynalazek zapotrzebowanie. W 
takich wypadkach kieruj się zdrowym rozsądkiem: prasa drukarska to złożony element, 
wymagający precyzyjnej obróbki metali i zaawansowanej mechaniki, należy więc do 
zdobyczy renesansu.
Dorzuciłem też poziomy technologiczne dalekiej przyszłości – może przydadzą się w innych 
kampaniach?
Wyjaśnienie nowego konceptu zajmie jeden dzień dla skoku o jedną epokę, trzy dni dla 
skoku o dwie, tydzień – o trzy; miesiąc – cztery. Poziom techniczny społeczeństwa nie 
wzrośnie tak od razu, nie będą traktować wynalazku jak czegoś normalnego, ale za to uczeń 
trochę się nauczy (o ile wykona trudny test Sprytu) i podniesie swój poziom techniczny o 
jeden (kumuluje się z innymi lekcjami – pokaż Iloi alfabet, a zero wyjaśnisz mu już jutro, zaś 
pojutrze opracujesz procenty).
Epoki to:

0. Brak technologii: kije i kamienie, język, ogień, oswojenie wilków, proca.
1. Epoka kamienia: łuki, włócznie, kamienne topory, narzędzia, hodowla, oswojenie 

zwierząt, glina jako surowiec.
2. Epoka brązu: brązowe narzędzia, zbroje i tarcze, pismo, żegluga, rydwany, kamienne 

budynki. Na tym poziomie generalnie żyją Iloi.
3. Epoka żelaza: żelazne narzędzia, wczesny alfabet, jazda konna, zaawansowana 

architektura (łuki, przypory). To poziom, który powoli opuszczają Tuame.
4. Średniowiecze: chomąto, trójpolówka, zaawansowane złotnictwo, destylacja, zero w 

matematyce.
5. Renesans: druk, żegluga oceaniczna, wczesna stal (damasceńska, surówka hutnicza), 

broń palna.
6. Rewolucja naukowa (barok, oświecenie): Metoda naukowa, wahadło, luneta, 

precyzyjna mechanika, balony, semafory, maszynowe tkactwo.
7. Epoka pary: maszyny parowe, elektryczność, nabój zespolony, masowa produkcja, .
8. Epoka silnika: silnik spalinowy, telefon, kinematograf, karabin maszynowy.
9. Epoka atomu: telewizja, rozszczepienie atomu, odrzutowce, loty kosmiczne, 

komputery. (Rok 2010 w praktyce jest już wczesną bliską przyszłością, rok 1977 
należy do epoki atomu)

10. Bliska przyszłość, cyberpunk: zimna fuzja, komercyjne loty kosmiczne, rzeczywistość 
wirtualna, globalne sieci komputerowe, klonowanie.

11. Hard SF – terraforming, walki w kosmosie, sztuczna inteligencja, inżynieria 
genetyczna, nanoboty.

12. Soft SF – szybkości nadświetlne, broń energetyczna, androidy, antygrawitacja
13. Space Opera – komercyjne loty nadświetlne, miecze laserowe, tarcze energetyczne, 

generacja materii na życzenie
14. Supernauka – generalnie jeśli jeszcze nie odkryto sposobu na tworzenie małych 

prywatnych wszechświatów, to tutaj to ma miejsce.

Magia
Wiesz jakie mnóstwo rozumów ludzkich 
pierze się wszędzie każdego dnia 
rozum na górze użyję znowu 
rozum na dole można znów prać 



19

-- Elektryczne Gitary, Atomistyka

W Nadirze praktykuje się magię na wiele sposobów. W zasadzie każda rasa ma swój własny 
sposób na korzystanie z magii, jednak wiele jest podobieństw pomiędzy tymi stylami. 
Magowie czerpią moc z Esencji, magicznej siły przenikającej wszystko, zaś Adepci 
wykorzystują własny wewnętrzny potencjał, by doskonalić swe ciała. Wyznawcy zawdzięczają 
swoją moc jednemu z bożków Nadiru, swojemu duchowi opiekuńczemu, zaś Przyzywacze 
dostrojeni do innych sfer potrafią wzywać zwierzęta. Minstrele to dobry przykład ścieżki 
magii właściwej Iloi, choć członkowie innych ras mogą bez przeszkód stać się magicznymi 
pieśniarzami. Plugawa magia to demonologia, kontaktowanie się z istotami z wymiarów 
spaczonych złem, nekromancja – wskrzeszanie umarłych jako nieumarłych, morfizm –
przemiana własnego ciała w inne, wypaczone dzięki mocy miejsc magicznych i prometeizm –
kradzież mocy bogów.
Każda z tych ścieżek ma swoje zastosowanie w społeczeństwie. Magowie za opłatą 
wzmacniają narzędzia, pomagają w budowie wyższych budynków, sprawiają że jedzenie się 
nie psuje, przesyłają wiadomości, dają wiatr potrzebny żaglowcom. Wyznawcy uzdrawiają, 
naprawiają narzędzia, niektórzy użyźniają glebę i leczą plony, jeszcze inni pomagają w 
łowach. Przyzywacze pomagają w polowaniach, transporcie, są znakomitymi zwiadowcami i 
podróżnikami. Minstrele, poza swoją funkcją jako pieśniarzy i bardów, zbierają też 
informacje, pomagają w handlu, i oswajają zwierzęta. Adepci wydają się być najmniej 
przydatni, lecz jeden adept może mieć siłę kilku robotników. Pozostałe ścieżki są drogą do 
szybkiego zdobycia mocy, lecz niewielu chce mieć coś wspólnego z nekromantami czy 
prometeistami.

Zdolności nadnaturalne: Przyzywacz
Umiejętność Nadprzyrodzona: Przyzywanie (Duch)
Początkowe punkty mocy: 5/10
Moce początkowe: przyzwanie+1
Dostępne moce: Przyzwanie, zawładnięcie, ukrycie/wykrycie mocy, rozproszenie. Moce 
zwierząt - wszystkie poza: podkręcenie/przykręcenie, rozproszenie, władca marionetek, 
zmiana kształtu, dar języków, telekineza, zombie. Niewidzialność działa tylko i wyłącznie na 
zwierzę.

Jest więcej światów niż tylko dwa. Za Zasłoną roi się od niezliczonej ilości światów, jednych 
pełnych magii, innych tej mocy pozbawionych. W większości z nich jednak działa ewolucja, 
doprowadzając do powstania setki niezliczonych bestii. Przyzywacz to istota, która nauczyła 
się komunikować z tymi istotami, a jej szkolenie skupiało się głównie na wzywaniu 
niesamowitych stworzeń z innych wszechświatów.
Przyzywaczy nie należy jednak mylić z plugawymi demonologami. Prawdziwy przyzywacz 
wzywa jedynie istoty o mniej więcej zwierzęcym intelekcie, a ich zaklęcia odsyłają je na 
chwilę przed zgonem. Demonolodzy zawarli pakty z demonami – inteligentnymi istotami z 
innych wymiarów, karmiącymi się duszami. Niestety, warto zauważyć że to właśnie wśród 
przyzywaczy najwięcej jest demonologów.
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Przyzywacze osobiście mogą rzucić jedynie cztery moce: przyzwanie, zawładnięcie, 
rozproszenie, wyczucie/ukrycie magii. Wszelkie pozostałe moce są dostępne jedynie 
wezwanym istotom (wykrycie/ukrycie magii przyzywacz może rzucić osobiście, ale może też 
przyzwać istoty o magicznym zmyśle).
Gdy przyzywacz wybiera przewagę Dodatkowe Punkty Mocy zwiększa się zarówno jego 
osobista moc jak i moc przywoływanych zwierząt (o 5).
Krytyczna porażka: Rzut 1 na kostce przyzwania oznacza, że wezwane zwierzę próbuje się 
wyrwać i zadaje mentalne obrażenia przyzywaczowi równe kostce Sprytu+kostce obrażeń od 
broni naturalnej stworzenia. To obrażenia magiczne, nie chroni więc przed nimi zwykły 
pancerz.

Przyzwanie
Ranga: Nowicjusz
Punkty mocy: Specjalne
Zasięg: Spryt
Czas trwania: 6 (1/rundę)
Warianty: Rozerwanie osnowy czasu i przestrzeni, teleportacja, portale, światło gęstnieje w 
postać zwierzęcia.

Wzywasz istotę z innego planu egzystencji. Istoty takie mają generalnie zwierzęcy intelekt, 
jednak wiernie wykonują twoje zamiary. Widzisz to, co one widzą i słyszysz, co one słyszą. 
Wszelkie przyzwane istoty to Blotki, jednak mają możliwość używania twoich mocy, i przy ich 
testowaniu rzucają twoją kostką Przyzywania i twoją Kością Figury. Dostają też własną kartę 
akcji, i natychmiast po przyzwaniu mogą działać. Zwierzę zna jedną moc na twoją rangę i 
posiada 10 PM, które może wykorzystać przy ich rzucaniu. By podtrzymać moc, zwierzę 
wydaje swoje własne punkty. Zasięg mocy mierzymy też od zwierzęcia: przyzywacz może 
więc rozkazać stworzeniu, by wzleciało wysoko i zionęło kwasem na wroga, którego on sam 
nie widzi.
Zwierzę może przebywać w dowolnej odległości od ciebie. Możesz mieć wiele zwierząt na 
raz, jednak płacisz koszty podtrzymania za każde z nich. To zwierzęta płacą koszt 
podtrzymania swoich mocy – jeśli więc masz lśniącego nietoperza i chcesz przyzwać 
dodatkową istotę, nie ponosisz kar za działającą moc oświetlenia. Możesz odesłać zwierzę w 
każdym momencie.
Choć używamy tu terminu „zwierzę” to odnosi się on głównie do intelektu istoty. Wszystkie 
przyzwane stworzenia są obce, pochodzą z innych światów. Mag nie przyzywa więc wilka z 
mocą pocisk, ale jeżozwierzowatego Quildera, wystrzeliwującego kolce z grzbietu w stronę 
wrogów. Warianty mocy zależą od natury istoty i powinny być stałe. Moc oznacza, że zwierzę 
może użyć tej mocy na innych – normalnie wszystkie orły potrafią latać, ale tylko Roki 
potrafią unieść jeźdźca. Wyjątkiem jest niewidzialność – przyzwana istota nie potrafi 
zmieniać innych w istoty niewidzialne.

Koszt Przyzwane zwierzę

3 Sokół, pies, kot domowy

4 Wilk, duży pies, jeleń

5 Lew, tygrys, szympans
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6 Rekin, niedźwiedź, goryl

7 Biały żarłacz

Jeśli uzyskałeś podbicie w teście Przyzwania, zwierzę zyskuje jeden dodatkowy fuks.

Zawładnięcie
Ranga: Nowicjusz
Punkty Mocy: specjalne
Zasięg: Spryt
Czas trwania: natychmiastowy (podtrzymanie: specjalne)
Warianty: Błyskawica między tobą a zwierzęciem, portal pod jego łapami, zwierzę lekko 
zmienia kształt.

Ta moc pozwala ci na przejęcie kontroli nad zwierzęciem wyzwanym przez kogoś innego. 
Wykonujecie sporny test Przyzywania. Zwycięzca kontroluje wskazane zwierzę. Koszt 
rzucenia tej mocy jest równy kosztowi przyzwania istoty -1, ale obie strony (przyzywacz, 
zwierzę ORAZ jego pan) mogą wydawać Punkty mocy, by otrzymać premię +1 do testu za 
każdy punkt. Jeśli uzyskasz przebicie w tym teście, możesz natychmiast odesłać istotę.

Nowe przewagi:

Dzielona moc
Wymagania: Zdolności nadnaturalne (przyzywacz), Wiedza (magia) k8+, Duch k8+
Więź między tobą a twoimi stworzeniami staje się jeszcze mocniejsza. Twoje stworzenia 
mogą korzystać z twoich zasobów mocy, jednak nie odwrotnie.

Władca maszyn
Wymagania: Zdolności nadnaturalne (przyzywacz), Wiedza (magia) k8+, Spryt k8+, Nauka k8+
W nieskończonej otchłani światów istnieje nieskończenie wiele możliwości. Twoje 
doświadczenia naukowe otwarły twoje oczy na ten prosty fakt – nie zawsze zwierzę jest 
zwierzęciem. Jeśli chcesz, możesz wydając 1 dodatkowy Punkt Mocy przyzwać wersję 
zwierzęcia będącą konstruktem, tak jak opisano to w bestiariuszu w podręczniku głównym.

Nadir a Przewodnik Fantasy
Nadir w wielu aspektach jest światem fantasy, stąd warto wykorzystać Fantasy Companion. 
Znajdziesz tam wiele ciekawych zaklęć, zawad i przewag gotowych do użycia w grze. Warto 
jednak zastanowić się, czy pasują do specyficznej magii Nadiru. Magowie na przykład mogą 
skorzystać z mocy przyzywającej ochroniarza, jednak zrezygnowanie z niej podkreśliłoby 
unikatowy charakter przyzywaczy. Mistyczne przeszłości z Nadiru podobne są do dwóch 
wariantów cudów w Fantasy Companion, jednak istnieje kilka subtelnych różnic. Adepci 
Nadiru nie są „mnichami kung-fu”, ich magia potrafi jedynie zwiększać ich możliwości 
fizyczne i duchowe.
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Zdolności Nadnaturalne: Mag
Arkaniści to praktykanci Magii, szkolący się w wykorzystywaniu Mocy przenikającej wszystkie 
światy. Ich moce to mistyczne zaklęcia, wypowiadane ciągi słów, zapisywane na zwojach czy 
glinianych tabliczkach. Magii każdy może się nauczyć, jednak bez iskry talentu praktykant nie 
będzie mógł korzystać z prawdziwych mocy (ma przewagę Czarownik). To posiadanie 
wrodzonego talentu w połączeniu z wiedzą i wykształceniem pozwoli magikowi stać się 
prawdziwym magiem.
Magowie korzystają z reguł opisanych w podręczniku podstawowym, jednak nie mają 
dostępu do mocy leczących, ani do mocy przyzywaczy. Za tę wszechstronność muszą jednak 
zapłacić – o ile wszyscy pozostali mistycy mają wybór wariantów mocy przy ich rzucaniu, 
magowie muszą poznać każdy wariant jako oddzielną moc. 

Czarownik (zawodowa)
Wymagania: Nowicjusz, Wiedza (magia) k8+
Ta przewaga pozwala magikom i nie tylko na „magię AGD” – odwszawianie materacy, 
magiczne blokowanie przeciągów, czyszczenie ubrań. Potrafisz tworzyć pomniejsze magiczne 
efekty, jednak nie zwalnia cię to od wykonywania testów. Możesz np. operować 
telekinetycznie wytrychami w zamku, wciąż jednak musisz mieć umiejętność Włamywanie, i 
musisz znajdować się blisko otwieranych drzwi. Dzięki tej przewadze możesz czasem 
zignorować kary za brak narzędzi przy testach Techniki. Przeważająca większość magów ma 
tę przewagę, jednak warto zauważyć, że nie wymaga ona żadnych zdolności nadnaturalnych 
ani statusu Figury.

Zdolności nadnaturalne: Wyznawca
Someone to hear your prayers

Someone who cares

-- Depeche Mode, Personal Jesus

Wielcy Bogowie Nadiru odeszli, pozostawiając po sobie jedynie kilka Pomniejszych Bóstw. 
Wyznawcy to osoby oddane właśnie tym małym bóstewkom. Kapłan to osoba wyznająca 
Wielkiego Boga – czasem uznaje Pomniejsze Bóstwo za „zastępcę” pierwotnego, i włada 
magiczną mocą, jednak częściej kapłani nie mają już żadnych mistycznych zdolności. Do 
kapłanów idzie się po nauki i ceremonie; do Wyznawców po leczenie i magiczne usługi.
Wyznawcy korzystają z reguł opisanych dla Cudów, jednak moce im dostępne zależą od 
etosu. Bóg dębów nie będzie zsyłał Telekinezy, a bogini koloru zielonego – kopania. Moce 
dostępne wszystkim Wyznawcom to: pancerz, pocisk, podkręcenie/przykręcenie, 
wykrycie/ukrycie mocy, odbicie, rozproszenie, leczenie, uzdrowienie, oświetlenie, 
zaciemnienie, pogrom, oszołomienie. Wszystkie warianty są związane z etosem bóstwa –
pancerz zesłany przez ducha pisma będzie serią wirujących run, a leczenie wymagać będzie 
kreślenia symboli na ciele uzdrawianego.
Bóg zsyła dwie dodatkowe moce oraz jedną na rangę bohatera (czyli do listy dodaj trzy moce 
dla nowicjuszy, cztery dla doświadczonych i tak dalej). Moce te zależą od etosu bóstwa, i 
powinny być odpowiednio dopasowane. Jeśli moc z podstawowej listy nie pasuje do bóstwa, 
nie wymieniaj jej na dodatkową.
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Zdolności nadnaturalne: Minstrel
Umiejętność: Występowanie (Duch)
Punkty mocy: 10
Znane moce: 2
Dostępne moce: Mowa zwierząt, podkręcenie/przykręcenie, rozprysk*, odbicie, 
wykrycie/ukrycie mocy, rozproszenie, strach, leczenie*, niewidzialność*, oświetlenie, władca 
marionetek, przyspieszenie, zmiana kształtu*, pogrom*, dar języków, szybkość, 
oszołomienie, telekineza, zombie.
Moce oznaczone gwiazdką mają wymagania rangi zwiększone o 1.

Minstrel to magiczny muzyk, którego muzyka potrafi oczarować i przekonać nawet 
najgroźniejsze zwierzęta. Jego moce to magiczne pieśni, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, wstrząsające swym pięknem. Moce ofensywne (oszołomienie, strach i rozprysk) 
to jazgot, hałas zadający ból słuchaczom. Z reguły jednak moce minstrela opierają się na 
zrozumieniu mocy słów, dźwięków i ruchów. 

Krytyczny pech: Gdy muzyk wyrzuci 1 na kostce Gry, jest Wstrząśnięty, i traci dodatkowo 1d6 
punktów mocy. Na szczęście nie odniesie rany.

Zdolności nadnaturalne: Adept
Umiejętność: Koncentracja (Wigor)
Punkty mocy: 5
Znane moce: 5
Adepci to osoby zdolne do czerpania magicznej energii z otaczającego nas świata. w 
przeciwieństwie do magów, wykorzystują ją do nadludzkich osiągnięć. Znają niewiele mocy 
magicznych, jednak te czynią ich niesamowitymi wojownikami.
Adept zaczyna grę z 5 punktami mocy, i zna wszystkie moce mu dostępne:  pancerz,
podkręcenie/przykręcenie, odbicie, pogrom, szybkość. Może ich używać tylko na sobie. Może 
też poznać 2 dodatkowe moce: rozproszenie (tylko wrogie czary rzucone na niego), oraz 
przyspieszenie. Tylko tych 6 mocy wolno mu używać. Za to ignoruje karę -2 przy rzucaniu 
czarów w rundzie, w które robi jeszcze coś innego (np. atakuje czy porusza się). Warto 
zauważyć, że adepci Nadiru jak najbardziej używają broni i lekkiego pancerza.
Asceta: Adept musi dbać o swe ciało – codziennie ćwiczyć, zdrowo się odżywiać, medytować 
dziennie po pół godziny. Zaniedbanie tych obowiązków (nawet w wypadku ciężkich ran!)
oznacza utratę mocy, dopóki adept nie podejmie diety na nowo. Utracone moce odzyskuje 
się po 3 dniach.

Magia a Ziemia
Jeśli któryś z bohaterów zdoła nauczyć się magii na Nadirze, a następnie przeniesie tę 
umiejętność na Ziemię, odkryje, że moce magiczne na naszej planecie są wyjątkowo słabe.
Esencja, swoiste pole generowane przez nasz świat jest znacznie mniejsze, zatem wszystkie 
rodzaje mistyków zależne od niego: magowie, minstrele i do pewnego stopnia wyznawcy i 
przyzywacze są bardzo ograniczeni. Obniż ich obecną i maksymalną ilość PM o połowę, gdy ci 



24

znajdą się na Ziemi. Wszystkie testy Czarowania i Występowania są zmniejszone o -4. 
Ponadto każdy z rodzajów mistyków ma też własne problemy.
Magowie odkryją, że trudno jest tu rzucać widowiskowe czary (takie mające bardzo 
widoczne efekty). Aby móc rzucić takie zaklęcie, mag musi wydać fuks.
Kapłani Większych Bogów straciliby swoje moce – w wypadku Wyznawców jednak, duch 
bóstwa jest zespolony z duszą mistyka, co oznacza że podobnie jak inni, na Ziemi dysponuje 
częścią swojej mocy. Wyznawca na Ziemi może korzystać z cudów tylko będąc w stałym 
kontakcie z przedmiotem wyrażającym ideę swojego ducha opiekuńczego.
Minstrele zaś zyskują pewną przewagę na Ziemi – gdy ich głos zostaje przenoszony przez 
urządzenia takie jak radio, działa na wszystkie istoty słuchające radia. Nie dotyczy to mocy 
ofensywnych. 
Przyzywacze znajdą się w dziwnej sytuacji. W przeciwieństwie do wyznawców czy magów, 
odkryją że zachowali pełnię swoich Punktów Mocy (ale mają karę -4 do umiejętności). Nie 
tylko to, ich wezwane stworzenia dysponują pełnią mocy, i zostają przyzwane na dwa razy 
dłuższy czas… tylko że by je kontrolować mistyk musi je normalnie oswoić – używając 
umiejętności Perswazja.
W najlepszej sytuacji są adepci – zachowują pełnię PM, i nie ponoszą absolutnie żadnych kar. 
Moc adeptów – i tylko ich – w żaden sposób nie czerpie z Esencji, pochodzi wyłącznie z ich 
wewnętrznych rezerw.

Ziemie

Znowu szarych dni pagóry,
Znów codziennych rzeczy las,
Wolę swoją znów dolinę,
Obok której płynie czas,
Szuka jej, kto był tu raz.
-- Budka Suflera, Sen o Dolinie

Oto Dorzecze. Piękna i bogata ziemia, zamieszkała przez plemiona Ilojów. Rzeka Elin, 
wylewająca na wiosnę, dająca życie latem i jesienią, i nadal żywa latem. Rzeka płynie na 
południe, z dalekich gór Stelreńskich, wpływając do Białego Morza. Klimat jest ciepły, niemal 
śródziemnomorski, łagodny jak na Bałkanach w naszym świecie. Ziemie są więc żyzne, choć 
dość trudno się je uprawia. Nadają się też wyśmienicie do hodowli krów.
Stelreny to niewysokie, acz strome szczyty. Mieszkają tu agresywni, choć niewielcy posturą 
Utinni, rasa rozbójników i myśliwych. Za Stelrenami leżą łąkowe ziemie Verian, pasterzy i 
świetnych jeźdźców. Na wschód od Dorzecza ziemia staje się bardziej sucha i wzgórzysta, 
zamieszkała przez Ilojów – barbarzyńców, których przodkowie wygnani zostali z bardziej 
żyznych ziem. Za Wzgórzami Ilojskimi leży władztwo Aygni – żywych istot… z żywego ognia. 
Na zachód leży potężne państwo Rubinowej Wiedźmy, tajemniczej czarodziejki o gorejących 
oczach, która nienawidzi wszelkich bożków i innych magów. Zamieszkują je różne rasy 
rozumne, w tym Uinn, Nurr i Ilojowie.
Na południu zaś leży archipelag Nyx, gdzie każda wysepka podobno zawiera olbrzymie 
bogactwa. Niestety, mieszkańcy tych wysp to podli nekromanccy piraci – wampiry. Wyspy te 
roztropnie minęli uciekinierzy Tuame, przybywając wprost na Wybrzeże.
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Za rodzimymi wyspami Tuame leżą straszliwe, zdewastowane wulkaniczne wyspy Sharan, 
zamieszkałe przez pająkoludzi Shal. Ostatnio jednak najechali na Tuame, zagarniając ich 
ziemię, rozpoczynając nową fazę podbojów. Czy sieci ich intryg oplotą też i Dorzecze? O tym 
zadecydują już bohaterowie.

O bogach
Mówią, że was nie ma, kłamstwo na wiatr
żeście odlecieli, gdzie wiatr i mgła
-- Urszula, Bogowie i demony

Nadir był niegdyś światem wielu bóstw. Przed odejściem wszyscy czcili mniej więcej tych 
samych Wielkich Bogów, różnie ich jednak nazywając. Najpowszechniejsi byli Ledan, bóg 
praw i rzemiosła; Malem, bóg wojny i łowów, Olarii, bogini słońca i rolnictwa i Shub, bogini 
matka. Poza nimi wyznawano też wielu innych bogów patronujących na przykład magii, 
ciemności i śmierci, jednak ich imiona mało kto pamięta. Imiona te są imionami Ilojów, 
jednak Wielcy Bogowie znani byli wśród każdej z ras.
Wszyscy zsyłali cuda kapłanom, a ich awatary wędrowały po świecie. Dobrzy czy źli, bogowie 
odcisnęli swe ślady na Nadirze. Aż sto lat temu, bogowie odeszli.
Nikt nie wie, co się z nimi stało, lecz nie odpowiadali na modlitwy. Przerażeni wyznawcy 
oczekiwali końca świata, lecz ten nie nastąpił. I wtedy objawiły się pomniejsze bóstwa. Każdy 
bóg miał swoje sługi – demony, anioły, świętych czy duchy przodków. Większość spośród 
nich odeszła wraz z mistrzami, jednak parunastu przetrwało. Bogowie poszczególnych liter, 
miejsc, bogowie garnków, gatunków ryb, bogowie zawiasów… By uzyskać magiczną moc, 
kapłani muszą układać się z tymi bożkami. Przeważnie bogom nie starcza sił by wspierać 
wielu kapłanów, dlatego też jeden Wyznawca jest przeważnie jedynym na całym świecie 
sługą swojego boga.
Kapłani dawnych bogów istnieją do dziś – nie mają magicznych mocy, lecz są moralnymi 
przewodnikami społeczności. Nie mają jednak zbyt wielkiej władzy – są doradcami i znają 
swoje miejsce. Zdarza się czasem, że kapłan Wielkiego Boga jest też wyznawcą boga 
pomniejszego – traktując to nieco jak namiastkę większego bóstwa.
Gdy bogowie odeszli, pozostawili po sobie też źródła mocy we własnych domostwach 
astralnych. Niektórzy kapłani potrafili sięgać po te źródła, uzyskując olbrzymią moc, jednak 
wypaczała ona ich umysły i dusze. Umiejętność tę zwie się dosłownie, na pamiątkę bohatera 
z dawnych lat, Sztuką Flechein, jednak na polski przełożyć ją można niemal dosłownie jako 
Prometeizm. To nie tylko zakazana magia, ale też bluźnierstwo i herezja. Moc jednak kusi.

Jak wygląda dzień rzemieślnika Iloi?
Bo nie ma sensu bez nonsensu, nie ma faktu bez przyczyny
Nawet Rolls-Royce się nie ruszy gdy w zbiorniku krwi jest więcej niż benzyny
-- Elektryczne Gitary, Ballada o Szakalu

Świt. Wstać. Zjeść chleb i owoce sezonowe. Rozpocząć pracę. Pracować do południa, zjeść 
obiad – jajecznica, kiełbasa, polewka czy kasza. Wrócić do pracy, skończyć o zachodzie 
słońca, zjeść chleb z masłem na kolację. Jesienią, gdy robi się chłodniej i noce stają się 
dłuższe, pójść posłuchać minstrela, obejrzeć galerię, wysłuchać poematu. Pójść spać. 
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Polityka

Iloi cywilizowani nie mają centralnej władzy w czas pokoju. Każda osada jest zazwyczaj 
samodzielna, rządzona przez rady starszych, w skład których wchodzą też jednostki wybitne 
– artyści czy kapłani. Gdy nadchodzi czas wojen, Iloi wybierają spośród siebie wodza, który 
zyskuje władzę nad osadą, a wodzowie o mniejszej sławie mają podporządkować się tym 
bardziej zasłużonym. Tak to wyglądało od wieków, gdy mniejsze wojenki z Nurr, 
barbarzyńcami czy Utinni były na porządku dziennym. Lata pokoju sprawiły jednak, że 
Ilojowie wojownicy zapragnęli znów sławy i władzy. Gdy Tuame zaatakowali ziemie Iloi, 
szybko obrano wodzów. Tym razem jednak wodzowie ze swego grona wybrali Księżną –
Dolaionę od Oszczepu, znaną z wypraw na barbarzyńców. Dolaiona zazdrości Rubinowej 
Wiedźmie jej pozycji, i władzy raz zdobytej nie odda już nigdy. Wśród Iloi rodzi się właśnie 
feudalizm.
Nurr nie do końca rozumieją ideę władzy. Jeśli szukasz kogoś ważnego w ich wsi, poszukaj 
najstarszego, o najbardziej wysuszonej skórze. Taka osoba zazwyczaj nie tyle rządzi, co 
przewodzi, a że zna wszystkich we wsi, może ich zebrać na naradę. Iloi praktykują 
demokrację bezpośrednią, lecz obca jest im koncepcja głosowania. Każda narada musi 
podjąć decyzję, na którą zgodzą się wszyscy obecni. Na szczęście obecnych jest rzadko więcej 
niż stu.
Tuame do niedawna rządzeni byli przez króla. Niestety, król Mabekwe i jego dwaj synowie 
zginęli walcząc z Shal. W teorii władzę objąć ma siostrzeniec króla, Kemako, lecz wielu nie 
chce widzieć Wyznawcy na tronie, dlatego de facto rządzi Gung, doświadczony wojownik. 
Problemem jest to, że Gung jest trochę za bardzo agresywny – doświadczenie podpowiada 
mu, że nie warto jest układać się z wrogiem. Nie nienawidzi Iloi, chce po prostu ich zabić i 
zająć ich ziemie.
Berrikowie mają swoje grody, gdzie panują dość autorytarne tendencje. Po śmierci 
burmistrza zazwyczaj następuje krótki okres wymachiwania bronią, szukania popleczników, i 
uzbrojone bandy krążą po ulicach. Do otwartych wojen na szczęście nie dochodzi, i giną tylko 
ci, których nikt by nie żałował. Berrikowie nie stosują skrytobójców, nie chcąc zaburzać 
delikatnej równowagi. Po krótkim okresie szantaży i pokazów siły, szanowani obywatele 
zgadzają się na wybór burmistrza, z reguły wybierając mężczyznę – figuranta, który 
umożliwia zachowanie stanu rzeczy. Większość Berrików jednak co roku porzuca miasto, 
udając się w rejs, wyruszając na barkach handlowych, oraz rzadziej, na słynnych wozach 
Berrików. Łodzie i karawany są własnością matron i przechodzą z reguły z matki na córkę. To 
osiadli mężczyźni sprawiają kłopoty.

Technologia

Iloi znają żelazo. To znaczy wiedzą, że coś takiego istnieje, i zetknęli się już z bronią Tuame. 
Sami nie potrafią jednak nawet go przetapiać, choć mogą je przekuwać. Metalurgia Iloi jest 
mocno na poziomie epoki brązu, choć wytwarzają uprząż i dosiadają wierzchowców. Mają 
też dość prymitywny, ale jednak, papier, powszechnie wykorzystywany do notatek, które nie 
muszą przetrwać. Budują z kamienia, i nie są najgorszymi inżynierami.
Nurr korzystają z drewnianych i kamiennych narzędzi, czasem też wspomagając je 
brązowymi nożami kupionymi od Berrików. Jak można było się spodziewać, swoje domy 
wznoszą z gliny i z drewna. Zresztą, nie potrzebują wiele – nie przeszkadza im wilgoć. Niemal 
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żaden Nurr nie używa broni i zbroi, wyjątkami są może kije pasterskie i przerobione 
narzędzia, jak kosy bojowe. Jak można było się spodziewać, są dość skuteczni w obronie 
swych pól. Nurr, gdyby potrzebowali, wynaleźliby chomąto, lecz arkeny są znacznie 
silniejszymi zwierzętami pociągowymi, no i dostarczają znacznie więcej nawozu.
Tuame to wojownicza rasa, więc nie powinno nikogo dziwić, że to właśnie oni kują 
najdoskonalszy oręż na świecie – żelazne topory, glewie i miecze. Mają nawet dostęp do 
wczesnej stali, budują też balisty i machiny oblężnicze. Lada dzień, i zaczną wytwarzać kusze. 
Dosiadają drayków, a ich zdolności budowania okrętów też są niemal na poziomie 
trzynastego wieku naszej Ziemi. Gdyby nie inwazja Shal, i wojny z nekromantami, Tuame już 
podbijaliby świat.
Berrikowie używają w życiu codziennym głównie brązowych narzędzi, broni i zbroi. Ich wozy 
mają skórzane resory, lekkie koła ze szprychami, są wytrzymałe i stanowią istne dzieło sztuki. 
Mają dostęp w zasadzie do każdego wynalazku na ziemi Dorzecza. Jeśli pozostawi się ich 
samym sobie, zaczną pośredniczyć w handlu między Tuame a innymi rasami. Wolny przepływ 
informacji i technologii jest cudowną rzeczą.
Shal są powodem, dla którego Tuame nie rządzą światem. Krótko mówiąc, mają dostęp do 
większości wynalazków możliwych do opracowania, jednak nie oznacza to, że je rozumieją. 
Ich misja wymaga od nich skupienia się na wojnie, omijają więc wiele odkryć „cywilnych”, 
zatem pewnych wynalazków nie osiągną w ogóle.

Czas a Nadir
Nadir ma również 24godzinne dni, jednak, jak sama nazwa wskazuje, czas godzinny różni się 
o 12 dni – gdy w Polsce jest południe, w Dorzeczu jest północ. W Polsce trwa też gorący lipiec 
roku 1978, w Dorzeczu zaś mamy ciepły wrzesień roku 108 od Odejścia Bogów. Nadir jest 
światem młodym – większość jego mieszkańców zakłada, że Wielcy Bogowie (lub też Duch 
Świata) stworzył go około dwóch tysięcy lat temu.

Rozrywki i święta

Odejście bogów zachwiało nieco tradycyjnym systemem świąt. Każdego miesiąca 
obchodzono niegdyś co najmniej jedno wielkie święto na cześć któregoś z bogów, jak też 
wiele pomniejszych. Bywało, że w takie wielkie święta boscy słudzy zstępowali z niebios, by 
przyłączyć się do ucztującego chóru. Minęło jednak sto lat, i wiele z tych świąt odeszło w 
niepamięć, a inne całkiem zmieniły znaczenie.
Dzień Zbiorów  - formalnie to ostatni ciepły dzień lata, kiedy powinno się już zakończyć 
zbieranie plonów z pól, i zacząć przygotowania do zimy. Zawsze towarzyszy mu wielka uczta, 
przygrywają minstrele, i całą noc się tańczy… Legendy mówią jednak, że niektóre 
społeczności, zwłaszcza Nurr, nie mogąc już polegać na łasce Alistry, nawiązały kontakty z 
demonami krwi. By użyźnić glebę na nowy rok, muszą przelać krew obcego – dowolnej żywej 
istoty spoza społeczności, w mrocznej ceremonii pośrodku pól osady. Czasem taki obcy 
obwoływany jest królem nocy, lecz częściej wystarczy wskazać go wieśniakom.
Thioner – święto przypływów. To święto zaczyna sezon zimowy, gdy woda staje się zbyt 
zimna, by pływać i zaczynają się sztormy. Plemiona zamieszkałe nad wodami powoli 
przestają wypływać w dalekie rejsy. Pozostałe często wykorzystują ten dzień do ostatnich 
zakupów, bo wszechobecne łodzie Berrików również coraz rzadziej wypływają w rejsy, i z tej 
okazji często kupcy oferują towary po niższych cenach. To w dzień Thioner przeprowadza się 
ważne transakcje handlowe, najmuje się i zwalnia pracowników. 
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Noc Pieśni – najkrótszy dzień w roku, tradycyjnie wolny od pracy. Wieczory cała wieś spędza 
razem, przy pieśniach i opowieściach. Dzieci wracają do rodziców, a wędrowcy do rodzinnych 
domów, by opowiedzieć sobie o wszystkim, co spotkało cię w trakcie tego roku. Niestety, jak 
wszyscy wiemy, gdy zbierzesz wszystkich razem, często konflikty są nie do uniknięcia. Wiele 
wsi co roku tłucze się przed domem wodza. Nowomodny zwyczaj zapraszania swych wrogów 
na uczty niezbyt pomaga, zwłaszcza gdy wino zacznie się lać strumieniami.
Dzień Świateł – na pamiątkę odejścia bogów tego dnia rozpala się światła, by znaleźli drogę 
do domu. Wyznawcy tego dnia mają obowiązek wygłaszać kazania w dowolnym miejscu, 
choć w praktyce większość unika wkraczania do domów. Prorocy, wieszczki, guślarze mają 
wolność rozgłaszania swych poglądów… poza prometeistami i demonologami.
Dzień Wiosny – święto Olari, bogini słońca, kiedy dzień zwycięża nad nocą. Pierwszy dzień 
wiosny i święto zasiewu. Niestety, nie jest to pora obfitości, i to właśnie to święto wyznacza 
czas, gdy bandy głodnych rolników zaczynają napadać na podróżnych.
Pierwszy Deszcz – święto odnowy, pierwsza wiosenna pełnia obu księżyców. Ten dzień jest 
nie tylko ważnym świętem religijnym Malema, ale też koniunkcją magiczną. Moce magiczne 
tego dnia są nieco silniejsze (przyzywacze i magowie zyskują 5 PM tego dnia), i o wiele 
łatwiej jest przyzywaczom sięgnąć do innych planów – także tych demonicznych.
Oddanie – tradycyjne święto lata, festiwal płodności i radości. Tradycyjnie w ten dzień 
spotykają się zakochane pary, celebrując ciepłe noce i obfitość pożywienia. To też dzień 
łowów, tego dnia bowiem odbywają się polowania, zastrzeżone tylko dla mężczyzn. Tradycja 
mówi, że mężczyzna po złożeniu odpowiedniego daru u stóp wybranki, może tej nocy 
obcować z nią jak z żoną. Stąd różne dość prymitywne zagrywki pośród Iloi i Berrików.

Olter – wielkie miasto

Dorzecze to młoda kraina. Nie ma tu starożytnych ruin zachowanych przed wiekami, poza 
może nielicznymi opuszczonymi świątyniami. Nie ma tu bezcennych skarbów sprzed wieków. 
Dorzeczem nie zawładnęło żadne imperium, mieszkańcy rozwijają się więc we własnym 
tempie. Dotyczy to też miast, które rzadko są ludne i bogate. Niewiele miast ma palisady i 
fortyfikacje, jednak są one ośrodkami handlu, magii i kultury.
Kosmopolityczny Olter nad jeziorem Oreit to  największe miasto regionu. Ma własne, 
kamienne mury, i jest siedzibą Księżnej Dolaiony. To w pewnym sensie stolica Dorzecza, bo 
to tu krzyżują się szlaki handlowe, to tu znajdziesz nauczycieli wszystkich fachów, i 
przedstawicieli wszystkich ras, gospody oferujące przysmaki z wszystkich znanych krain. 
Oczywiście, jak każde duże miasto, ma też swoją mroczną stronę. Tutaj znajdziesz też 
złodziei, przemytników i mrocznych magów każdej specjalności.
Wielu przyciąga Plac Targowy – chyba największe targowisko w tej części świata. Kupisz i 
sprzedasz tu w zasadzie wszystko bez problemu, jeśli tylko masz czym płacić. To zazwyczaj 
pierwsza dzielnica odwiedzana przez nowoprzybyłych, i jest znakomitą wizytówką miasta. 
Jako że większość mieszkańców to Iloi, osoba odwiedzająca miasto zobaczy nie tylko tysiące 
stoisk bogatszych lub biedniejszych handlarzy, ale też artystów – pieśniarzy, aktorów, 
muzyków i rzeźbiarzy. Znad wielu stoisk unoszą się zapachy przysmaków z całego świata, i 
wkrótce otoczą cię ci drobni handlarze, których nie stać na stoiska. Przy okazji, uważaj na 
kieszonkowców.
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Wielu spośród tej miejskiej biedoty mieszka w Dolinie. Domy bogatszych mieszkańców, 
solidnych mieszczan leżą w dzielnicach Złotej i Zielonej. Dolina nie jest może najciekawszym 
miejscem do zwiedzania, ale nie jest też piekłem slumsów – ten wątpliwy zaszczyt należy do 
nieformalnego dystryktu Przystani, na granicy Doliny i Doków. To Przystań jest gniazdem 
bandytów i codziennie toczą się tam wojny gangów.
Gangi te z reguły skupiają członków jednej szczególnej rasy. Nurr i Iloi dzielą się też w 
zależności od dzielnicy, w której mieszkają, koloru ubioru, i tym podobne. Gangi cały czas 
toczą ze sobą wojnę i choć przyjezdny nieraz może oberwać, to jednak to tysiące istot 
mogących walczyć za odpowiednią zapłatą. Ktoś szukający najemników znajdzie tu bez trudu 
mały oddział – bo większy będzie niemal na pewno skłócony wewnętrznie.
Mówiąc o Olterze nie sposób nie wspomnieć o szkole Arendta – mistrz magii i jego 
pomocnicy szkolą tu nawet do 40 młodych magików. Magiczne eksperymenty i 
doświadczenia sprawiają, że budynek szkoły zawsze jest ciekawym widokiem. Mówi się 
jednak, że to absolwenci szkoły Arendta często skłaniają się ku nekromancji.
Odpowiednikiem szkoły magów jest Nowa Świątynia – jedyna świątynia zbudowana po 
Odejściu, boże mieszkanie dla wszystkich Wyznawców. Jej zasady mówią, że na terenie 
kompleksu nie wolno przelewać krwi, ale i tak codzienne debaty teologiczne są na porządku 
dziennym. Z drugiej strony jest to nie tylko szkoła dla Wyznawców, ale też miejsce, gdzie 
każdy, nawet prometeista może znaleźć bezpieczne schronienie.

Wykopmy rasizm ze stadionów
Rasa w Nadirze jest dość złożonym problemem. Przede wszystkim, świat zamieszkują setki 
ras, i nikt nie kłóci się z tą ideą. Rasy te różnią się między sobą, dlatego mieszkańcy Nadiru z 
reguły są otwarci na sprawy higieny osobistej, potrzeb czy zachcianek. Z drugiej strony 
jednak, rasy zostały stworzone przez bogów, którzy najczęściej mieli w ich stworzeniu jakiś 
cel, i nie wyróżnili żadnej z nich. Wszystkie rasy wierzą, że Wielcy Bogowie byli tacy sami dla 
całego świata, i nikt nie zaprzecza ich istnieniu, zatem wierzy się, że istnieje zasadnicze 
podobieństwo między wszystkimi rasami rozumnymi. Na przykład, rasa uwielbiająca zabijać 
istoty rozumne i odżywiająca się głównie ich mięsem, zostałaby osądzona jako wynaturzenie, 
co według legend działo się w przeszłości. Rasa, której samice zabijają swoich partnerów w 
rytuale godowym, raczej zostałaby zaakceptowana, choć raczej nikt nie podrywałby pań tego 
gatunku w barze.
Przez zasadnicze podobieństwo rozumiemy też tutaj budowę fizyczną. Zdumiewająca 
większość ras ma humanoidalną budowę ciała, kończyny, kręgosłup i tak dalej. Oczywiście 
zdarzają się wyjątki – Nurr są pokryci śluzem, Aygni otoczeni są aurą ognia, Shal mają osiem 
kończyn, a Tmutowie są kulistymi kroplami cieczy, ale przeważająca większość ras jest do 
siebie na tyle podobna, by w codziennych kontaktach móc zajmować się różnicami. Jedzą na 
ogół i piją to samo, więc konflikty znajdzie tylko ten, co ich szuka. Dobra karczma to taka, 
gdzie oberżystka na widok Aygniego wyciągnie kamienny stołek, zamiast drewnianego.
Z trzeciej strony, gatunek nie jest odpowiednikiem ziemskiej rasy, ale przynależności do 
narodu, czy nawet jakiejś mniejszej grupy etnicznej. Konflikty „na tle rasowym” są tak 
naprawdę wynikiem starć kultur i mają widoczniejsze przyczyny niż takie w typowym fantasy, 
czyli wybuchają praktycznie cały czas. Elojowie to klasa posiadaczy, Nurr to klasa rolnicza, 
Berrikowie pełnią rolę pośredników między nimi, i choć wszystkie rasy mówią tutaj 
wspólnym językiem, to jednak stereotypy i wzajemna wrogość będą istnieć.
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Machiny latające - ramka
Magowie znają czary pozwalające im latać, mogą też budować proste machiny umożliwiające 
latanie. W mechanice są one po prostu wariantem mocy maga, jednak do kontroli mocy 
używa się zazwyczaj umiejętności Pilotowanie. Jeśli ktoś poinstruuje takiego maga na temat 
zasad awiacji, co nie powinno być trudne, mag może rozbudowywać swoje umiejętności. 
Magowie Iloi już mają do dyspozycji pewną liczbę latawców sterowalnych magią – gdy 
wyczerpią się Punkty mocy, latawiec zaczyna opadać znacznie wolniej, co pozwoli magowi się 
uratować.

Naturalne katastrofy

Wylew rzeki to jeszcze nie powódź. Prawdziwe naturalne katastrofy zdarzają się rzadko; 
Dorzecze nie doświadczyło trzęsień ziemi czy wielkich pożarów. Najgorsza jest chyba klęska 
głodu, spowodowana suszą, albo gorzej – wylewem i brakiem pól uprawnych. Masowy głód 
nie zdarzył się za nurrowej pamięci, lecz wiele społeczności, zwłaszcza dotkniętych wojną 
może głodować. Koniec zimy, gdy wyczerpują się zapasy, często może okazać się też końcem 
życia wielu biednych rolników.
Zarazy powstrzymywała magiczna moc Wielkich Bogów. Dziś wyznawcy robią co mogą, by 
nie dopuścić do rozprzestrzeniania się chorób. Trochę pomaga im w tym fakt, że znany jest 
koncept zarażenia się chorobą poprzez kontakt czy ugryzienie, a mieszkańcy Nadiru 
rozumieją, że czystość pomaga wyzdrowieć, myją zęby, i tępią robactwo. Ba, medycy 
sterylizują narzędzia mocnymi alkoholami czy opalając je w ogniu. Gdyby ktoś wprowadził 
jednak do walki broń biologiczną, populacja zmarłaby masowo. Choroby przenoszą się z 
odmiennych ras – nawet z tak odmiennych jak Aygni i Nurr. Jeśli BG wprowadzą szczepionki, 
bardzo zasłużą się w społeczeństwie.
Nadnaturalne katastrofy omijają też Dorzecze. Wprawdzie legendy mówią o tym, że w dniu 
zniknięcia bogów tysiące gwiazd spadło na ziemię, a po niej kroczyły demony, to jednak, 
przynajmniej ostatnio, nie ma zbyt wielkich katastrof wywołanych magią, lub odczuwanych 
tylko przez magów.

Bandyci
Patrz jak piją i żrą, twoją żywią się krwią
i żonglują słowami twych pieśni

Lecz nic nie śni im się, a najlepiej wiesz, że
nie istnieje wszak to, co się nie śni

-- Jacek Kaczmarski, Epitafium dla Boba Dylana

Przyczyny przestępczości głównie sprowadzają się do biedy, prostego sadyzmu, czy tradycji. 
Nurrowie łupią, bo są głodni, maruderzy Tuame są okrutni i głodni, cywilizowani Iloi są 
znudzeni i okrutni, Utinni nie przepadają za wędrowcami na ich ziemiach, zaś Berrikowie 
robią to, by przeżyć jako bezklanowcy. 

Typowy Barbarzyńca Iloi
Atrybuty: Zręczność k8, Spryt k6, Duch k6, Siła k6, Wigor k6
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Umiejętności: Walka k8, Odwaga k6, Spostrzegawczość k6, Strzelanie k6, Zastraszanie k4
Tempo 6 ; Obrona 6; Wytrzymałość 5
Zawady: Krwiożerczy
Przewagi: Twardziel, Chyży
Wyposażenie: Zbroja skórzana, miecz (2k6), łuk (2k6).

Typowy wygnaniec Berrików
Atrybuty: Zręczność k8, Spryt k4, Duch k6, Siła k6, Wigor k8
Umiejętności: Walka k8+1, Odwaga k10, Spostrzegawczość k6, Rzucanie k8, Zastraszanie k6, 
Przetrwanie k6.
Tempo 6 ; Obrona 7; Wytrzymałość 7
Zawady: Odszczepieniec
Przewagi: Ulubiona broń (włócznia), Blok.
Wyposażenie: Zbroja skórzana, włócznia (2k6).

Typowy Aygni, najemnik
Atrybuty: Zręczność k10, Spryt k6, Duch k6, Siła k8, Wigor k6
Umiejętności: Walka k10, Odwaga k8, Spostrzegawczość k8, Strzelanie k8, Zastraszanie k8, 
Wyśmiewanie k8 .
Tempo 6 ; Obrona 7; Wytrzymałość 7
Zawady: Wredny; Specjalne: Ataki zimnem nie powodują u niego Szoku.
Przewagi: Opanowany, unik, Szybki cios.
Wyposażenie: Kolczuga Aygnich (bezużyteczna dla innych ras), miecz Aygnich (2k8+k6 od 
ognia), kusza Aygnich (2k6+k6 od ognia).

Typowy adept, elitarny wojownik do wynajęcia Tuame
Atrybuty: Zręczność k8, Spryt k6, Duch k6, Siła k8, Wigor k8
Umiejętności: Walka k8, Odwaga k6, Spostrzegawczość k6, Rzucanie k4, Zastraszanie k6, 
Koncentracja k8.
Tempo 6, Obrona 6, Wytrzymałość 7
Zawady: Honorowy, Lojalny, Wredny.
Przewagi: Podwójne uderzenie, Oburęczny, Trzecia ręka, zdolności nadnaturalne – Adept.
Znane moce: 5 podstawowych mocy adepta (faworyzuje pogrom i podkręcenie Walki i Siły). 
5PM
Wyposażenie: Skórznia (+1), dwa smocze pazury (k8+k8), nóż przymocowany do końca 
ogona (k8+k4).

Typowy dowódca maruderów Tuame - Figura
Atrybuty: Zręczność k8, Spryt k8, Duch k6, Siła k10, Wigor k10
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Umiejętności: Walka k10, Odwaga k10, Spostrzegawczość k6, Rzucanie k8, Zastraszanie k6, 
Leczenie k6, Jeździectwo k8, Wyśmiewanie k6.
Tempo 6 ; Obrona 7; Wytrzymałość 10
Zawady: Honorowy, Świr
Przewagi: Berserker, zamaszyste cięcie, Baczność!, Trzymać szyk!.
Wyposażenie: Brygantyna (3), topór bojowy 2k10.

Typowy mag – renegat Iloi: Figura
Atrybuty: Zręczność k4, Spryt k10, Duch k6, Siła k4, Wigor k6
Umiejętności: Walka k6, Odwaga k6, Strzelanie k6, Zastraszanie k6, Wyśmiewanie k6, 
Rzucanie czarów k8, Wiedza (magia) k8, Leczenie k6.
Tempo 6 ; Obrona 5; Wytrzymałość 4
Zawady: Arogancki, Chojrak
Przewagi: Zdolności nadnaturalne: Mag.
Znane moce: Pocisk (Inkantacja Lodowego Noża, spowalnia wroga i zadaje obrażenia od 
zimna), Pancerz (Pole Energii Enriasa, pole siłowe, energetyczne, nie zwiększa pancerza 
przeciwko obrażeniom od świętej energii), Latanie (Potężniejsza lewitacja – mag unosi się w 
powietrzu), Podkręcenie/przykręcenie (Zwiększenie Możliwości Danteserra, nie do Sprytu, 
Ducha i umiejętności na nich opartych). 20 PM.
Wyposażenie: Krótki miecz (2k4).

Przykładowy szaman Nurr; Figura
Ten szaman jest Wyznawcą boga-wilka. Jego moce odzwierciedlają ten wybór.
Atrybuty: Zręczność k4, Spryt k6, Duch k10, Siła k6, Wigor k8
Umiejętności: Walka k8, Odwaga k4, Leczenie k8, Przetrwanie k6, Skradanie się k6, Tropienie 
k6, Wiedza (magia) k6, Wiara k10.
Tempo 6; Obrona 6; Wytrzymałość 6
Zawady: Zobowiązanie – leczyć swoich pobratymców, nie krzywdzić wilków. Lojalny.
Przewagi: Zdolności nadnaturalne: Wyznawca, Wyssanie duszy, Władca zwierząt
Znane moce: Pocisk – lecąca głowa wilka, (zadaje obrażenia święte, raniące nieumarłych), 
Mowa zwierząt, Przerażenie (wycie wilka), Leczenie (wilcza żywotność, tylko w lesie), Zmiana 
kształtu (tylko w wilka [wyjątkowo ubłoconego] lub mniejsze zwierzęta, nie w ptaki). 15 PM.
Wyposażenie: Kostur (2k6), nóż (k6+k4)

Geniusze

Nadir jest światem magicznym, i łatwiej w nim o zmianę rzeczywistości. Dzięki potężnym 
efektom magii, mocy natury czy woli bogów, czasem rzeczywistość zmienia się sama z siebie. 
Miejsce, gdzie używano nekromancji, stanie się splugawione, zaś prastara świątynia może 
stać się świętym miejscem. Miejsca magiczne nie są takie rzadkie.
To, co magiczne, jest często świadome.



33

Czasem takie miejsce może stworzyć pomniejszego boga, jeśli zostanie to zaakceptowane 
przez Większych Bogów. Obecnie częściej jednak pojawia się geniusz. Genius loci: duch 
miejsca. Miejsce przebudziło się, i może odkryć swoje dziwne moce magiczne. To pewna 
jaźń, pragnąca zwiększyć swoją potęgę, intelekt i nabyć nowe magiczne cechy. Czasem 
miejsce wykorzystuje do tego istotę już mieszkającą w nim, opętując ją i zawłaszczając. 
Częściej jednak żadny wpływ istoty śmiertelnej nie jest potrzebny.
Z początku geniusz manipuluje magią miejsca, lecz jest bezcielesny. Widzi, słyszy i czuje 
wszystko, co dzieje się na jego miejscu, i ma mały wpływ na otoczenie – coś jak poltergeist, 
upiór, złowroga siła. Na tym etapie geniusz zazwyczaj stara się zwiększyć swą moc, 
popierając swą magię, i odstraszając obcych.
Przykłady:

 Górski szczyt, który nie daje się zdobyć, a lawiny zdarzają się tylko wtedy, gdy 
rozbijasz obóz.

 Zimna i ciemna jaskinia, gdzie gasną wszelkie pochodnie, a z głębi słychać dziwne syki.
 Dom, gdzie bez przerwy giną klucze, zatrzaskują się drzwi, a czasem nawet latają 

talerze.

Z punktu widzenia mechaniki gry poltergeist jest raczej wyzwaniem, utrudnieniem i tak już 
trudnych testów. MG może zasymulować poltergeista dając mu trzy dodatkowe sztony, 
które ten może wydać by kazać BG powtórzyć udany test, wywołać pomniejszy magiczny 
efekt, lub zmusić jednego gracza do wykonania testu odwagi. Jedynymi godnymi uwagi 
statystykami poltergeista jest jego Duch i Spryt – może przemieszczać przedmioty o wadze 2 
kg za punkt w wyższej z tych cech. Poltergeist ma też już pewne zawady umysłowe, oraz 
czasem pewne przewagi, ale nie jest przeciwnikiem, z którym gracze mogą walczyć twarzą w 
twarz.

Gdy geniusz może się zmaterializować staje się istotą na wpół eteryczną, duchową –
eidolonem, dżinem, zjawą czy wampirem. Jego moce dorównują mocom śmiertelnych 
magów, nadal jednak nie może oddalić się od miejsca, którym jest. Eidolony są nie tylko 
bardzo inteligentne, ale mają też własne cele, i pragną poznawać świat. Mogą być 
człekokształtne, ale zwyczaje istot rozumnych są dla nich czymś, czego trzeba się nauczyć. 
Moc miejsca gromadzi się wokół eidolona, i powoduje lekkie zmiany w rzeczywistości. Jeśli 
eidolon wywodzi się od zatopionego statku piratów, osoby badające morską toń mogą 
upodobnić się do dawnej załogi statku (z reguły wyglądem).

 W nawiedzonym lesie krąży dziwna wiedźma. Pojawia się i znika, upiornie chichocze, 
gdy na podróżników spada drzewo. Samotni wędrowcy znikają bez ostrzeżenia.

 W tym domu w Olterze mieszkał potworny Iloi, zabójca dzieci. Dobrzy mieszczanie 
spalili go żywcem, jednak gdy dom wyremontowano, nowy właściciel miał dziwne 
koszmary...

 W to samotne drzewo zawsze uderzają pioruny. Wieśniacy czasem składają pod nim 
ofiary, jednak tylko najodważniejsi decydują się pod nim zasnąć, w strachu że 
obejmie ich gałęziami i nie wypuści.

Z mechanicznego punktu widzenia, eidolony to już fizyczni przeciwnicy. To potwory, często 
będące Figurami, mogące zagrozić graczom. Ich ważną bronią, ale też i ograniczeniem jest 
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częściowa tylko materialność; jedne eidolony istnieją tylko w snach, inne we mgle, za dnia, 
tylko jako odbicie w lustrze, czy nie mogą przekroczyć bieżącej wody. Eidolon taki jest zawsze 
wyzwaniem dla doświadczonych drużyn, niemal zawsze dysponuje też mocami 
nadnaturalnymi. Wiele potworów z klasycznego fantasy po doborze odpowiedniego miejsca 
stanowi odpowiedni materiał na eidolony; dodaj (jeśli nie mają) jakąś ciekawą zdolność 
nadnaturalną i odpowiednią słabość.

Prawdziwe geniusze są wolne i nieskrępowane. Gdy duch zbierze już dość mocy, by odejść, 
może stworzyć sobie prawdziwe cielesne ciało z materii miejsca. Jest zazwyczaj potężne, tak 
fizycznie jak i magicznie. Na nie działa też bardzo silnie efekt zmian rzeczywistości – samą 
swoją obecnością zmieniają świat w tło dla siebie. Z reguły to wielkie, silne bestie, mogące 
jednak w ograniczonym stopniu zmieniać kształt.

 Nawiedzona puszcza ma swojego strażnika – Chodzące Drzewo, silne i potrafiące 
obronić puszczę przed każdym zagrożeniem. Gdy je zdenerwujesz, może sprawić że 
twe włosy zmienią się w liście.

 Gdy wulkaniczny smok ognia leci nad lasem, drzewa nie muszą wybuchać 
płomieniem, lecz zmieniają się w rośliny uformowane z żywego ognia, gasnące w 
kilka godzin lub nawet dni po przelocie. Istoty, które zechcą spotkać się ze smokiem 
mogą zmienić się w żywiołaki ognia, istoty stworzone z plazmy, duchy płomieni. 
Mogą też spłonąć żywcem.

 Legendy mówią o wielkim skarbie w opuszczonej świątyni. Wielu młodych badaczy 
wyruszyło, by go zdobyć. Ci nieliczni, którzy powrócili mówią o wielkim jaszczurze o 
złotych łuskach, nie śpiącego na górze złota. Będącym górą złota. Nie pytajcie czy to 
smok zabił ich towarzyszy, bo w oczach mają lśniące złote iskierki.

Tutaj MG może naprawdę się popisać. Walka z taką bestią będzie czynem godnym 
Legendarnych herosów. Wiele potworów, w tym oczywiście smoki czy potężne demony 
pasują do tej kategorii. Efekt zmiany rzeczywistości często jest tylko kosmetyczny; z reguły 
daje wszystkim graczom jakąś zawadę (a rzadziej przewagę), działającą w bliskości potwora. 

Niektórzy opowiadają, że cały świat ma Ducha Świata, który przebudzi się, gdy grozić mu 
będzie niebezpieczeństwo. Inni twierdzą nawet, że to właśnie w ten sposób tworzone są 
światy, że wszystkie planety i gwiazdy to dzieci Pierwszego Smoka. Wielu wierzy, że to Duch 
stworzył bogów, by ci potem stworzyli miejsca i istoty rozumne. Niektórzy po odejściu bogów 
składają ofiary właśnie Duchowi Świata, twierdząc że odpowiada on na ich modlitwy, jako że 
słońce wschodzi i zachodzi.

Czasem miejsce może wykorzystać do swoich celów istotę blisko z nim związaną. 
Splugawiony cmentarz może przyciągnąć nekromantę, który nie musi zresztą odprawiać 
żadnych rytuałów. Im bliżej jest związany z nowym domem, tym więcej nieumartej mocy go 
przepełnia. W końcu zmieni się w potwornego licza – odpowiednik eidolona czy geniusza. 
Istoty, które czynią to świadomie, zwane są morferami. Próbują narzucić swoją wolę 
geniuszom, i samemu zająć ich miejsce. Moc ta jednak z reguły dominuje pozbawiając ich 
ludzkich emocji i uczuć. Morferzy często posiadają niesamowite możliwości, często właściwe 
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tylko potworom. To dobry sposób na wprowadzenie właśnie takich, częściowo 
człekokształtnych, częściowo potwornych wrogów.

Stronnictwa

Grupa wybranych – to stowarzyszenie magów, Wyznawców i adeptów, wierzących, że to 
osoby z darami magicznymi powinny rządzić światem. Ich niewielka liczebność nieco 
utrudnia im osiągnięcie tego celu, podobnie jak wewnętrzne skłócenie i konflikty z innymi 
szkołami. Nie są też bezwzględni w swoich zasadach etycznych – brzydzą się nekromancją i 
demonologią, i na ogół pragną równości między rasami. Ich ostatnim pomysłem jest 
stworzenie konkurencji wobec księżnej Dolaiony i wykorzystanie potężnego rytuału 
łączącego moce przyzywaczy, magów, wyznawców i minstreli, by przyzwać potężnych 
bohaterów z innego świata. Są szanowani – co nie oznacza „lubiani”. Tym niemniej by mag 
mógł dołączyć do Grupy wybranych, musi dysponować znaczną mocą.

Poszukujący bogów – sekta kapłanów i Wyznawców pragnących odpowiedzi na pytanie „Co 
stało się z bogami?”. Ich dodatkowym zadaniem jest też tępienie prometeistów. By osiągnąć 
swoje cele, przeszukują świątynie, próbują sięgnąć też do innych sfer. To enigmatyczna grupa 
lubująca się w zagadkach i metaforach, medytująca i spędzająca sporo czasu w 
odosobnieniu. Większość mieszkańców uważa ich za szalonych wieszczków, którzy czasem 
jednak przepadają bez śladu.

Strażnicy źródeł – Ta grupa używa magii oraz prostych testów by wykryć, czy woda z rzek, 
jezior i źródeł, nadaje się do picia. Są też wędrownymi lekarzami, przez co cieszą się 
szacunkiem ludności. Nie tylko znają się na zarazach i zwierzętach, ale są też częściowo 
uodpornieni – czy to przez magiczne kuracje, czy po prostu dlatego że przetrwali jako 
uzdrowiciele tak długo. Atak na strażnika jest uznawany za straszną zbrodnię, często karaną 
śmiercią.

Ważne jednostki
Kryją się za ścianą pozorów
Każdy z nich uników zna sto
Ale nikt nie sprawdził na pewno
Jak blisko czasem na dno
-- Kombi, Nietykalni

Księżna Dolaiona – ta piękna wojowniczka Iloi jest wizjonerką. Aktywnie dąży do utrzymania 
zdobytej władzy, i stworzenia dynastii. Jest ambitna, ale nie czyni jej to złą – uważa że za 
pokonanie Tuame należy się godziwa nagroda jej, i jej potomkom. Oczywiście, zwycięstwo 
nad Tuame jest środkiem do celu. Skoro mowa o potomkach, małżonek Dolaiony, lord 
Andor, zginął walcząc u boku żony kilka miesięcy temu. Księżna jest bezdzietna i szuka 
odpowiedniego męża.
Smedlo – stary kapłan bogini-córki uosabia wszystko, co w Iloi najgorsze – szowinizm wobec 
innych ras, niepraktyczność, chciwość i tradycjonalizm. Oczywiście, że jest przywódcą. Jest 
też wrogiem księżnej Dolaiony i nieoficjalnym przywódcą opozycji. Z chęcią odsunąłby ją od 
władzy, i zastąpił swoim synem Balaionem, ale prawo zabrania tego wprost, gdy wojna 



36

jeszcze trwa. W interesie Dolaiony jest więc przeciąganie działań wojennych, jednak Smedlo 
niezbyt wie, co chce osiągnąć – obcych nienawidzi tak samo, jak perspektywy tyranii jednej 
osoby.
Olein – Przez wieki Iloi nie pasujący do społeczeństwa zostawali wygnańcami, wyrzutkami 
czy barbarzyńcami. Dziś tworzą odrębną kulturę, powoli jednoczącą się w oddzielny 
organizm państwowy. Najsłynniejszym wodzem barbarzyńskich Ilojów jest Olein, mistrz 
miecza, adept, nieustraszony jeździec. Od kilku lat odnosił same porażki, lecz teraz gdy wielu 
wojowników Iloi walczy z najeźdźcami Tuame, ich straże na wschodzie wkrótce będą 
osłabione. Olein jest barbarzyńcą, ale nie jest głupi. Opłaca Berrikowych informatorów, i jest 
dość dobrze poinformowany o sytuacji Dorzecza. Zamyśla napaść na miasta osiadłych 
pobratymców. W przeciwieństwie do swoich kamratów jednak ma chytry i cwany plan –
zamierza zostać w Dorzeczu, jako nowy Książę.
Mistrz Arendt – Chyba najbardziej znany mag Iloi. Mistrz największej szkoły magii w 
Dorzeczu. Jeden z nielicznych arcymagów. Przywódca Grupy Wybranych. Wygląda niemal 
dokładnie jak bajkowy czarodziej – długa biała broda, długa szata i spiczasty kapelusz kryją 
jednak kolejnego ambitnego gracza na arenie politycznej, chcącego przez swoją powszechnie 
szanowaną pozycję zdobyć większą władzę wśród Iloi. Arendt jest zwolennikiem szybkich, 
zdecydowanych działań na froncie i z chęcią wysyła uczniów do działań wojennych.
Babcia Mrrakil – Babcia była już wszędzie, wszystko widziała i wszystko wie. Rozmawiała z 
szalonymi wyznawcami, nekromantami i potworami. Wielu sprzedała towary, a paru dzięki 
niej nie chodzi już po ziemi. Jej liczna berrikowa rodzina jest załogą jej karawany, i jest jej 
bezwzględnie lojalna. Babcia może być serdecznym towarzyszem, ale przede wszystkim jest 
kobietą interesu. Niestety, ma już swoje lata, dlatego też chciałaby zostawić komuś swoją 
karawanę. Ma dwie córki, jednak według wysokich standardów Babci nie są one zbyt 
doświadczone.
Burmistrz Alaxin – Alaxin jest burmistrzem berrikowego miasta Rexainer i jest nawet dobry 
w tej roli. A jak świat światem by być dobrym w roli polityka musisz być krętaczem, oszustem 
i absolutnie pewnym siebie cwaniakiem. Berrikowie zazwyczaj nie widzą tych cech jako 
szczególnie negatywne, jednak nawet według ich standardów Alaxin jest draniem. Na 
szczęście dla społeczności, traktuje Rexainer jako prywatną własność więc nawet o nią dba. 
Alaxin jest też kolekcjonerem dzieł sztuki – Rexainer korzysta na handlu z Iloi, staje się też 
piękniejszym miejscem, jednak o burmistrzu mówi się że posuwa się nawet do morderstw by 
poszerzyć swoją kolekcję.
Onrril – O Berrikach mówi się często bardzo źle. Onrril jest przykładem, że nie zawsze są to 
oszczerstwa bez pokrycia. Sprzedaje lustra, które pękają na drugi dzień, groty strzał 
odbijające się od skóry, i racje podróżne wysyłające w podróż do wychodka. Udaje się jej 
przeżyć w zasadzie dzięki wrodzonej bezczelności, szybkiej łodzi, i niezwykłemu seksualnemu 
magnetyzmowi. Zdaję sobie sprawę, że seksapil ziemnowodnego żyworodnego płaza 
nieszczególnie pasuje do ludzkich wzorców, ale Onrril potrafi być dość uwodzicielska nawet 
wobec Nurr. Poza tym, robi to dla chorego umysłowo brata, w nadziei że magowie ze szkoły 
Arendta zdołają przywrócić mu sprawność myśli – a to kosztuje. Większość jej zarobków 
Onrril odkłada w bezpiecznym miejscu.
Pol – Pol jest wiedźmą. Nurrową wiedźmą. Starszą wioski. Przywódczynią społeczeństwa. 
Jest wbrew pierwszym wrażeniom dość młoda, ale nad podziw dojrzała. Wszyscy liczą się z 
jej słowami, nawet mieszkańcy odległych wsi. Pol osiedliła się pod Olterem i często zdarza się 
jej występować w imieniu swojej rasy przed Dolaioną – zawsze odmawiając walki u boku Iloi. 
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Samo poparcie Pol warte jest fortunę, jednak sama Pol nie znosi wazeliniarzy i rzuca 
klątwami na lewo i prawo, gdy ktoś ją zdenerwuje. Jest prostą, praktyczną dziewczyną. Mało 
osób uważa ją za maga czy wyznawczynię; i słusznie. Talent magiczny Pol jest bowiem 
podobny do mocy Minstreli.
Lib – Nurr są zazwyczaj spokojnym ludkiem, nie lubiącym wędrówek, walk i wszystkiego, co 
niepokojące i ryzykowne. Wyjątki, jak Lib, zdarzają się naprawdę rzadko. Lib jest 
wędrowcem, łazikiem, traperem i myśliwym. Czasem odgania dzikie zwierzęta od siedzib 
swych pobratymców, częściej jednak pracuje jako przewodnik, przepatrywacz i tropiciel. Jest 
blisko związany ze Strażnikami Źródeł, i bardzo lubi dla nich pracować. Jest też dość 
światowy jak na typowego Nurr, widział wiele miast, obcych ras, i potrafi dobrze strzelać z 
łuku – co sprawia że nie cieszy się popularnością w swojej rodzinnej wsi. I choć chciałby 
nawiązać kontakt z młodymi damami ze swej rasy, to jednak one poddają go dość ścisłemu 
ostracyzmowi.
Gung – Ojciec generała Gunga powiedział mu kiedyś „Zabić, by nie dać się zabić”. A potem 
dał się zabić przez Shal. Gung widział śmierć swojego króla, swojego ojca, swojej żony. Nic 
dziwnego, że w jego umyśle utrwaliło się nie tylko motto ojca, ale też głębokie przekonanie, 
że dobro jego rasy jest najwyższe. Gung po przybyciu do Dorzecza nawet nie próbował 
paktować z Iloi, ogłosił jedynie że od dziś to Tuame zamieszkują te ziemie. Iloi uznali go za 
przywódcę i natychmiast wyruszyli na wojnę. Gungowi niezbyt to odpowiada, ale jego lud 
musi gdzieś mieszkać, więc jeśli musi zabić setki Iloi, nie ma problemu. Shal nie mieli 
problemu zabijając jego lud. Według Gunga, taki jest już ten świat.
Kemako – Prawo to zabawna rzecz. Choć wśród Tuame kapłani nie mają już prawdziwej 
władzy, to nadal nie mogą rządzić. Kemako nie jest kapłanem – ale Wyznawcą, a prawo jest 
dość mętne w tym temacie. Jego duch opiekuńczy był niegdyś bogiem pewnego gatunku 
stokrotek, co nie pomaga zbytnio wizerunkowi księcia. Jest wprawdzie rozsądny, skłonny do 
introspekcji, ale nie są te cechy cenione przez Tuame. Jest mimo to kompetentnym 
wojownikiem, i byłby niezłym przywódcą. Mimo to Kemako niechętnie dąży do władzy – nie 
podoba mu się nastawienie Gunga, jednak wie że w obecnej sytuacji rozłam wśród Tuame 
jest ostatnią rzeczą, której potrzeba.
Pokoto – Pokoto jest przywódcą opozycji wobec Gunga. Uważa, że książę Kemako jest już 
wystarczająco dojrzały by objąć tron, jest też zwolennikiem zgody między Iloi, i 
ewentualnego handlu – wiedza w zamian za ziemię. Sądzi też, nie bez racji, że Dorzecze Iloi 
jest wystarczająco rozległą krainą by pomieścić jeszcze jedną rasę, chce więc pokoju. Inni 
Tuame nie uważają go za wojownika – dość słusznie, bo on sam uważa się za maga. Jest 
czarodziejem o niemałej potędze, której używa jedynie do ochrony obozowisk. On i jego 
uczniowie odmawiają udziału w otwartej wojnie, jednak istnieje wielu niezależnych magików 
walczących na froncie.

Rzeczy do wynalezienia

Iloi są gotowi na przyjęcie prasy drukarskiej, choć czcionki byłyby zbyt miękkie. Ich kultura 
jednak łyknie druk bez większego problemu.
Wszyscy z radością powitają masowe wytwarzanie szkła – zwłaszcza oszlifowane soczewki. 
Iloi i Tuame potrafią wytwarzać szyby, jednak rzadko to robią.



38

Proch. Naturalnie, jako że toczy się wojna, proch zostanie przywitany z otwartymi ramionami 
i doprowadzi do szybszego zwycięstwa. Zresztą, nie trzeba nawet wynajdywać prochu by 
ktoś zyskał przewagę w wojnie, żadna ze stron nie zna bowiem kusz.
Łożysko kulkowe – rzecz jest prosta i genialna, więc mieszkańcy Dorzecza skoczą za nią w 
ogień. Co ciekawe, zawieszenia wozów Berrików są całkiem nowoczesne.
Lampa naftowa – wydłużysz dzień o kilka godzin. Olej skalny jest znany w Nadirze, jednak nie 
ma prawie praktycznego zastosowania poza medycyną. Nawet najbardziej prymitywna 
destylacja paliw wymaga jednak szczelnych, ognioodpornych naczyń.
Kompas – milion razy bardziej przydatny niż na Ziemi – Nadir nie ma bowiem Gwiazdy 
Polarnej.
Odciski palców – zrewolucjonizują kryminologię – to  znaczy że w ogóle jakaś będzie.
Mydło – znaczne usprawnienie wobec prymitywnie oczyszczonego łoju.
Penicylina – jeśli nie sprawi, by czczono cię jako bóstwo, nic nie pomoże. Podobnie inne 
proste lekarstwa, jak aspiryna czy środki na przeczyszczenie. Mieszkańcy Nadiru wiedzą, co 
to są zarazki, ale niezbyt rozumieją ideę szczepionek.

Co wziąć ze sobą?

Scyzoryk uratuje niejedno życie. Scyzoryki, jak wszyscy pamiętamy z dzieciństwa, były jednak 
towarem deficytowym i bardzo pożądanym. 
Latarkę. Baterie do latarki. To można łatwo dostać w kiosku.
Stalowe noże, finki harcerskie.
Rower w zasadzie podwaja twoje tempo ruchów! Łyżwy są znane w Nadirze, i czasem 
wykorzystuje się je w Dorzeczu… ale wrotki – ha, to coś nowego.
Jeśli masz dwudziestowieczny zestaw pierwszej pomocy, jesteś mistrzem. Każdy, kto ma 
własny samochód, musi też mieć apteczkę. Skompletowanie niezbędnych rzeczy w aptece 
nie jest zbyt trudne. Zresztą, same bandaże będą warte fortunę.
Książki, najlepiej takie z obrazkami. Informacja matematyczna i techniczna sama w sobie jest 
bezcenna.
Aparat fotograficzny i spory zapas filmu. Może nie uda ci się go wywołać, ale negatywy warto 
zawsze mieć.
Bimbrownię – jak przystało na Polaka. Serio, są tysiące zastosowań dla wysokoprocentowych 
alkoholi, poza tym najbardziej oczywistym.
Narzędzia – nie wchodzimy tu w detale – bohater bierze z reguły więcej niż jeden śrubokręt. 
Warto zwrócić uwagę na dwudziestowieczne siekiery, przewyższające większość toporów 
bojowych.
Lustra: mała rzecz, a cieszy. Dostaniesz tanie lusterka w kiosku Ruchu.
Muzyka – spróbuj połączyć longplay z nakręcanym gramofonem. Zadziw miejscowych! 
Idealne na prezenty dla wodzów i minstreli. 
Milicja ma krótkofalówki – użyteczne, ale baterie szybko się wyczerpią. W zasadzie 
skonstruowanie radioodbiornika nie byłoby aż takie trudne, ale nadawanie już tak.
Taśma klejąca – w PRL ograniczona do zastosowań technicznych i opakowań, ale bez 
wątpienia przydatna.
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Inne: Ołówki, suwaki logarytmiczne, słoje do weków, zapałki, wędki, żyłki i haczyki, koc, 
gwizdek, latarnie, woskowe świece, zapalniczka, papierosy, zestaw młodego chemika czy 
zestaw modelarski.

Nurr
Dzieci Deszczu i Ziemi

Nurr to najbardziej rozpowszechniona rasa w Dorzeczu. Nic dziwnego – sami wierzą że łączą 
w sobie esencje Ziemi i Wody, a nieco obraźliwa nazwa „błotoludzi” opisuje ich równie 
dokładnie.
Nurr to wielkie, prawie dwumetrowe istoty humanoidalne, których skóra przypomina 
wiecznie wilgotne błoto – w wielu kolorach, najpowszechniejszy jest jednak ciemny brąz. Ich 
głowy są bardziej wybrzuszeniami tułowia – nie mają szyi jak ludzie. Nurr nie są jednak 
ożywionymi górami ziemi – mają kości, wątroby i ogólnie ich anatomia wewnętrzna nie jest 
radykalnie odmienna od ssaczej. Podobnie jak ssaki, mają mężczyzn i kobiety, jednak 
przedstawicielom innych ras jest dość trudno odróżnić jedną płeć od drugiej. Nurr są też 
płodni – jedna para może spłodzić w ciągu życia średnio siedmioro czy ośmioro dzieci,. W 
połączeniu z wytrwałością, tolerancją dla wielu niesprzyjających warunków i sporą siłą 
fizyczną sprawia to, że Nurr są bardzo rozpowszechnieni w całym Dorzeczu.
Ma to jednak swoją złą stronę. Nurr są dość konserwatywną rasą, i z reguły ich 
zainteresowania nie wykraczają poza założenie rodziny i posiadanie własnej ziemi. Nurr 
zdecydowanie wolą pracować na roli. Nurr to pasterze i rolnicy, nie zaś łowcy czy zbieracze. 
Niektórzy wprawdzie przenieśli się do rosnących grodów, jednak nie stanowią tam 
większości. Nieliczni Nurr, trudniący się wędrownymi zawodami są dość pogardzani w ich 
społeczeństwie, jak na przykład myśliwy Lib. Nurr rzadko trudnią się też rzemiosłem, w tym 
obróbką metali – celują w snycerce. Nie są wojownikami z natury; zmuszeni do walki, np. w 
obronie swoich domów i pól posługują się narzędziami pracy – cepami, kosami. Pasterze i 
nieliczni łowcy posługują się ciężkimi lagami (a w rękach dwumetrowego Nurr są one 
naprawdę ciężkie), oraz procami. Nurr nie zajmują się magią; większość z nich nie ma 
możliwości, ani chęci by otrzymać niezbędne wykształcenie potrzebne do zostania magiem, 
minstrelem lub przyzywaczem. Większość czarowników Nurr to wyznawcy.
Nurr to rasa praktyków, niechętnie spoglądająca na podróżników i awanturników. Z drugiej 
strony jednak, Nurr nie mają bohaterów. Jeśli BG-Nurr dołączy do drużyny, z początku spotka 
go pewien ostracyzm, potem jednak, jeśli będzie postępował heroicznie, może stać się 
wzorem dla wielu młodszych pobratymców. Nurr – BG to tacy, którzy zajęli się 
poszukiwaniem przygód, ponieważ nudzi ich tryb życia ich rasy.

Dziecko ziemi: Nurr lubią i potrafią ciężko pracować. Początkowy Wigor wynosi k6 zamiast 
k4.
Dziecko deszczu:  Nurr dodają +2 do rzutów związanych z opieraniem się złej pogodzie, ale 
nie przeciwko efektom magicznym (np. pociskowi wyglądającemu jak piorun).
Śliski cwaniak: Dzięki śluzowatemu ciału Nurr zyskuje +2 do efektów wyzwalania się z 
więzów, wymykania się w zapasach itp.
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Sól tej ziemi: Spryt kosztuje dwa punkty by go zwiększyć, jak też rozwinąć. – Nurr są prości i
niewykształceni, choć nie tak do końca „głupi”.

Dostępne przewagi

Zjednoczenie z ziemią
Wymagania: Nurr, Nowicjusz; lub Obieżysfer
Nurr znają prawa rządzące przyrodą lepiej niż ktokolwiek inny. Choć nie są wędrowcami, to 
jednak znają i czują rytm matki Ziemi. Nurr posiadający tę przewagę nigdy nie zmęczy się w 
sposób naturalny podróżując przez ziemie podobne do Dorzecza – nie dotyczy więc to wysp 
Tuame czy pustynnego kraju Shal, za to stosuje się do większości sąsiednich ziem, jak 
również Polski. Nurr jest odporny na zmęczenie wynikające nie tylko z podróży, ale też z 
normalnego, ciężkiego wysiłku, jeśli tylko może odpocząć przez chwilę na naturalnym terenie 
– magiczne wyczerpanie rozlicza się normalnie. Z przewagi tej nie można korzystać podczas 
podróży wodnej lub powietrznej.

Zjednoczenie z roślinnością
Wymagania:Nurr, Zjednoczenie z ziemią
Podobnie jak rośliny, jesteś dzieckiem nieba i ziemi: możesz więc porozumiewać się ze 
swoimi braćmi. Odprawiając krótki rytuał (potrzeba do niego manierki wody) i wydając fuksa 
Nurr może wprawić się w mistyczny trans pozwalający mu na porozumienie się z dowolną 
rośliną. Nie obdarza ich intelektem, tak naprawdę udziela im cząstki swojego umysłu. 
Wystarczy to na spojrzenie na świat tak, jakby bohater wspiął się na szczyt drzewa, zapytania 
trawy, kto po niej przeszedł, lub krzewu róży, kto go zasadził.

Liczna rodzina
Wymagania:Nurr, Nowicjusz; lub Obieżysfer
W każdej wsi masz brata, w każdym miasteczku kuzyna, zaś ten samotny pasterz może 
okazać się dawno nie widzianym wujem siostry twojego szwagra. Gdy spotykasz większą 
grupę Nurr, możesz wykonując udany test Wiedzy ogólnej, rozpoznać w niej kogoś z kim 
jesteś spokrewniony. Te osoby będą do ciebie przyjaźnie nastawione, i na przykład pozwolą 
ci nocować za darmo w swojej chacie, czy podzielą się z tobą i twoimi towarzyszami 
posiłkiem. Możesz rozpoznać kuzyna także w samotnym wędrowcu, jednak by w ogóle 
wykonać ten test musisz wydać fuksa.
Ci kuzyni muszą być Blotkami. Stopień pokrewieństwa Figur z tobą ustala Mistrz Gry. 
Człowiek – obieżysfer wybierający tę przewagę musi zostać honorowo i ceremonialnie 
przyjęty do klanu Nurr; warto wpleść to w fabułę.

Odporny na ciosy
Wymagania: Nurr, Doświadczony, Wigor k8+, Walka k6+
Nie jesteś wojownikiem. Ale jesteś żylasty. Dodaj +1 do swojej Wytrzymałości. 



41

Iloi
Pyszni i piękni

Większość innych ras określa Dorzecze mianem Dorzecza Ilojskiego. Choć to Nurr są 
najliczniejsi, to Iloi dominują. Swoją biegłość zawdzięczają szacunkowi dla wiedzy, giętkości 
umysłu, oraz otwarciu na nowe idee. Jedną z nich jest niestety przekonanie o własnej 
potędze. Iloi do Dorzecza przybyli ze wschodnich stepów, bez większego trudu podbijając 
pokojowych Nurr, co sprawiło że do niedawna uważali się za najsilniejszą rasę Nadiru. Iloi 
słyną zatem tak ze sztuki, potężnej magii jak i ksenofobii.
Szczęśliwie dla Bohaterów Graczy, Iloi są też rasą Nadiru najbardziej podobną do ludzi, 
różniąc się od nas tylko szczegółami jak liczba palców i zębów, kolor włosów czy wzrost. 
Większość mieszkańców świata weźmie więc ludzi za Iloi, jeśli nie będą przyglądać się im zbyt 
uważnie. Iloi podobni do ludzi są także wewnątrz. Nie są raczej z nimi spokrewnieni 
genetycznie – związek człowieka z Iloi nie będzie płodny. Sami Iloi uznają zapewne ludzi za 
tylko nieco gorszych pobratymców.
Iloi mają wrodzone zdolności magiczne, i celują w zasadzie każdej sztuce, może oprócz 
przyzywania i wyznawania. Przyzywanie wymaga zrozumienia innych sfer, zaś Iloi mają 
problemy ze zrozumieniem innych istot Nadiru. Co do wyznawania, Iloi ostatnio bardziej 
szanują kapłanów niż wyznawców, szanując ich wiarę i oddanie idei. Magia niesłychanie 
podniosła poziom technologiczny Iloi. To dzięki magii leczącej Iloi powstrzymują choroby, to 
adepci Iloi stawali się bohaterami tej rasy. Ukochaną magiczną sztuką Iloi jest jednak bez 
wątpienia magiczna muzyka. Iloi uwielbiają opowieści, muzykę i legendy. To między innymi 
właśnie z powodu przywiązania do wiedzy udało im się zajść tak daleko.
Nie są mimo wszystko rasistami, uważają jednak że bogowie oddali im Dorzecze we 
władanie. Inne rasy, choć wszystkie mają swoje przewagi, nie są tak bystrzy, wojowniczy ani 
utalentowani magicznie, stąd też stoją w hierarchii poniżej Iloi. Ba, jedną z sił Iloi jest 
rozsądne wykorzystanie przewag przedstawicieli innych ras – dlatego Nurr nie są już 
niewolnikami, a Berrikowie zajmują się handlem bez przeszkód. Iloi jednak zawsze chcą 
utrzymać pozycję swojej rasy – a najlepiej tylko swojej najbliższej rodziny.

Giętki umysł: K6 w Sprycie na starcie, do wyboru k6 w obśmiewaniu lub przekonywaniu. –
Iloi mają giętkie umysły i języki.
Harmonia z magią: 5 dodatkowych punktów mocy dla wszystkich zdolności nadnaturalnych 
poza przyzywaczami. Iloi mają pewien magiczny zmysł, jednak ich dość poważna ksenofobia 
odcina ich nieco od innych sfer. Jeśli Iloi nie ma zdolności nadnaturalnych, nie odnosi 
korzyści, ale zyska 5 punktów, nawet jeśli potem je nabędzie. 
Wykształcenie: +2 do testów Wiedzy ogólnej – Iloi przywiązują wielką wagę do historii i 
opowieści.
Ksenofobia: -2 Charyzmy – Iloi są ogólnie irytujący dla wszystkich poza innymi Iloi. Są zresztą 
skłóceni nawet między sobą.
Mizerna postura: - 1 Wytrzymałości – Iloi nie są tak wielcy i silni jak istoty ludzkie.

Dostępne przewagi
Gracja
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Wymagania: Figura, Iloi, Nowicjusz; lub Obieżysfer
Iloi to zwinne, piękne stworzenia. Wszelkie ich ruchy są szybkie i sprawne. Iloi przy bieganiu 
rzucają k6 (lub odpowiednią kością) oraz Kością Figury, wybierając lepszy wynik (bez 
przerzutów).

Niesamowita gracja
Wymagania: Figura, Iloi, Doświadczony, Gracja, Wigor k6+
Człowiek przyglądający się tobie w walce nie uznałby cię za przedstawiciela swojego gatunku. 
Jest w tobie ta iskra zwinności, poruszająca poetów i rzeźbiarzy. Nie ponosisz kary -2 do 
testów za bieganie i inną czynność w turze. 

Aura strachu
Wymagania: Iloi, Doświadczony, Zastraszanie k8+; lub Obieżysfer i Zastraszanie k8+.
Niektórzy uważają że pod wdziękiem Iloi kryje się potworna natura rasistów. Może w twoim 
przypadku tak nie jest, jednak z pewnością potrafisz wykorzystać tę reputację. Jeśli 
powiedzie ci się test woli oparty na Zastraszaniu to przeciwnicy nie tylko są Zastraszeni, ale 
tracą natychmiast po jednym Fuksie.

Wieszcz
Wymagania: Figura, Iloi, Występy k8+, Wiedza (magia) k8+, Zdolności nadnaturalne: 
minstrel, Charyzma 1+.
Przewaga ta jest podobna do przewagi Pomysłowy Dobromir. Raz na sesję bohater może 
ułożyć poemat, pieśń czy sagę mającą efekt analogiczny do dowolnej mocy: nawet takiej nie 
znajdującej się na liście mocy minstrela, jednak nie może mieć ona rangi wyższej niż ranga 
Bohatera. BG płaci wtedy dwukrotną wymaganą ilość punktów mocy i normalnie testuje 
Występy.

Berrik
Wygadani wędrowcy

Berrikowie są humanoidalnymi płazami, o wzroście człowieka. Są jednak żyworodni i 
mięsożerni, czym różnią się od ziemskich płazów. Już parę chwil po urodzeniu są ruchliwi i 
gotowi do działania, nie musząc uczyć się chodzić i pływać, jak ludzkie dzieci. Są też dość 
odporni na skrajne temperatury, jednak potrzebują znacznych ilości wody do przeżycia. Z tej 
przyczyny ich domeną stały się rzeki i stawy, liczne w Dorzeczu. 
Berrikowie lubią bagna, jednak wilgotne tereny nie mogą wyżywić ich licznego potomstwa. 
Dlatego też zajęli się handlem.  Bardzo wielu Berrików wyrusza wczesną wiosną na łodziach 
w świat, handlując i zarabiając, z nastaniem pierwszych mrozów jednak wracają do domów. 
Oczywiście, nie każdy przedstawiciel tej rasy jest handlarzem; obyczaj nakazuje każdemu z 
nich wyruszyć na jedną wyprawę po osiągnięciu dorosłości. Spora ich część jednak podróżuje 
nawet zimą (nie jest ona szczególnie surowa w Dorzeczu), bo tak kocha swoją łódź i pragnie 
odkrywać świat. Tacy Berrikowie, choć marzną i czasem głodują (a może dlatego), są uważani 
za bohaterów wśród swojej rasy.
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Łodzie Berrików przechodzą z matki na córkę, jednak w ich miastach nie panuje matriarchat. 
Choć w interesach przodują kobiety, to jednak mężczyźni często bywają świetnymi 
niezależnymi handlarzami. Mąż jest też wspólnikiem żony, więc nie wszystkie małżeństwa 
wśród Berrików zawiera się z miłości.
Berrikowie nie są rasą szczególnie wojowniczą, ale potrafią walczyć. Lubią włócznie i dzidy, 
znają się też na strzelaniu z łuku. Nie formują jednak własnych oddziałów, choć czasem służą 
jako najemnicy. Ich magiczne zdolności nie są szczególnie potężne, jednak są zdolnymi 
magami i minstrelami, w czym pomaga im dar do dźwięków. Wędrowny styl życia dobrze 
pasuje też przyzywaczom wywodzącym się z tej rasy.
Berrikowie w przeciwieństwie do Iloi są dośc otwarci na innych. Dość modne wśród tej rasy 
jest nieco nonszalanckie zachowanie, postępowanie tak jakby nic nie mogło cię zadziwić. 

Z dala od domu: K6 w Duchu – Berrikowie są odważni i charyzmatyczni.
Ziemnowodny – nie jesteś całkowicie przywiązany do ziemi. Wprawdzie masz automatycznie 
k6 w Pływaniu, to jednak zużywasz 4 razy więcej wody niż istota ludzka. W przeciwnym razie 
musisz wykonywać testy Wigoru jak w wypadku pragnienia.
Wielki krzyk – Berrikowie mają w sobie coś z ropuch. Jeśli powiedzie ci się test Wigoru, 
możesz wydobyć z siebie niezwykle głośny krzyk, słyszalny w zasięgu 5 kilometrów na 
otwartej przestrzeni. Może być to jedno krótkie zdanie, nie dłuższe niż 5 słów. Krytyczny 
pech oznacza nadwyrężenie płuc – jesteś w Szoku.
Chciwy – Berrikowie z reguły cenią dobra materialne, jako że status w ich społeczeństwie 
zależy od umiejętności ich pozyskiwania. Nieco mniej zachłanni (dla których jest to jedynie 
drobna zawada) mają drobne kłopoty z życiem, jak na Berrika przystało – są Biedni.

Dostępne przewagi

Intuicja
Wymagania: Figura, Nowicjusz, Berrik, Duch k8; lub Figura, Obieżysfer, Duch k8
Berrikowie mają wyczucie. Raz na sesję, kiedy staniesz przed trudnym wyborem możesz zdać 
się na Intuicję. MG wtedy od liczby złych wyborów odejmuje liczbę dobrych wyborów (liczba 
może być ujemna), i dodaje wynik do 6. To stopień trudności testu Spostrzegawczości, który 
MG wykona w tajemnicy za ciebie. Sukces przestrzeże cię przed jednym złym wyborem 
(„Jakoś nie ufam temu handlarzowi”), przebicie wskaże lepszy (acz niekoniecznie najlepszy) 
wybór, porażka nie da żadnych wskazówek, zaś krytyczna porażka sprawi że twój bohater 
uzna złą decyzję za najlepszą („Ufajcie mi. Dokładnie wiem dokąd idziemy.”).
Alternatywnie, jeśli MG uzna że twoja intuicja nie może ci pomóc w tej sytuacji, lub dla 
fabuły przygody ważne jest by nie obejść dramatycznej sytuacji za pomocą mechaniki, może 
po prostu dać ci jednego dodatkowego fuksa, gdy zdajesz się na Intuicję.

Empatia
Wymagania: Nowicjusz, Berrik; lub Obieżysfer; oraz Duch k8+, Przekonywanie k8+, 
Spostrzegawczość k6+.
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Jesteś mistrzem w rozpoznawaniu uczuć innych istot inteligentnych. Dodaj +2 do testów 
Spostrzegawczości przy wykrywaniu emocji, nastawienia, kłamstw i tym podobnych 
zastosowań tej umiejętności. Po krótkiej (5-10 minutowej) rozmowie z inną istotą możesz 
wydać fuksa i wykonać test Spostrzegawczości (+2 za posiadanie przewagi), Udany test i 
każde podbicie pozwoli na poznanie jednej z poniższych kategorii:

 Jej imię, zawód i ogólne pochodzenie. Jeśli nie znasz gatunku tej istoty, poznajesz też 
jego nazwę, dowiadujesz się o trybie życia jego plemienia i jednej cesze szczególnej.

 Jej nastawienie wobec jednej wybranej osoby.
 Posiadane przez nią zawady.
 Posiadane przewagi.
 Posiadane umiejętności.
 Jedno ważne (dla niej) zdarzenie z przeszłości – to że sprzedał kiedyś księgę mistrzowi 

Arendtowi nie wiedząc kim jest, nie jest ważne, to że w dzieciństwie pogryzł go wąż, 
jest.

 Jedną mało ważną tajemnicę – nie dowiesz się że jest szpiegiem, ale możesz odkryć że 
zabił swojego brata. Ważne tajemnice mają znaczenie dla rozwoju fabuły.

Nie możesz ponowić tego testu dla tej samej istoty; ma to ciekawy efekt uboczny – możesz 
wydać fuksa by przypomnieć sobie, że już poznałeś tą istotę.

Naśladownictwo
Wymagania: Nowicjusz, Berrik, Wigor k6+.
Możesz bezbłędnie odtworzyć dowolny słyszany dźwięk.. Zyskujesz premię +2 do wszelkich 
testów Przekonywania i Przetrwania polegających w jakiś sposób na naśladowaniu 
dźwięków, jak również do testów wszystkich języków obcych (lecz oczywiście nie migowych).

Tuame
Obcy w obcym kraju

Tuame to rasa jaszczuroludzi, większych nawet od Nurr, i obdarzonych długimi ogonami. W 
przeciwieństwie do Berrików, Tuame są jajorodni, ale za to znacznie łatwiej aklimatyzują się 
do nowych otoczeń. Szacunek ludzi budzi wielka głowa i ostre zęby Tuame – widać że to 
istoty drapieżne. Skóra Tuame jest dość twarda, i często wzorzysta – większość Tuame jest 
żółtoskóra w ciemnobrązowe pasy, ale zdarzają się egzotyczniejsze wzory. Rzadko 
przechodzą z ojca na syna, więc większość Tuame wierzy, że oznaczają one potencjał do 
zdolności nadnaturalnych.
Tuame zamieszkują wielką wyspę na południu. To rasa hodowców, ale i wojowników. Chwałę 
wojownika mierzą posiadane przez niego stada, Tuame więc spędzają zimy walcząc w 
deszczu o swoje bydło i świnie. Królowie powołani zostali, by godzić spory między klanami, 
jednak szybko skupili wielką władzę w swoich rękach. Nadal istnieją konflikty między 
klanami, jednak w chwilach wielkiego zagrożenia wszyscy jaszczuroludzie jednoczą się pod 
władzą królów.
Tuame rzadko walczą z innymi rasami, jednak są w tym zabójczo skuteczni. Wyspa Tuame 
obfituje w żelazo, Tuame dosiadają też rumaków bojowych i gdyby nie ich wewnętrzne 
spory, oraz ostatni konflikt z Shal zapewne byliby zagrożeniem dla reszty świata. Każdy 
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mężczyzna i każda kobieta Tuame pragnie zostać wojownikiem i zdobywać dla siebie chwałę 
– warto jednak zauważyć, że skoro miernikiem chwały jest liczebność stada, to dobry 
gospodarz i handlarz również może zdobyć chwałę. Tuame jako wyspiarze są 
samowystarczalni. Nie uznają niewolnictwa, wierząc że nawet pasterz kóz może zdobyć 
sławę wojownika.
Naturalna zdolność regeneracji Tuame sprawia jednak, że ich wewnętrzne walki są dość 
brutalne, ale rzadko kończą się śmiercią – poraniony przeciwnik w końcu wydobrzeje, ale 
jego stado i ziemia należą już do ciebie. Dlatego też Tuame nie przepadają za bronią 
dystansową, zaś za szczyt wojen uznają – pojedynek dowódców. Ten dziwny obyczaj nie jest 
uznawany przez Iloi, którzy po wygranym pojedynku rozkazują swoim żołnierzom by rzucili 
się na nieprzygotowanych Tuame. Nic dziwnego, że stosunki między dwiema rasami nie są 
przyjazne.

Krzepa: Siła k6 – Tumae są krzepcy i wielcy, zaś ich stalowe topory tną kości.
Regeneracja – Tuame leczą się dwukrotnie szybciej. Tuame, któremu towarzyszy zdolny 
uzdrowiciel leczy się czterokrotnie szybciej! Jaszczur, który posiada przewagę Szybkie 
Leczenie może praktycznie goić rany „na widoku”.
Honor wojownika – niemal wszyscy Tuame są honorowi. Ci, którzy nie są mogą być ciężko 
doświadczeni przez najazd Shal będąc Świrami, Krwiożerczymi czy mając ekwiwalent innej 
poważnej zawady psychicznej.

Dostępne przewagi

Trzecia ręka
Wymagania: Nowicjusz, Tuame, Walka k8+
Ogon jest dla ciebie piątą kończyną, równie ważną w walce co broń. Możesz wykonać nim 
klasyczne podcięcie, uderzenie czy smagnąć nim wrogowi po oczach. Innymi słowy, zyskujesz 
dodatkową akcję możliwą do wykonania ogonem – jeśli trzymasz więc miecz i sztylet, możesz 
wykonać trzy ataki wręcz w turze (jeden bez kar, drugi z karą -2, trzeci z karą -4). Twój ogon 
jest giętki, ale nie jest naprawdę chwytny. Możesz więc nim np., strącić klucze ze stołu ale już 
nie otworzysz nim zamku.

Mistyczne wzory
Wymagania: Doświadczony, Tuame, Umiejętność magiczna k8+, Charyzma 1+
Twoją skórę pokrywają mistyczne wzory, nietypowe dla twojej rasy. Zyskujesz premię do 
wszelkich spornych testów umiejętności magicznej równą twojej Charyźmie.

Inspiracje
Seriale i filmy:
Arabella – głównie oryginalna seria, lecz warto też rzucić okiem na „Powrót Arabeli”. Kultowy 
czeski serial, nie tylko osadzony w interesującej nas epoce, lecz na wesoło pokazujący 
działanie magii we współczesnym świecie.
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Dwa Światy – Spellbinder – polsko-australijska produkcja fantastyczna. Choć w drugim 
świecie dość mało było magii, to jednak zastosowania technologii w świecie Aszki są jedną z 
najważniejszych inspiracji do stworzenia systemu.
Siedem Życzeń – polski, średnio udany, odpowiednik Arabeli. Warto rzucić okiem, i 
wykorzystać do stworzenia własnych nastoletnich bohaterów.
Czterdziestolatek – Wprawdzie nie fantastyczny, ale pokazuje wyidealizowany obraz epoki. 
To klasyczny przykład gierkowskiej propagandy.
Bareja – dla równowagi po Czterdziestolatku: Zwłaszcza Miś i Alternatywy 4. Brunet 
wieczorową porą, Co mi zrobisz jak mnie złapiesz – ten ostatni doskonale oddaje klimat 
Polski Ludowej, jaki chciałem oddać na sesji – absurdalny, namolny, ale nie koszmarny. Nieco 
bardziej wyidealizowany jest film Nie lubię poniedziałku Tadeusza Chmielewskiego.
Felietony Wiecha – Warszawskie, ale niektóre rzeczy bez problemu można wyciągnąć.

Książki
Edmund Niziurski i Adam Bahdaj – w zasadzie wszystkie powieści młodzieżowe. Polecić też 
mogę dzieła Marty Tomaszewskiej. Choć powieści z cyklu Pan Samochodzik Nienackiego są 
same w sobie fajną lekturą, to jednak nie do końca o to chodzi w kampanii – od biedy 
wyjątkiem jest jednak Straszny Dwór, gdzie detektyw staje się częścią małej lokalnej 
społeczności.
333 popkultowe rzeczy PRLu – w zasadzie same w sobie są bibliografią.
Niektóre komiksy z cyklu Jonek Jonka i Kleks, polecam zwłaszcza Złoto Alaski.
Terry Pratchett – nie tylko dla pokazania nowych technologii w świecie fantasy. Wyznawcom 
szczególnie polecam Pomniejsze Bóstwa i Piramidy.
Rafał Kosik – Feliks, Net i Nika… oraz teoretycznie możliwa katastrofa – widziane może z 
przeciwnej strony, ale warto przyjrzeć się. Polecam zwłaszcza młodym.
Mark Twain – Jankes na dworze króla Artura
L. Frank Baum – Oz, zwłaszcza wcześniejsze książki. Film jest też dobry, i symbolika również 
pasuje.
Juliusz Verne – Tajemnicza Wyspa
Edith Nesbith – Pięcioro dzieci i coś, Feniks i Dywan
Przepastne trzewia Internetu:
Dreamlands Chronicles – komiks sieciowy. Nie tylko ma wciągającą baśniową fabułę, ale 
także niesamowitą grafikę.


