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Część I:
Bies w całej okazałości...   

Kimkolwiek jesteś, bądź pozdrowiony.

 To,  iż  czytasz  ten  list,  oznacza  
prawdopodobnie,  że  mnie zabiłeś  –  w takim 
razie gratuluję. Nie spodziewałem się (pisanie  
o  sobie  w  czasie  przeszłym  to  ciekawe  
doznanie  -  polecam spróbować  nawet,  jeżeli  
nie jesteś Czuciowcem), że komukolwiek może  
się to udać, biorąc pod uwagę liczbę osłon i  
sprytnych  iluzji,  które  zawsze  miałem  pod  
ręką na ewentualność zagrożenia.  Z drugiej  
strony – trochę to brzydko z Twojej strony,  
zabijać  osobę  wnoszącą  tyle  do  intelek-
tualnego  i  towarzyskiego  życia  Sigil...  cóż  
jednak  począć,  co  się  stało,  to  już  się  nie  
odstanie.  

Zacznijmy może od tego, dlaczego ten  
dokument dosłownie wypadł ze mnie po moim 
zgonie  -  z  pewnością  Cię  to  zdziwiło.  Otóż 
zawsze  śmieszyli  mnie  poszukiwacze 
przygód, którzy o skarbach znalezionych przy  
zwłokach przeciwników mówili zazwyczaj, że  
"wypadły"  one  z  nich.  Nie  chciałem  być  
gorszy  od  krwiożerczych  monstrów,  z  
którymi najczęściej przychodzi walczyć owym 
śmiałkom, więc postanowiłem zadbać o to, by  
i ze mnie coś wypadło. Może testament to nie  
miecz  migbłystalny,  ale  trzeba  umieć  się  
cieszyć tym, co się ma.

Przejdźmy jednak do najważniejszego  
- możliwość przeczytania tego testamentu to  
wielki dar, który (jak każdy wielki dar) wiąże  
się z wielką odpowiedzialnością. Dzięki niemu 
poznasz  prawdę  o  moich  czynach  i  
pobudkach,  a  nawet  o  moim uśmiechu.  Ani 
się jednak waż zachowywać tej wiedzy tylko  
dla siebie - nie będę miał więcej okazji cieszyć  
się  z  moich małych tajemnic,  więc powinny 
od dziś bawić i  zdumiewać innych. Jeżeli  je  
ukryjesz, nie spotka Cię żadna straszna kara,  
zaklinam jednak - jeżeli jest w Tobie choć cień  
szacunku dla zmarłych, wypełnij mą ostatnią  
wolę!

Nie  opiszę  jedynie  tego,  w  jakich  
okolicznościach znalazłem się w Sigil - gdyby 
ta  informacja  została  upubliczniona,  
zostałbym  wskrzeszony  -  przez  Generała  
Gehenny. A potem poddany torturom i zabity 
-  także  przez  niego.  A  potem  znowu 
wskrzeszony  et cetera. Osobiście obiecał mi,  
że taki będzie mój los, jeżeli się wygadam. Nie  
drąż  więc  tego  tematu  na  własną  rękę,  
jakkolwiek bowiem wskrzeszenie jest punktem 
dodatkowym wynikającym z mojego obecnego 
położenia,  Książę  Ultrolothów  z  rozkoszą  
zrealizuje  resztę  powyższego  programu  na  
każdym,  kto  spróbuje  poznać  moje  
tajemnice...  Wróćmy  jednak  do  informacji,  
których ujawnienia po swojej śmierci zawsze  
pragnąłem.  

Zacznijmy  może  od  problemu,  który 
od dawna zaprzątał myśli wielu mieszkańców 
Sigil  -  czy  Przyjazny  Bies  naprawdę  był  
przyjazny?  Bez  owijania  w  bawełnę  i  
fałszywej  skromności  przyznaję:  tak.  Ja  
naprawdę  lubiłem  wszystkich,  których  
spotkałem  w  Sigil  (choć  by  polubić  
niektórych,  musiałem  zatkać  nos),  a  mój  
legendarny uśmiech zawsze był szczery. Czy 
w  takim  razie  byłem,  jak  to  się  mówi,  
"nawróconym" czartem? Szczerze przyznam,  
że  sam  tego  nie  wiedziałem  i  nigdy  nie  
czułem  potrzeby  sprawdzenia  (czy  choćby 
sprawdzenia,  jak  to  sprawdzić)  -  tak  
naprawdę,  jednoznaczne  "tak"  lub  "nie" 
mogłoby  mnie  tylko  rozczarować,  gdyż 
nienawidziłem  tego  typu  uproszczeń.  
Gdybym  już  musiał  się  określić,  
stwierdziłbym,  że  byłem  ciekawskim,  
kochającym  intrygi,  ceniącym  sobie  dobre  
dowcipy  altruistą  i  nie  miałem  zielonego  
pojęcia,  do  jakiego  tradycyjnie  rozumianego  
"charakteru"  pasuje  ta  mieszanka.

Tak, altruistą - i przyznaję to z dumą.  
W  przeciwieństwie  do  innych  czartów,  ja  
naprawdę  potrafiłem  bezinteresownie  



pomagać innym i cieszyć się ich szczęściem.  
Mogę nawet powiedzieć, że poza sytuacjami,  
w których wymagała tego obrona mego życia,  
nigdy  nie  skrzywdziłem  w  Sigil  nikogo...  
chyba,  że  duchowo.  Ale  nawet  wtedy 
działałem pro publico bono.

Moją ciekawość zawsze było widać jak  
na  dłoni,  ergo:  nie  muszę  się  o  niej  
rozpisywać. Podobnie ma się zresztą rzecz z  
umiłowaniem dowcipów.

A intrygi? Cóż, zajęcie sklepikarza nie  
jest zbyt pasjonujące, więc musiałem szybko  
znaleźć  sobie  inne  hobby.  Nie  miałem 
większych  problemów  z  wyborem  -  jako  
yugoloth w sprawach intryg miałem intuicję,  
której nie powstydziłaby się nawet Rhys, zaś 
Sigil kipi od spisków, manipulacji i zagadek -  
począwszy od tajemnicy Pani Bólu,  poprzez  
intrygi  Złotych  Lordów,  po  miriady 
codziennych  kłamstewek  i  brudnych 
zagrywek  zwykłych  mieszkańców  miasta.  
Wszystko to aż się prosiło, żeby się wmieszać  
-  oczywiście, bona  fide.  Gdy  za  moment 
przeczytasz  o  niektórych  z  nich,  sam 
stwierdzisz, że były całkiem niegroźne.

Tak  więc  -  wielką  demaskację  czas  
zacząć! Na początek – łacina.

Czy  słyszałeś  kiedyś  teorię,  według 
której  bogowie  mogli  stworzyć  Wieloświat  
przed  chwilą,  wraz  z  naszymi  
wspomnieniami o przeszłości i dowodami na  
to,  że  naprawdę  przebiegała  tak,  jak  to  
zapisali  w  naszej  pamięci?  Ja  usłyszałem o  
niej  dawno  temu  i  niezmiernie  mnie  
rozbawiła - do tego stopnia, że zabawiłem się  
w  takiego  boga  i  stworzyłem  istniejący  od  
wieków  język.  Tak  -  sam  napisałem  kilka  
tysięcy lat temu wszystkie te mające miliony  
lat  książki,  na  podstawie  których  uczeni  
odtworzyli  łacinę.  Zabawa  była  przednia  -  
zwłaszcza, gdy dowiedziałem się, że na Torilu 
władcy  nowo  powstałego  Netherilu  uznali  
mój  twór  za  dość  dostojny,  by  stać  się  
językiem elity ich imperium (szkoda tylko, że,  
zamiast  zostać  przy  pierwotnej  nazwie,  
zmienili ją na Loross).

Kolejna sprawa, na którą mogę rzucić  
światło, to wzrost liczby skutecznych ucieczek  
przed  prawem  po  Wojnie  Fakcji.  W  istocie  
jest  to  mój  sposób  na  dość  poważny  przed  
Wojną  problem  przepełnionych  i  kiepsko  
strzeżonych  więzień,  z  którego  to  powodu 
Sigil  -  a  zwłaszcza  moja  rodzinna  Niższa  
Dzielnica  -  było  pełne  osób,  które  robią  coś  
dobrego  dla  innych  tylko  raz  w  życiu  (i  
bynajmniej nie mam tu na myśli ich przyjścia  
na świat - wprost przeciwnie). Chcąc uczynić  
nasze  piękne  miasto  bezpieczniejszym,  za 
pomocą  odpowiednio  sformułowanego 
życzenia "podpiąłem się" do  Zaklęcia Sigil 
(o  którym zaraz  napiszę)  w  momencie  jego  
rzucania i do dokonywanych przez nie zmian 
dodałem  stworzenie  kilkuset  niewidzialnych 
portali  do  Carceri,  które  otwierały  się  tylko  
przed  osobami  ściganymi  lub  z  silnym 
poczuciem  winy.  Ponieważ  nie  da  się  ich 
zauważyć, dopóki się przez nie nie przejdzie,  
ujawnienie tego faktu nie zaszkodzi mojemu 
szlachetnemu  zamiarowi  uczynienia  miasta  
przyjaźniejszym  dla  uczciwych  ludzi  i  
nieludzi.

Nim  przeczytasz  kolejny  ustęp  tego 
dokumentu,  musisz  wiedzieć  o  dwóch 
sprawach:  po  pierwsze,  nie  wiem,  czy  Pani  
spodoba  się  podanie  tych  rewelacji  do  
wiadomości  publicznej,  więc  nie  będę 
naciskał,  byś  to  zrobił.  Po  drugie,  po  
przeczytaniu  pierwszego  zdania  możesz 
znienawidzić mnie tak dogłębnie, że podrzesz  
ten  list,  skoczysz  w  najbliższy  portal  do  
Gehenny i zaczniesz szukać jej Generała, by  
poprosić  go  o  torturowanie  mnie  wedle  
wcześniej  wspomnianego  schematu.  
Ostrzegam,  że  to  będzie  głupie  -  ale  tym 
razem  liczba  powodów  będzie  zgodna  z  
Regułą  Trójek.  Primo:  po  przeczytaniu 
kolejnych kilku zdań złość powinna Ci minąć.  
Secundo:  szanse  na  audiencję  u  Księcia  
Ultrolothów  czy  choćby  przekazanie  mu 
informacji przez innego yugolotha są niemal  
równe zeru.  Tertio nareszcie  -  jeżeli  nawet  
usłyszy Twoją prośbę, w odpowiedzi każe Cię  
po prostu zabić. Potem pewnie zrobi ze mną  
to,  o  co  go  poprosisz,  ale  wtedy  chyba  nie  
będzie się to dla Ciebie liczyło.



Przemyślałeś to i chcesz czytać dalej?  
Dobrze.  Ale może jednak lepiej  zaparz sobie  
najpierw  melisy  (kilka  torebek  naprawdę  
przedniej znajdziesz w mojej kuchni).

To ja napisałem Manifest Faktolów1.  
Jeżeli  po  przeczytaniu  poprzedniego  zdania  
wciąż  trzymasz  ten  list,  pozwól  mi  się  
wytłumaczyć. Przede wszystkim - nie miałem 
pojęcia, że Fakcje zachowają się jak dzieci i po  
wywleczeniu  na  światło  dzienne  ich  
brudnych  sprawek  jeszcze  bardziej  skoczą  
sobie  do  gardeł.  Chciałem  wyłącznie  
sprowokować szczerą dyskusję i bolesne, lecz  
konieczne  rozliczenie  filozofów  z 
maczugami z  ich  własnymi  słabościami.  
Swoją  drogą  -  główną  przyczyną  Wojny  
Fakcji  nie  było  wcale  wydanie tej  książki,  a  
intryga diuka Darkwooda.  Tak naprawdę to  
ten żałosny konflikt zakończył się dzięki mnie.

Nie  da  się  o  tym  pisać,  nie  
wspominając  chociażby  słowem  o  Zaklęciu 
Sigil.  Podanie  jakichkolwiek  detali  mogłoby  
nie  spodobać  się  Jej  Cichości,  więc  musisz  
zadowolić  się  informacją,  iż  był  to  od  
tysiącleci  czekający  na  dokończenie  rytuał.  
Pozwolił on zmienić Sigil w dowolny sposób -  
jedynym  ograniczeniem  było  to,  że  całą  
zmianę  opisać  należało  jednym  słowem.  
Dzięki  moim  działaniom  (ich  szczegóły  to  
kolejna  kwestia,  której  ujawnienie  nie  
spodobałoby  się  Pani)  moc  tę  uzyskał  nie  
pożądający  związanej  z  nią  władzy 
Darkwood, ale pewna grupka sympatycznych  
i  gorąco  pragnących  końca  wojny 
Pierwszaków, którzy użyli jej dość mądrze - z  
tego  co  wiem,  wybrali  słowo  "pokój"  (choć  
najpoczciwszy z nich myślał z początku nad 
"trójkąt"  -  twierdził  on,  że  Reguły  Trójek  

1 Od  autora:  Manifest  Faktolów  (ang.  Factol's 
manifesto)  to  książka  z  linii  wydawniczej 
Planescape  opisująca wszystkie fakcje – zarówno 
ich  oficjalną  strukturę,  jak  i  głęboko  skrywane 
sekrety. Jednocześnie jest on elementem świata – 
został wydany w Sigil, a ujawnienie zawartych w 
nim  sekretów  było  głównym  powodem  Wojny 
Fakcji.  Pierwszaki,  o  których  pisze  A'kin,  to 
oczywiście Bohaterowie Graczy – zdemaskowanie 
Przyjaznego jako autora Manifestu i wykorzystanie 
Zaklęcia Sigil  było finałem przygody  The Faction 
War.

nigdy  za  wiele).  Przyznasz  chyba,  że  skoro  
pozwoliłem  im  użyć  takiej  mocy,  zamiast  
zagarnąć ją tylko dla siebie, nie mogłem być 
tak zły, jak niektórzy mówili.

I  wreszcie  ostatnia  sprawa  – 
Shemeshka (gdy pisałem ten tekst, zaczęła się  
tytułować Shemeską i biczować każdego, kto o  
tym zapominał – szkoda, że nie dowiem się,  
jak nazywa się teraz). Wokół moich relacji z  
nią  narosło  wiele  plotek,  w  większości  
niewyobrażalnie  głupich  i  bardzo  rzadko  
bliskich  prawdzie.  Ta  zaś  wygląda  tak:  
Shemeshka  jednocześnie  bawiła  mnie  i  
przerażała. Była dla mnie śmieszna, ponieważ  
chciała  po  cichu  rządzić  Sigil,  pozostając  
jednocześnie  typowym  Złym  Czartem,  
kierując  podwładnymi  za  pomocą  strachu  i  
mając  za  punkt  honoru  to,  by  co  najmniej  
setka matek straszyła nią niegrzeczne dzieci.  
Przerażało mnie zaś to,  że  mimo tego nieco  
dziecinnego  podejścia  została  drugą 
najbogatszą istotą w Sigil – i oczywiście to,  
jakimi  metodami  to  osiągnęła.  Uznałem,  że  
mogę  ją  czegoś  nauczyć  -  dla  dobra  całego  
Sigil i jej samej. Dlatego właśnie rozpocząłem 
subtelną  grę,  w ramach której  krzyżowałem 
jej co bardziej egoistyczne i złowrogie plany,  
wspierając  jednocześnie  (czego  chyba  do  
dzisiaj  nie  zauważyła) po cichu jej  agentów 
tam,  gdzie  ich  praca  służyła  także  dobru 
miasta.  Zdarzało  mi  się  także  przesyłać  jej  
propozycje  zmian  w  niektórych  jej  
zamierzeniach  –  gdyby  kiedykolwiek 
zastosowała  się  do  którejkolwiek  z  nich,  
byłaby  z  pewnością  bogatsza  i  mniej  
znienawidzona, ale cóż... obawiam się, że jej  
się nie da zmienić.
- A'kin Przyjazny Bies

A'kin odłożył  pióro  i  popatrzył  z 
satysfakcją  na  swój  świeżo  spisany 
testament. Liczył oczywiście, że nigdy nie 
zostanie  on  odczytany,  ale  na  wszelki 
wypadek  rozpoczął  inkantację,  która 
miała  obłożyć  zwój  klątwą,  przez  którą 
osoba,  która  pozna  jego  treść,  będzie 
musiała ją wszem i wobec ogłosić. Nie, w 
testamencie nie skłamał - przecież napisał 



tam tylko,  że za ukrycie tych informacji 
nie czeka żadna straszna kara. O tym, że 
testament sam skłania do ujawnienia ich, 
nie wspomniał ani słowem.

Opinie o A'kinie

Zbuntowany  modron  jest  równie  
prawdopodobny, jak przyjazny bies.

- A'kin, Przyjazny Bies o Ylemie, zbun-
towanym modronie

Wielka tajemnica A'kina jest prosta -  
to  dziwak,  słaby  dziwak.  Choć  posiada  im-
ponującą moc,  jak i  równie wielką wiedzę o  
Sigil i ludzkiej naturze, brak mu ambicji, by 
moim wzorem sięgnąć po władzę i bogactwo.  
Woli zajmować się głupimi, bawiącymi tylko  
go  gierkami,  których  większość  jest  zresztą  
wymierzona  przeciwko  mnie,  Shemesce,  
Królowi  Targowemu!  Nie  muszę  chyba  
dodawać,  że  pasja,  z  jaką  torpeduje  moje  
genialne  plany,  wynika z czystej  zazdrości?  
Tak, zazdrości! Każdy czart na jego miejscu 
zazdrościłby  mi  odwagi  i  bezwzględności,  z  
jaką zdobywam wpływy w Mieście Drzwi. To  
niemożliwe, by on był inny.

- Shemes(h)ka Maruder

Nie  dam  złego  słowa  powiedzieć  
żadnemu skurlowi... to znaczy, żadnej istocie  
na Pana A'kina! Co z tego, że to bies? Bardzo  
pomaga wszystkim trepom... zapomnij, że to  
powiedziałam!  ...wszystkim  ludziom,  którzy 

mieszkają w okolicy jego sklepu. W wolnych 
chwilach uczy nasze dzieci czytać, żeby miały  
lepszą  przyszłość  -  co  sprytniejsze  nauczył  
nawet  kilku  magicznych  sztuczek.  Podczas  
Wojny  Fakcji  zaklął  kilku  osiłków,  żeby  
bronili nas przed zamieszkami zamiast hasać  
po ulicach i rabować, dobrze im tak! Śpiewka 
niesie... ups! ...to znaczy ludzie mówią nawet,  
że kilka obrotów temu jednym czarem posłał  
w  diabły  bandę  innych  yugolothów,  które  
próbowały  obrabować  parę  okolicznych 
domów!  Postawić  się  swoim  nie  licząc  na  
żadną nagrodę - to dopiero coś! Słowem, bies  
lepszy, niż większość ludzi.

- Klara z Niższej Dzielnicy, matka trojga 
dzieci, która mówienie kminą uważa za 

dawanie im złego przykładu.

A'kin Zbrodniczy Łgarz!!!

Uważasz,  że  słynny  Przyjazny  Bies  
jest  tak niewinny,  na  jakiego wygląda? Jest  
dla ciebie wzorem do naśladowania? Myślisz  
nad  przyłączeniem  się  do  Rycerzy 
Przyjaznego Biesa?

W  takim  razie  jesteś  jednym  z  
biednych trepów, którym ten cwany drwiciel  
wcisnął śpiewkę o swojej dobroci i ta odezwa 
jest adresowana właśnie do ciebie. Demaskuje  
ona cień pobytu tego 'lotha w Sigil i – miej-
my nadzieję – sprawi, że trepy mające kontakt  
z  A'kinem  zrozumieją,  w  jakim  są  niebez-
pieczeństwie.

Na  początek  -  jego  uśmieszek  i  
manierki.  Nie,  on  nie  jest  "ciepły",  
"przyjazny" ani “otwarty" (są skurle,  które  
przypisują  mu  wszystkie  te  cechy)  -  jest  
wyrachowany,  podstępny  i  skryty.  Jeżeli  
kiedyś  kłapałeś  z  nim  trumną,  pewnie  
wydawało ci się, że świetnie cię rozumie - już 
same jego oczy były tak pełne sympatii, em-
patii  i  innych  miłych  "-patii",  że  byłeś  
gotowy  wyznać  mu  wszystko.  Może  nawet  
rzeczywiście sypnąłeś śpiewką, której w innej  
sytuacji nie zdradziłbyś nikomu - zwłaszcza  
biesowi? A czy kiedykolwiek powiedział ci coś  

Testament A'kina

Ten dość długi dokument, którego pełna 
treść została podana powyżej, zapisany został na 
pojedynczym zwoju z wyprawionej smoczej skóry. 
A'kin za pomocą ograniczonego życzenia  uczynił 
go swoją częścią, upewniając się jednocześnie, że - 
najzupełniej dosłownie - wypadnie z arcanolotha w 
momencie jego śmierci. Na testamencie jest 
umieszczony symbol perswazji  (ST 25, Poziom 
Czarującego 17) - każdy, kto dostanie się pod jego 
wpływ, jest efektywnie zauroczony przez A'kina i z 
radością spełni jego ostatnią wolę. Symbol  jest 
uczyniony permanentnym dzięki czarowi 
utrwalenie.



o sobie samym? Nie? No widzisz - ten robak  
wyciąga śpiewkę od innych miłymi słówkami  
i uroczym uśmiechem, a sam nie mówi o sobie  
nic! Dlatego właśnie prawie pewne jest, że to  
szpieg  jakiejś  czarciej  potęgi.  Następnym 
razem  nim  coś  mu  powiesz,  pomyśl,  czy  
będzie ci przeszkadzać, jeżeli potem powtórzy  
to  Generałowi  Gehenny  albo  innemu moco-
dzierżcy z Planów Niższych.

Kolejna sprawa, na którą mogę rzucić  
światło,  to  jego  rzekoma  przyjacielskość.  
Wiedz  bowiem,  że  A'kin  nie  zawsze  jest  
uśmiechnięty. Wielu  świadków  twierdzi,  że  
widziało  go  kiedyś  nocą  kilka  przecznic  od 
jego sklepu, miotającego się w furii,  wrzesz-
czącego i biczującego mur ostroroślą. Pewien  
godny  zaufania  obieżyplan  twierdzi  też,  że  
widział kiedyś kultystów z pewnej Pierwszej  
składających ofiary z  ludzi  bożkowi dziwnie  
podobnemu do "Przyjaznego" Biesa.

Ktoś  kiedyś  powiedział,  że  A'kina 
trzeba  podziwiać  za  to,  że  ma  odwagę  kpić  
sobie z Shemeshki - to było jedno z najgłup-
szych zdań w historii Klatki. Otwórzcie oczy  
-  Przyjazny  Bies  i  Król  Targowy 
współpracują  aż  miło!  A'kin  na  każdym 
kroku  szczeka,  że  Maruder  jest  próżna,  
śmieszna i choleryczna. Owszem, wydaje się  
taka  naprawdę  -  ale  każdy,  kto  choć  trochę  
orientuje się w sprawach półświatka Sigil wie,  
że to tylko kawał ciacha mający ukryć spryt i  
cierpliwość  Shemeshki.  Przyjazny  Bies  
pomaga  jej  po  prostu  w  utrzymywaniu  
pozorów. Działa to też w drugą stronę - Król  
Targowy pokazuje publicznie,  że nienawidzi  
A'kina, a po cichu nazywa go słabym głup-
cem, któremu brakuje bezwzględności i żądzy  
władzy. I  co z  tego? Ano to,  że  dla  A'kina  
reputacja nieszkodliwego dziwaka i wyrzutka,  
którym  pogardzają  inne  'lothy,  jest  bardzo  
wygodna  -  przysparza  mu  sympatii,  którą  
wykorzystuje w podejrzanych celach. Trudno  
powiedzieć,  czy  ta  para  to  kochankowie,  
współpracownicy czy po prostu dwaj agenci  
tej samej potęgi, ale nie ulega wątpliwości, że  
nie są wrogami.

Zawsze pamiętaj  o  tym, czego się tu 
dowiedziałeś.  I  nigdy  nie  ufaj  biesom  –  
zwłaszcza "przyjaznym"!
-  anonimowa ulotka, której  kilkadziesiąt 
egzemplarzy pojawiło się swego czasu w 
Sigil

Moi  mieszkańcy zawsze  zadają  sobie  
pytanie:  "Dlaczego  on  to  robi?"  Nigdy  się  
tego  nie  dowiedzą.  Tylko  Ja  mogę  wiedzieć,  
gdyż  tylko  Ja  widzę  A'kina  zawsze.  

Widzę, jak A'kin mówi do Mnie – wie,  
że tylko Ja go słyszę. Zadaje Mi, a także sobie  
pytanie: "Dlaczego wszyscy mnie lubią, choć  
nikt  mnie  nie  rozumie?"  I  uśmiecha  się  
ironicznie.

Widzę moment, w którym wkracza do 
Sigil przez portal. Jest nagi i ranny, ale wciąż  
towarzyszy  mu  uśmiech.  Przemienia  się  w 
człowieka i wyrusza, by zbadać miasto... zba-
dać Mnie, ale najpierw odwraca się do bramy  
i mówi z rozbawieniem: "Rozkaz, Generale!"

Widzę również scenę z  jego sklepu -  
rozmawia  ze  swoim  sąsiadem,  diablęciem.  
Wspólnie  wyśmiewają  tezy  zawarte  w 
broszurce,  według  której  Przyjazny  Bies  to  
oszust i szpieg.

Teraz  przed  moimi  oczyma  staje  
scena, która miała miejsce kilka dni wcześniej  
-  A'kin  własnoręcznie  spisujący  rzeczoną 
broszurkę.

Ten  mieszkaniec  jest  niezwykły.  Nie  
mogę żałować kogokolwiek. Mimo tego czuję,  
że  bez  niego  miasto  będzie  -  Ja  będę  mniej  
ciekawa.

- rozważania Jej Cichości o A'kinie

Znajomości i powiązania 

A'kin  mieszka  w  Mieście  Drzwi 
dłużej,  niż  ktokolwiek  pamięta,  nie  jest 
więc niczym dziwnym, że przez ten czas 



nawet  tak  niezwykła  osoba  jak  on 
dorobiła się kilku znajomości.

Listy  istot  powiązanych  z 
Przyjaznym Biesem nie sposób nie zacząć 
od  Shemeshki  Marudera  (od  niedawna 
wolącej  się  zwać  Shemeską)  –  drugiego 
obok  A'kina  arcanolotha  działającego  w 
Sigil.  W  przeciwieństwie  do  naszego 
trzymającego się na uboczu sklepikarza, 
Shemes(h)ka  bierze  aktywny  udział  w 
życiu Sigil – jest drugą najbogatszą osobą 
w mieście. Oficjalnie pozuje ona na damę 
z  elity  towarzyskiej,  nie  jest  jednak  dla 
nikogo  tajemnicą,  że  jest  to  w  istocie 
władczyni  świata  przestępczego  w 
Mieście Drzwi, której nadano nawet tytuł 
"Króla Targowego" (dlaczego nie "Królo-
wej"? Zapytać ją o to, to jak pomodlić się 
do  Pani).  Jest  przy  tym  niesamowicie 
próżna i choleryczna i zdaje się szczerze 
nienawidzić  A'kina  –  kiedyś  nawet 
publicznie i śmiertelnie ubiczowała kogoś 
ostroroślą  za  wspomnienie  o  niej  i  o 
Przyjaznym  Biesie  w  jednym  zdaniu.  Z 
kolei A'kin przy każdej okazji naśmiewa 
się z niej, twierdząc, że reprezentuje ona 
sobą najgorsze cechy czartów.

Mimo  to  prawdziwa  natura  ich 
wzajemnych relacji pozostaje tajemnicą – 
tym  bardziej  że  gdyby  Shemes(h)ka 
rzeczywiście  nienawidziła  A'kina,  przy 
swoich  wpływach  nie  powinna  mieć 
problemów z jego usunięciem. Niektórzy 
twierdzą, że Przyjazny Bies jest po prostu 
szpiegiem kogoś tak potężnego, że nawet 
Shemeshka nie chce z nim zadzierać, inni 
z kolei uważają, że dwa czarty udają je-
dynie  wrogość,  a  w  istocie  są  wspól-
nikami czy nawet kochankami.

Poza  potężnym,  choć  wątpliwym 
wrogiem A'kin ma też zwykłych (jak na 
standardy Sigil) stałych klientów i partne-
rów  handlowych.  Najciekawszą  z  tych 
pierwszych  jest  Verden,  leśna  elfka  o 
dwuznacznych  zainteresowaniach. 

Mówiąc ściślej – jest ona członkiem sekty 
Przeciągaczy,  której  członkowie  wierzą, 
iż  żywe  istoty  są  najwyższą  formą  eg-
zystencji,  doskonalszą  od  przybyszów 
czy  nieumarłych.  W  związku  z  tym 
starają się za wszelką cenę uniknąć śmier-
ci - nawet jeżeli miałoby to się wiązać z 
pozbawianiem życia innych (a większość 
czarów  przedłużających  życie  wymaga 
jednoczesnego  skrócenia  go  komuś  in-
nemu). A'kin zdobywa po cichu dla Ver-
den  magię  potrzebną,  by  oszukiwać 
śmierć.  Elfka  może  u  niego  liczyć  na 
zniżkę na tego typu produkty, w zamian 
za  co  "żeruje"  tylko  na  wskazanych  jej 
przez  Przyjaznego  Biesa  osobach,  które, 
zdaniem arcanolotha, powinny zostać dla 
dobra publicznego usunięte. A może bies 
tylko tak to jej  tłumaczy, w istocie nisz-
cząc dzięki niej swoich wrogów?

Z kolei  wśród partnerów handlo-
wych na pierwsze miejsce wysuwa się Al-
luvius Ruskin (dla znajomych Lu),  stara 
tiefling prowadząca - podobnie jak A'kin 
-  sklep z magicznymi przedmiotami.  Ta 
dwójka  wymienia  się  często  magią,  a 
ponadto  są  oni  całkiem  dobrymi 
przyjaciółmi. Lu wydaje się być pogodną, 
jowialną staruszką, i często zwraca się do 
A'kina per "poczciwy stary futrzaku" albo 
"mordo ty moja".  Krążą jednakże plotki, 
jakoby  Alluvius  żyła  zbyt  długo,  by 
rzeczywiście  być  zwykłym  planokr-
wistym.  Kim  może  być  w  takim  razie? 
Nie wie tego nikt.

Nawet  Przyjazny  Bies  potrzebuje 
czasami  reklamy  swojego  sklepu,  a 
wówczas zwraca się do Harrisa Hatchisa 
-  niezbyt  potężnego,  ale  szalenie 
pomysłowego  maga,  który  prowadzi  je-
dyną  w  Mieście  Drzwi  agencję 
reklamową.  Harris  (przez  przybyszy  z 
pewnej dziwacznej Pierwszej często omy-
łkowo  nazywany  "Gieespe"  lub  "Dib-
blerem")  uważa  A'kina  za  stałego  i 
uprzywilejowanego  klienta,  a  ponadto 



lubi z nim rozmawiać, twierdzi bowiem, 
że niezwykły 'loth pobudza jego kreatyw-
ność.

Ostatnim  z  poważnych 
współpracowników A'kina jest Estavan - 
ogrzy  mag  i  sigilijski  przedstawiciel 
Planarnego  Konsorcjum  Handlowego. 
A'kin zamawia w tej korporacji "zwykłe" 
magiczne  przedmioty  -  seryjnie 
produkowane  zwoje,  eliksiry,  różdżki  i 
inne  rzeczy,  które  zdaniem Przyjaznego 
Biesa  są  nudne  i  "brak  im  duszy",  ale 
musi  mieć  je  również  w  ofercie,  by 
osiągnąć zysk. Sam Estavan niespecjalnie 
przepada  za  A'kinem,  ale  jako 
doświadczony kupiec nigdy nie  okazuje 
nikomu niechęci.

Prezencja i psyche

A'kin  to  wysoki,  barczysty 
humanoid  o  fizjonomii  wilka  (choć 
bywają tacy, co twierdzą, że bliżej mu do 
szopa pracza) i kościstych, zakończonych 
długimi pazurami rękach. Najbardziej w 
oczy rzuca się jego legendarny uśmiech - 
przyjaźnie  wyszczerzona wilcza paszcza 
robi  niesamowite  wrażenie  i  zdaniem 

wielu  jest  bardziej  przerażająca,  niż 
typowy dla  czartów grymas  nienawiści. 
Wywoływane przez  ów wyszczerz  wra-
żenie  wzmacniają  jeszcze  smoliście 
czarne,  przykręcone  wąsiki  oraz  żółte, 
płonące  wewnętrznym  ogniem  oczy 
otoczone  przypominającym  zbójecką 
maskę pasem ciemniejszego futra, a także 
postrzępione  i  ozdobione  licznymi  kol-
czykami  uszy.  Dzięki  wszystkim  tym 
cechom  A'kin  wygląda  zawadiacko  i 
nieco  obłędnie.  Przyjazny  Bies  zawsze 
ubiera  się  w  luźne,  eleganckie  szaty, 
których ma całą szafę. Nie są one jednak 
szczytem piękna – jak dobrze skrojone by 
nie były, szpecą je liczne plamy atramen-
tu,  którym  A'kin  nie  potrafi  się 
posługiwać nie robiąc kleksów.

A'kin rzeczywiście jest przyjazny... 
do tego stopnia, że jest to aż podejrzane. 
Jest  uprzejmy  dla  wszystkich, 
wysłuchuje uważnie wszystkiego, co inni 
mają mu do powiedzenia,  i  udziela rad, 
jeżeli tylko uzna, że w ten sposób może 
komuś pomóc. Z przyjemnością służy in-
nym swoją, niezwykle rozległą, wiedzą o 
Sigil  i  Planach.  Odwiedzających  jego 
sklep  zaprasza  na  herbatkę,  podczas 
której  raczy  ich  pysznymi  ciasteczkami 
(rzekomo własnej roboty, choć nie każdy 
w to wierzy) i  anegdotami dotyczącymi 
Sigil  oraz  historii  przedmiotów 
zgromadzonych w jego sklepiku. Uwiel-
bia  też  wysłuchiwać  opowieści  innych i 
zawsze  potrafi  tak  poprowadzić 
rozmowę,  by  skłonić  dyskutanta  do 
zwierzeń.

Bez względu na to, jakie są praw-
dziwe  cele  A'kina,  z  całą  pewnością 
kocha  on  zagadki  i  intelektualne  gry. 
Przyjazny Bies tworzy nieustannie swoją 
legendę,  a  rodząca  plotki  niechęć  do 
mówienia  o  sobie  jest  tylko  jednym  z 
elementów tego  dzieła.  Innym  istotnym 
czynnikiem  jest  pewna  przesada,  którą 
zauważy co sprawniejsze oko. A'kin jest 

Mieszkańcy Niższej Dzielnicy

To że żyjemy w brudzie nie oznacza, że musimy 
zachowywać się jak on.

- jedna z ważniejszych nauk, które matki z 
Niższej Dzielnicy usilnie starają się wpoić swoim 

dzieciom

Może to wydać się dziwne, ale 
mieszkańcy Niższej Dzielnicy są często uczciwsi, 
niż ci z innych części Sigil. Prości robotnicy 
mieszkający tu są na tyle biedni, by ich życie było 
ciężkie, ale i na tyle bogaci, by nie musieć ciągle i 
rozpaczliwie walczyć o byt. Cenią proste i jasne 
reguły, nie lubią być oszukiwani przez życie i 
starają się sami nie oszukiwać. Zdarzają się 
oczywiście wśród nich oszuści (oraz czarty – o 
wiele mniej przyjazne od A'kina), ale szansa na 
uczciwy interes jest tu większa, niż w innych 
częściach Sigil.



tak  grzeczny,  przyjazny  i  usłużny,  iż 
ciężko oprzeć się wrażeniu, że to jedynie 
gra.  Może  być  to  oczywiście  jedynie 
wrodzona teatralność gestów, lecz trudno 
się  dziwić,  że  w  zachowaniu  czartów 
każdy będzie się doszukiwał najgorszego.

Bies  jest  idealnym  rozmówcą  i 
łatwo  się  przed  nim  otworzyć, 
otrzymując pocieszenie i dobre rady... ale 
on sam nie mówi o sobie praktycznie nic. 
A'kin  stara  się  sprawić,  by  rozmówca 
wiedział o nim tylko tyle,  że jest  godny 
zaufania – i nic więcej. I dalej – wielu jego 
sąsiadów  twierdzi,  że  naprawdę  wiele 
mu zawdzięcza...  ale  gdy są  proszeni  o 
konkrety,  mają  problemy  –  potrafią 
stwierdzić  jedynie,  że  podbudowuje  ich 
jego wieczny optymizm i dobre maniery, 
które udowadniają, że nawet czart może 
żyć godnie.

W  istocie,  A'kin  nie  lubi  się  an-
gażować w rzeczy, które go nie bawią – a 
mimo  całej  swojej  sympatii  do  sigilij-
czyków,  nie  uważa  za  takową  sys-
tematycznego  udzielania  im  pomocy. 
Czasami ni z tego, ni z owego zadeklaruje 
bezinteresowne wsparcie  –  zdarzało  się, 
że  przez długie  tygodnie uczył  co zdol-
niejsze  dzieci  swoich  sąsiadów  czytać 
albo  też  znajdował  dla  chwilowo  bez-
robotnego  znajomego  nieźle  płatne 
zajęcie  u kogoś uczciwego –  ale  robi  to 
głównie  po  to,  żeby  podrzucić  kolejny 
element  układanki  namysłu  osobom 
próbującym  go  rozgryźć.  Poza  tymi 
okazjami  jego  dobroczynność  ogranicza 
się  do  tego,  co  on  nazywa  (po  cichu 
oczywiście)  "inspirowaniem"  –  tu  wes-
prze  dobrym  słowem,  tam  sprawi,  że 
mający wielką ochotę komuś przywalić i 
przy okazji zrobić coś dobrego chłopak z 
sąsiedztwa  dowie  się,  że  jego  znajomy 
należy  do  ulicznej  szajki...  samemu  zaś 
nie zrobi nic męczącego. Jeżeli przy okazji 
może  stworzyć  jakąś  zagadkę  –  tym 
lepiej.

Czy A'kina rzeczywiście obchodzą 
inni, czy bawi się on jedynie nimi? To wie 
tylko on sam - oraz, być może, Jej Cicho-
ść.

Statystyki

A'kin,  Przyjazny  Bies:  mężczyzna 
arcanoloth Mistrz Wiedzy 5; SW 18; średni przy-
bysz (pozaplanarny, yugoloth, zły); KW 12k8+24 
plus 5k4+10 (100 pw); Inic +4; Szyb 9 m (6 pól), lot 
15 m (kiepska); KP 43 (+15 naturalny, +4 Zr, +5 
bransoletki pancerza, +4  naszyjnik wytrzymałości, +4 
pierścień  ochrony,  +1  sztuczka  z  unikiem), 
dotykowy 24, nieprzygotowany 38; Baz. atak +14; 
Zwarcie  +13;  Atak +18 wręcz  (1k6-1/19-20  plus 
trucizna, pazury); Całk. Atak: 2 pazury +18 wręcz 
(1k4-1 i trucizna: ST 18, 1 S/1 S) oraz ugryzienie 
+13 wręcz (1k6-1); SC sekret (stosowana wiedza, 
sztuczka z unikiem, tajemnica wewnętrznej siły), 
tajniki (+13), zmiana kształtów, RO 15/dobro, OC 
24,  niewrażliwość  na  kwas,  truciznę  i  efekty 
wpływające na umysł, odporność na elektryczno-
ść, ogień i zimno 10, telepatia 30 m, widzenie w 
ciemnościach 18 m; Char [według uznania MP]; 
MRO Wytr +11, Ref +13, Wola +17; S 8, Zr 18, Bd 
14  (10  bez  naszyjnika),  Int  26,  Rzt  21,  Cha  20; 
Znane języki: wszystkie.

Umiejętności  i  atuty:  Blefowanie  +20,  Czarostwo 
+30  (+32  odczytując  zwoje),  Dyplomacja  +24, 
Koncentracja  +22,  Nasłuchiwanie  +20,  Prze-
bieranie +5 (+7 udając postać, +15 korzystając ze 
zmiany  kształtów),  Przeszukiwanie  +23, 
Rzemiosło (alchemia) +20, Spostrzegawczość +20, 
Szacowanie  +23  (+25  w  przypadku  eliksirów), 
Sztuka przetrwania +5 (+7 na innych planach, +7 
podążając  tropem),  Używanie  magicznych 
urządzeń  +28  (+30  używając  zwojów),  Wiedza 
(miejscowa  -  Sigil)  +26,  Wiedza  (plany)  +23, 
Wiedza  (tajemna)  +23,  Wyczucie  pobudek  +20, 
Zastraszanie +12, Zawód (handlarz) +20, Zawód 
(pisarz)  +20,  Zbieranie  informacji  +27,  Zręczna 
dłoń +6 (brak rang); Finezja w broni, Skupienie na 
czarze (iluzje), Skupienie na czarze (oczarowania) 
(P),  Skupienie na umiejętności  (wiedza [miejsco-
wa  -  Sigil]),  Stworzenie  cudownej  rzeczy, 
Wyciszenie czaru, Zapisanie zwoju.

Czary  czarodzieja  na  dzień: 
4/6/6/6/6/5/5/4/3/1; bazowy ST = 18, 19 
dla  oczarowań  i  iluzji.  Poziom czarującego: 
17.  



Typowe przygotowane czary: 
0. - mistyczny znak, wiadomość, wykrycie magii (x2); 
1. - identyfikacja, niewidoczny służący, tarcza, tłuszcz 
(ST 19), zauroczenie osoby (x2) (ST 20); 
2.  -  wyciszone brzuchomówstwo  (ST  20),  chmura 
mgły, pajęczyna  (ST 20),  upiorny śmiech Tashy (ST 
21), wykrycie myśli (ST 20), zlokalizowanie przedmiotu; 
3.  -  iluzoryczne  pismo (ST  22),  niewykrywalność,  
jasnowidzenie/jasnosłyszenie,  wyciszony pomniejszy 
obraz (ST 21), przemieszczenie, unieruchomienie osoby 
(ST 22); 
4. - dezorientacja (ST 23), magiczne oko, nienaruszalna 
sfera Otiluka (ST 22), wykrycie szpiegowania, zakotwiczenie  
w wymiarze (ST 22), zauroczenie potwora (ST 23); 
5.  -  długotrwały  obraz (ST  24),  przesłanie  wieści,  
unieruchomienie potwora (ST 24),  zaciszna kryjówka 
Mordenkainena, zamglenie umysłu (ST 24); 
6. - analiza dweomeru (ST 24), ciało w kamień (ST 24), 
potężniejsze  rozproszenie  magii,  widzenie  prawdy,  
zbiorowa sugestia (ST 25); 
7.  -  klatka  mocy,  ograniczone  życzenie,  potężniejsze  
szpiegowanie (ST 25), projekcja duplikatu (ST 26); 
8. - antypatia (ST 27), ujawnienie położenia, zbiorowe 
zauroczenie potwora (ST 27); 
9. - zdominowanie potwora (ST 28).

Księga  czarów:  A'kin  przez  tysiąclecia 
kolekcjonował  zaklęcia  i  w swoich  księgach  ma 
każdy czar czarodzieja z Podręcznika Gracza oraz 
innych źródeł, do których dostęp posiada MP.

Wyposażenie: 4  eliksiry leczenia poważnych ran,  
ograniczone  potężniejsze  berło  przyspieszenia 
(działa  1/dzień),  różdżka  potężniejszej  nie-
widzialności (PC  7,  25  ładunków),  heksaedr  
mocy, bransoletki pancerza +5 (jak karwasze pan-
cerza),  naszyjnik  wytrzymałości (+4  z  natural-
nego pancerza do KP i Budowa +4), pierścień 
ochrony +4, pierścień odbijania czarów, kolczyki  
rebusów (patrz dalej: Unikatowe przedmioty), 
dzwonek  otwarcia (7  użyć),  kamień  alarmowy, 
sakiewka na komponenty, 2 perły warte 100 
sz każda (komponent identyfikacji), szafirowa 
soczewka w złotej ramce, warta 2000 sz (kon-
centrator  analizy  dweomeru),  maść  na  oczy 
(komponent  widzenia  prawdy),  lalka  A'kina 
(komponent  projekcji  duplikatu),  ozdobna 
szata (warta 50 sz), platynowe kolczyki (war-
te  15  sz),  złote  kolczyki  (warte  15  ss),  10 
moebiusów sigilijskich (warte 98  sz  każdy), 
10 ss.

Zmiana kształtów (zn): A'kin może przy-
brać  kształt  dowolnego  małego  lub  średniego 
humanoida, traci jednak wówczas swe naturalne 
ataki. Może pozostać  w tej formie jak długo sobie 

życzy,  czyli  aż  do  przyjęcia  nowego  lub  też 
powrotu  do  rzeczywistego  kształtu.  Tej  zmiany 
postaci  nie  da  się  rozproszyć,  niemniej  A'kin 
powraca do naturalnego wyglądu w chwili śmier-
ci. Zaklęcie lub zdolność widzenie prawdy ujawnia 
faktyczny kształt 'lotha.

Przyzwanie  yugolotha  (zc):  Raz  dziennie  A'kin 
może wezwać innego arcanolotha. Szansa powo-
dzenia wynosi 40%. Jest to odpowiednik czaru 6. 
poziomu. (zależnie od swojej wizji relacji na linii 
A'kin - inne yugolothy, MP może zdecydować, że 
nie  może  on  korzystać  z  tej  zdolności.  Tak  czy 
siak,  ze  względu na bariery planarne nie działa 
ona w Sigil).

Taktyka

A'kin nigdy nie dąży do konfron-
tacji.  Jeżeli  ktoś  zaatakuje  go  pierwszy, 
będzie  starał  się  uciec  lub  też  uniesz-
kodliwić wroga bez krzywdzenia go. Naj-
chętniej użyje  zauroczenia, by zmienić na-
stawienie  agresora  i  wypytać  go  o 
motywy napaści (jeżeli nie będzie ich do 
końca rozumiał).  W przypadku napraw-
dę  niebezpiecznych  osobników  zwykł 
używać  ciała  w  kamień -  posągi  oddaje 
Synom Łaski, by postąpili z nimi według 
uznania.

Nawet  podczas  starcia,  A'kinowi 
towarzyszy  niesamowicie  szeroki 
uśmiech.

Zmiany w statystykach

Łatwo zauważyć, iż rozpiska A'kina nie 
zgadza się ze statystykami arcanolotha podanymi w 
Księdze Potworów 2. Zmiany są następujące: 
arcanoloth traci czary zaklinacza i zdolność 
czaropodobną zmiana kształtu, zyskuje natomiast 
zdolność nadnaturalną Zmiana kształtów (tylko 
formy humanoidalne) i rzuca czary jak czarodziej 
12. poziomu. Otrzymuje także zdolność 
czaropodobną potężniejsza teleportacja. Jego SW 
spada do 13.  

Wprowadziłem te zmiany, gdyż moim 
zdaniem magia czarodziejów lepiej pasuje do 
arcanolothów, zaś możliwość używania na 
życzenie najpotężniejszego czaru zmieniającego 
kształt nie jest im potrzebna (i sztucznie zawyża 
SW). Potężniejsza teleportacja  została mu nadana, 
ponieważ posiada ją każdy yugoloth i jej brak w 
statystykach arcanolotha wydaje się po prostu 
bezsensowny.



Odgrywanie i
wykorzystanie w grze

Opis  A'kina  celowo  został  skonstru-
owany  tak,  by  nie  rozstrzygać 
jednoznacznie,  kim  tak  naprawdę  jest 
Przyjazny  Bies  -  każdy  MP  może  mieć 
własną prawdę o  A'kinie.  Pomimo tego 
pewne cechy są niejako wpisane w owego 
arcanolotha i prowadzący winien wziąć je 
pod uwagę.

Jeżeli  chodzi  o  odgrywanie,  warto 
uczynić Przyjaznego Biesa tak ciepłym i 
życzliwym,  by  wydało  się  to  aż  podej-
rzane.  Powinien  być  przy  tym  praw-
dziwie złotousty (w końcu to arcanoloth) 
– niech nigdy nie plącze się we własnych 
wywodach  i  potrafi  wyrazić  skom-
plikowane myśli  w banalnie  prostej  for-
mie. 

Oto  kilka  pomysłów na  zachowania, 
które oddadzą charakter A'kina: 

• pisząc,  A'kin  zawsze  rozpoczyna 
zwroty do innych (tak zaimki, jak i 
czasowniki) osób dużą literą;

• o potężnych złych postaciach (łącz-
nie z Shemeshką) mówi "łobuzy";

• odwiedzającym  sklep,  którzy  nic 
nie  kupili,  wręcza  jakiś  drobny 
prezent  –  czasami  jest  to  nawet 
jedna z par noszonych przez niego 
kolczyków;

• przy powitaniu, mówi każdemu co 
najmniej pół tuzina miłych rzeczy;

• w  ogóle  nie  używa  kminy  ani 
telepatii,  twierdząc,  że  zarówno 
"przesiąknięty  cynizmem  slang", 
jak i  "komunikacja bez słów i  ich 
niuansów"  to  profanacja  szlachet-
nego aktu konwersacji;

• A'kin bynajmniej nie trzyma się w 
rozmowie  jednego  języka,  ale 
miesza różne dialekty, każdą myśl 

wyrażając  z  użyciem  tego,  który 
określa  ją  najprecyzyjniej,  zawsze 
dziwnym trafem wiedząc, które z 
nich będą dla postaci zrozumiałe.

MP  powinien  zadbać  o  to,  by 
Przyjazny Bies nie mówił niczego o sobie 
- zapytany o cokolwiek, co dotyczy jego 
osoby, spróbuje grzecznie zbyć rozmów-
cę, odpowiadając wymijająco i poruszając 
jednocześnie jakiś ciekawy temat, na tory 
którego  można  sprowadzić  dalszą 
rozmowę.  To,  jaka  jest  prawda  o  jego 
historii,  zależy  od  prowadzącego  –  nie 
ulega  jednak  wątpliwości,  że  A'kin  nie 
zamierza jej ujawniać za żadne skarby.

Gdy przychodzi do działania, A'kin może 
zrobić dosłownie cokolwiek pod warun-
kiem,  że  uczyni  go  to  jeszcze  bardziej 
tajemniczym w oczach innych - yugoloth 
chce, by to inni pisali jego historię, i nie 
zamierza  ułatwiać  im  tego  zadania. 
Poniżej  podano  -  w  ramach  inspiracji  - 
kilka ról, w których A'kin może pojawić 
się na sesji:

-  Niewidoczna  ręka:  Z  jakiegoś  powodu, 
A'kin zainteresował się czynami BG i po 
cichu je wspiera, stawiając na ich drodze 
odpowiednie fakty i osoby. Wplątuje ich 
jednak jednocześnie w swoje gierki, krzy-
żując  ich  rękami  plany  Shemeshki  i 
szpiegując  interesujące  go  osoby.  Z 
czasem  bohaterowie  powinni  zorien-
tować się, że ktoś wykorzystuje ich w ten 
sposób,  a  wtedy  zapewne  spróbują 
ustalić, kto i dlaczego...

-  Patron organizacji: Grupka młodzieńców 
z  Niższej  Dzielnicy  szumnie  okrzyknęła 
się  Rycerzami  Przyjaznego  Biesa.  Z 
A'kinem  jako  patronem  i  przepełnieni 
poczuciem sprawiedliwości oraz fantazją 
zamierzają  zaprowadzić  porządek  tam, 
gdzie nie docierają patrole Synów Łaski. 
Sam  arcanoloth  nie  ma  nic  przeciwko 
wykorzystaniu  jego  przezwiska  przez 



taką grupkę, ale ogranicza się  udzielania 
porad  jej  członkom.  BG  mogą  być 
wrogami, sojusznikami lub nawet człon-
kami owej grupy.

-  Przyjaciel w potrzebie: W Wieży Bramnej 
mieszka Xideous, gehreleth opętany my-
ślą  o  odtworzeniu  antycznego  tomu 
poświęconego  pętaniu  yugolothów.  By 
dokonać  tego  dzieła,  zbiera  on  Praw-
dziwe Imiona dajmonów. Co, jeżeli pew-
nego  dnia  wpadnie  mu  w  łapy  Imię 
samego A'kina?

-  Tajemnica do rozwikłania: Pewien dobrze 
obeznany z historią czartów uczony trafił 
na zapiski, które mogą rzucić światło na 
historię A'kina sprzed jego przybycia do 
Sigil.  By jednak je  potwierdzić  i  uzupe-
łnić,  musiałby  zasięgnąć  języka  na 
Planach  Niższych  -  a  dla  osoby  w  jego 

wieku  wycieczka  tam  jest  zbyt  niebez-
pieczna. W tym celu wynajmuje BG.

-Zagubiona  dusza:  to  BG  mogli  uczynić 
A'kina tym, kim jest.  Spotkanie w prze-
szłości,  które  zadecydowało  o  losie 
Przyjaznego  Biesa,  może  być  ciekawym 
punktem  zwrotnym  poświęconej  mu 
kampanii.

Warto  zauważyć,  że  w 
statystykach  A'kina  nie  podano  jego 
charakteru. To kolejna kwestia, którą MP 
musi  ustalić  na  własną  rękę.  Nie  radzę 
jednak  czynić  z  niego  typowego,  choć 
dobrze  się  maskującego  czarta  -  to 
pozbawi go głębi.  Jeżeli  w wizji  prowa-
dzącego  A'kin  nie  będzie  miał  wiele 
wspólnego ze złem, również podtyp "zły" 
powinien zostać mu odebrany.



Część II:
…   ...Sklepik rzeczonego...   

Nie  wierzę  w  żadne  “miejsca  z  
duszą”. Sklep to sklep.
-Drish  Bezwzględny,  Skurlobójca,  przed 
wizytą w “Przyjaznym Biesie”

Sklep  A'kina  to  coś  znacznie 
więcej,  niż  kolejne  miejsce,  w  którym 
poszukiwacze przygód zaopatrują się  w 
seryjnie  produkowane  długie  miecze  +1. 
Takie  “prozaiczne  zabawki”   można  tu 
nabyć,  ale  Przyjazny  Bies  słynie  z 
zupełnie  innego  powodu.  Jego  sławę 
tworzą ciekawostki, które A'kin ściąga z 
odległych krańców Wieloświata, i niemal 
namacalna aura tajemnicy unosząca się w 
powietrzu.

Wygląd i lokalizacja

Sklep  jest  położony  w  Niższej 
Dzielnicy,  kilka  przecznic  od  Wielkiej 
Kuźni.  Krótka  uliczka,  przy  której  się 
znajduje,  nie  ma  formalnej  nazwy,  lecz 
powszechnie  nazywa  się  ją  Ulicą 
Przyjaznego Biesa.

Miejsce  życia  i  pracy  A'kina  to 
wąski,  dwupiętrowy  budynek  z 
pomalowanego  na  fioletowo  kamienia. 

Co niezwykłe w Niższej Dzielnicy, farba 
nie  blaknie  ani  nie  złuszcza  się  pod 
wpływem kwaśnych oparów – jest przed 
nimi magicznie zabezpieczona.

Drzwi i okna to witraże drobnych 
szybek wprawionych w żelazny szkielet. 
Nie przedstawiają niczego konkretnego – 
po  prostu  chaotycznie  ułożone  kolory 
tęczy. 

Budynek składa się z trzech pokoi 
– sklepu, pokoju gościnnego i sypialni – a 
ponadto  jest  połączony  portalem  z 
dwoma innymi. 

Sklep
Sklep  mieści  się  na  parterze.  To 

pomieszczenie  szerokie  na  około 
dwadzieścia  stóp,  a  długie  na 
pięćdziesiąt.  Jest  w  nim  dość  ciemno, 
gdyż  jedyne  źródła  światła  to  witraże  i 
kilka  kandelabrów,  które  każdego  dnia 
znajdują się gdzie indziej.

 
Wiele  osób  twierdzi,  że  to 

pomieszczenie  ma  klimat  torilskiego 
Silverymoon  (to,  że  większość  z  nich 
nigdy  nie  była  w  rzeczonym  mieście  i 
powtarza tylko zasłyszany slogan, to inna 
sprawa). Panuje w nim przytulny bałagan 
–  na  kilkunastu  szafkach,  stolikach  i 
półkach  ustawionych  wzdłuż 
drewnianych  ścian  porozrzucane  są 
zwoje,  eliksiry,  komponenty,  flaszki 
ognia alchemicznego, zaczarowane kostki 
do gry, eliksiry zmieniające kolor włosów 
pijącego,  pióra  poprawiające  czytelność 
pisma, karty Akimon i inne drobiazgi. Z 
kolei w oszklonych gablotach na środku 
znajdują  się  cenniejsze  przedmioty  – 
magiczna  broń,  zbroje,  pierścienie, 
różdżki,  opasłe  księgi  i  wiele 
unikatowych kuriozów.

Osoby twierdzące, że stare księgi i 



antyczne  pamiątki  mają  swój  zapach, 
wyczuwają  go  tu  bardzo  wyraźnie. 
Twardo stojące na ziemi trepy nie wierzą 
oczywiście  w  “zapach  starości”  czy 
“duszę  miejsca”,  ale  nawet  one  muszą 
przyznać,  że  siedziba  arcanolotha  ma 
swój urok.

Lada znajduje się naprzeciw drzwi 
wejściowych.  Jej  blat  jest  jedyną 
powierzchnią  wolną  od  jakichkolwiek 
rupieci.  Nad  nim  wisi  nóż  z 
wygrawerowanym  na  ostrzu  przysło-
wiem  “lepiej  obciąć  sobie  rękę,  niż 
przyjąć  choćby  palec  od  yugolotha”. 
A'kin zawiesił go tu dla żartu, choć, nie 
wszyscy to rozumieją – niektórzy klienci 
na  jego  widok  uciekają.  Co  głupszym 
zdarza się nawet zapytać arcanolotha, czy 
rzeczywiście radzi im uciąć sobie dłoń. 

A'kin  zawsze  wita  klientów  zza 
lady,  od  razu  jednak  zaprasza  ich  do 
pokoju  gościnnego  i  tam  proponuje 
herbatkę oraz ciasteczka. 

Pokój gościnny
Do  tego  niewielkiego 

pomieszczenia  wiodą  drzwi  znajdujące 
się  za  ladą.  Tu  zapach  ziół,  wanilii  i 
świeżych ciasteczek jest najmocniejszy, a 
przytulną atmosferę potęguje dodatkowo 
płomień  trzaskający  w  niegasnącym 
nigdy kominku – zwykle to wystarczy, by 
nawet  najtwardsi  wpadli  w  nastrój  do 
zwierzeń. Ściany tego pomieszczenia też 
są  w  sporej  części  zastawione  regałami, 
lecz  zajmują  je  zwyczajne  książki  na 
najróżniejsze  tematy,  których  A'kin  nie 
sprzedaje,  choć  zdarzało  mu  się 
podarować gościowi jedną z nich. Wolne 
od  natłoku  literatury  fragmenty  ścian 
zajmują: kominek, najróżniejsze obrazy i 
dwa okna, w przeciwieństwie do tych z 
poprzedniego  pomieszczenia  przezro-
czyste. 

Na środku pokoju gościnnego stoi 
drewniany,  okrągły,  kunsztownie 

wykonany  stół.  Na  jego  blacie  zawsze 
znajduje  się  półmisek  pełen 
najrozmaitszych  ciasteczek.  Dookoła 
niego  rozstawione  są  trzy  bardzo 
miękkie,  obite  karmazynowym  pluszem 
fotele,  a  także  jeden  bujany,  w  którym 
zwykł  przesiadywać  sam  gospodarz. 
Kominek jest tak zbudowany, by można 
było  na  nim  gotować  herbatę. 
Najrozmaitsze  zioła  wykorzystywane  w 
tym  celu  przez  Przyjaznego  Biesa,  jak  i 
porcelanowy serwis, znajdują się w szafce 
stojącej pod oknem.

Sypialnia 
Do  sypialni  A'kina  prowadzą 

spiralne  schody,  do  których  można  się 
dostać  przez  drzwi  położone 
bezpośrednio za ladą. Nie znajduje się tu 
nic  interesującego  –  to  po  prostu 
staroświecko urządzony pokój, w którym 
jedyne meble to łóżko, szafa na ubrania, 
krzesło  i  żelazna  wanna.  A'kin  nie 
wpuszcza tu swoich klientów.

Pracownia i składzik
Te  dwa  pomieszczenia  mieszczą 

się  w  zupełnie  innej  części  Niższej 
Dzielnicy,  na  górnym  piętrze  pewnej 
opuszczonej tawerny. Można się do nich 
dostać przez portal wiodący z sypialni do 
pracowni.  Owo przejście  znajduje  się  w 
drzwiach  do  sypialni,  a  aktywuje  go 
powiedzenie w piekielnym “czas walczyć 
o prawdę”. 

Pracownia to niewielkiego pomie-
szczenie,  wyglądające  na  miejsce  pracy 
pisarza. To w niej A'kin napisał  Manifest  
faktolów i  inne  dzieła,  pod  którymi 
podpisuje  się  jako  “Edytor”.  Składzik 
natomiast  to  bardzo  obszerne 
pomieszczenie,  w  którym  arcanoloth 
przechowuje  przedmioty,  które  nie 
mieszczą  się  w  sklepie  lub  które  chce 
ukryć.



Pomieszczenia zmyślone
Jak  sama  nazwa  wskazuje,  te 

miejsca  po  prostu  nie  istnieją  –  są 
wymysłem  znudzonych  plotkarzy, 
kochających  tworzyć  niestworzone 
historie  o  Przyjaznym  Biesie.  A  może 
wymysłem znudzonych plotkarzy jest to, 
że owiane legendą sekretne części domu 
A'kina są tylko mitem? To zależy tylko od 
MG.

Loch: jeśli  wierzyć  plotkom,  to 
podziemne  pomieszczenie  jest  jedno-
cześnie  komnatą  tortur  i  więzieniem. 
Zależnie od wersji, A'kin przetrzymuje w 
nim wrogów swojego mocodawcy (a tym 
jest... no właśnie, kto? Mroczna Ósemka? 
Generał  Gehenny?  Demogorgon?  Zeus? 
Bahamut?  Pani  Bólu?  Shemeshka?), 
rywali  z  Wieży  Mocy,  niebian,  dzieci  z 
Niższej Dzielnicy Generała Gehenny lub 
jedną  z  wiewiórek  sterujących  Jej 
Cichością.  Jak  na  razie,  nikt  nie  znalazł 
nawet cienia dowodu na istnienie Lochu.

Kaprys serca: osoby twierdzące, że 
nienawiść  Shemeshki  do  A'kina  jest  tak 
naprawdę  przykrywką  dla  wielkiej 
miłości lubią opowiadać o saloniku, który 
Przyjazny Bies urządził zgodnie z gustem 
swojej ukochanej (mimo, że uważa go za 
ohydny) i  w którym para regularnie się 
spotyka.  Inni  twierdzą,  że  pokój 
wprawdzie  istnieje,  ale  jest  prezentem 
sługi  dla  jego  pani,  nie  kochanka  dla 
partnerki.  Niektórzy  spekulują  też,  że 
Kaprys  serca może  być  magicznym 
urządzeniem,  dzięki  któremu  A'kin 
kontroluje Króla Targowego.

Skarbiec: choć wydaje się, że zyski 
A'kina są niewielkie, wielu lubi twierdzić, 
że jego bogactwo (i tym samym wpływy) 
dorównują  Złotym  Lordom.  Lwia  część 
tego majątku ma się rzekomo znajdować 
w  skarbcu  ukrytym  gdzieś  w  Niższej 
Dzielnicy  (niekoniecznie  w  samym 
sklepie) i  składać się zarówno ze złota i 
kosztowności, jak i przechowywanych w 
najróżniejszych postaciach dusz.

Miejsce  rozmów  czy 
przesłuchań?
To miejsce  jednak ma swoją  magię...  
cudowne zapachy, wesoło trzaskający 
ogień, wygodne fotele... jak dobrze jest 
porozmawiać w takim miejscu z kimś 
tak czarującym, jak Przyjazny Bies... 

-Drish Bezwzględny po wizycie w 
“Przyjaznym Biesie” 

Być może A'kin to przyjazny dziwak, 
ale  niewykluczone,  że  w istocie  jest  żądnym 
sekretów szpiegiem czy zbrodniarzem.  Jeżeli 
bardziej przemawia do Ciebie ta druga wizja, 
uczyń  pokój  gościnny  miejscem,  w  którym 
Przyjazny  Bies  jest  w  stanie  wyciągnąć  od 
dowolnej osoby rzeczy, których normalnie nie 
powiedziałaby  za  żadne  skarby.  Wystarczy 
uznać,  że  całe  pomieszczenie  jest 
następującym cudownym przedmiotem:

Pokój  zwierzeń: tego  typu  zaczarowane 
pomieszczenia  znajdują  się  w  siedzibach 
większości organizacji szpiegowskich wieloświata. 
Zawsze  są  one  tak  urządzone,  by  osłabiać  wolę 
osób w nich przebywających – czy to za pomocą 
strachu,  czy  wygody  skłaniającej  myśli  do 
błądzenia. Celem pokojów zwierzeń jest ułatwianie 
wydobywania z innych informacji i sprawianie, by 
nie  pamiętali  oni,  co  właściwie  zdradzili.  Każdy 
pokój  zwierzeń  ma  swojego  pana,  który  posiada 
dwa przywileje: może kontrolować jego moce i dać 
kontrolę nad nimi dowolnej liczbie innych istot, a 
także w każdej chwili odebrać ją dowolnej z nich. 
Przywilej  nadawania  władzy  nad  pokojem  może 
posiadać  naraz  tylko  jedno  stworzenie  –  by 
przekazać go komuś innemu, samemu musi się go 
zrzec.

Pokój  zwierzeń utrzymuje  w  swoich 
granicach  nieustający  i  osłabiony  (kary  do  Rzt  i 
Woli  zmniejszone do -2)  efekt  zamglenia umysłu 
(ST  20).  Postać  mająca  władzę  nad 
pomieszczeniem  i  znajdująca  się  w  nim  może 
(akcja darmowa) sprawić, by na wybraną przez nią 
istotę  zaklęcie  miało  pełny  efekt  (kary  rosną  do 
-10).  Ponadto,  może  ona  na  życzenie  zmieniać 
wspomnienia  przebywających  w  pokoju  jak  za 
pomocą  czaru  modyfikacja  pamięci  (ST  16).  Ta 
moc ogranicza się tylko do wspomnień nabytych w 
czasie przebywania w danym pokoju zwierzeń.

Osoby  mające  władzę  nad  danym 
pomieszczeniem są niewrażliwe na jego moce.

Pojedynczy pokój zwierzeń może mieć nie 
więcej, niż 30 m3 objętości.
Silne oczarowania; PC 13; Stworzenie cudownego 
przedmiotu,  podniesione  (7.  poziom)  zamglenie 
umysłu,  modyfikacja pamięci;  Cena rynkowa: 150 
000  sz;  koszt  stworzenia:  75  000  sz  i  6000  PD; 
waga: różna.



Krąży też plotka, jakoby gdzieś w 
sklepie znajdował się portal, przez który 
A'kin odwiedza Plany Niższe. Dlaczego – 
tu  opinie  są  różne,  choć  wszystkie 
zgadzają się co do tego, że muszą to być 
wyjątkowo plugawe sprawki.  Niektórzy 
twierdzą,  że  przekazuje  on  wtedy 
informacje Mrocznej Ósemce, Generałowi 
Gehenny  czy  jednemu  z  książąt 
demonów, inni – że zwiększa swą moc za 
pomocą bluźnierczych rytuałów, których 
w Sigil nie da się odprawić. Oczywiście, 
nikt  nie  ma  choć  cienia  dowodu  na 
prawdziwość  swojej  wersji  czy  nawet 
sam  fakt  odbywania  przez  A'kina 
nocnych podróży. 

Zabezpieczenia sklepu

Choć nie  widać tego na pierwszy 
rzut  oka,  Przyjazny  Bies  jest  siedzibą 
istoty  o  mistycznym  kunszcie  godnym 
arcymaga  i  posiada  odpowiednie 
zabezpieczenia.  Poniżej  opisano  jedno  z 
nich -  MG może dołożyć dowolne inne, 
jakie podpowiada mu wyobraźnia.

Drobiazgowi strażnicy: trzy kupki 
przedmiotów leżących w sklepie – pióra 
na półkach na prawo od wejścia,  kostki 
do gry w pudle  na lewo od wejścia  do 
pokoju  gościnnego  i  niewielkie  zwoje 
pergaminu leżące we wnęce pod ladą – są 
w  istocie  rojami  konstruktów.  Posiadają 
pewne cechy mechanicznych strażników i 
spełniają  każdy  rozkaz  A'kina. 
Pergaminy  mają  rozkaz  zaatakować 
każdego, kto weźmie coś ze sklepu pod 
nieobecność  właściciela,  a  pióra  i  kostki 
ruszają do boju tylko,  gdy A'kin im tak 
rozkaże. Ma to swoje uzasadnienie – ich 
ataki są w stanie poważnie kogoś zranić, 
podczas, gdy walka z miękkim papierem 
może  zaowocować  co  najwyżej  paroma 
siniakami. 

Drobiazgowi strażnicy (3): SW 7; drobny 
konstrukt (rój); KW 12k10; 66 pw; Inic +2; szyb lot 
9 m (doskonała zwrotność); KP 16 (+4 rozmiar, +2 

Zr) dotyk 16,  nieprzygotowany 14;  Bpa/zwarcie 
+9/-;  Atak  rój  (3k6  stłuczeń  [pergaminy]  lub 
obrażeń [kostki, pióra]); przestrzeń/zasięg 3 m/0 
m;  SA  rozdrażnienie,  SC  cechy  konstruktów, 
cechy roju, niepodatność na obrażenia od broni, 
obdarzenie czarem,  ślepowidzenie 12 m,  tarcza dla  
Przyjaznego; Char. N; RO Wytr +4 Ref +6 Wola +4; 
S 8, Zr 14, Bd — , Int — , Rzt 10, Cha 1.

Obdarzenie  czarem  (zc): Strażnik  Sklepu 
może  zostać  obdarzony  jednym  czarem 
maksymalnie 4. poziomu – owo zaklęcie musi na 
niego rzucić A'kin. Konstrukt rzuca ten czar, gdy 
otrzyma  rozkaz  lub  gdy  będzie  miała  miejsce 
określona  sytuacja.  Po  wykorzystaniu  zaklęcia 
może  zostać  obdarzony  innym  albo  też  tym 
samym.  Od  Mistrza  Gry  zależy,  czy  i  jakimi 
czarami Strażnicy są obdarzeni w danej chwili.

Rozdrażnianie  (zw):  każda  żywa  istota, 
która  rozpoczyna  swą  turę  na  tej  samej 
przestrzeni co rój, musi wykonać rzut obronny na 
Wytrwałość (ST 16) – nieudany oznacza, że ofiarę 
traktuje się przez rundę jak odczuwającą mdłości.

Ślepowidzenie  (zn):  Strażnicy  nie  mają 
oczu, lecz orientują się w otoczeniu dzięki swoim 
magicznym właściwościom. Ich “wzrok” nie sięga 
w  miejsca,  w  których  nie  działają  zdolności 
nadnaturalne.

Tarcza dla  Przyjaznego  (zc): tę  obronną 
moc  może  uaktywnić  A'kin,  gdy  znajduje  się 
w odległości maksymalnie 30 metrów od danego 
Strażnika.  Zdolność  działa  podobnie  do  czaru 
tarcza  dla  przyjaciela –  przenosi  na  konstrukt 
połowę obrażeń otrzymywanych przez biesa. Nie 
zapewnia  ona  jednak  premii  do  KP ani  rzutów 
obronnych, jak wspomniane zaklęcie.

Oferta

W “Przyjaznym Biesie” można bez 
problemów  kupić  dowolny  przedmiot 
magiczny,  alchemiczny  lub  posiadający 
niezwykłe właściwości,  którego cena nie 
przekracza 2500 sz. W centralnej gablocie 
znajduje  się  też  parę  potężniejszych 
akcesoriów, lecz szansa, by osoba chcąca 
kupić  konkretny  przedmiot  trafiła  na 
niego, jest niewielka. 

A'kin  zawsze  sprzedaje  takie 
przedmioty  po standardowych cenach – 
osobom  chcącym  wytargować  zniżkę  z 
uśmiechem tłumaczy, że gdyby oferował 
zwykłe  zwoje  czy  eliksiry  po  kosztach, 



nie  miałby  pieniędzy  na  zdobywanie 
ciekawszych przedmiotów. 

Owe  “ciekawsze  przedmioty” 
można  podzielić  na  dwie  kategorie  – 
drobiazgi  i  unikaty  (opisane  w  Części 
III).  Te  pierwsze  to  zaklęte  pomniejszą 
magią zabawki, będące w stanie wywołać 
efekty z grubsza odpowiadające czarowi 
kuglarstwo. Ich przykłady to:
● Kostki,  na  których  zawsze  wypada 

szóstka;
● Grzebienie, które podczas czesania mogą 

na jakiś czas zmienić kolor włosów;
● Eliksiry przyspieszające wzrost paznokci;
● Proszek  sprawiający,  że  dowolna 

posypana nim rzecz smakuje jak kurczak;
● Pergaminy, na których co dzień widnieje 

inna sentencja (zwykle wybrana losowo z 
puli  stu  aforyzmów,  więc  po  paru 
miesiącach  mądrości  zaczynają  się 
powtarzać);

● Ziewające,  miauczące  lub wydające inne 
odgłosy pluszaki;

● Kartki, które przekładają zapisany na nich 
tekst  na  kminę  (zwykle  z  karygodnymi 

błędami).
Ogólnie rzecz biorąc,  są to rzeczy 

drobne, lecz nie bezużyteczne – opisane 
powyżej przykłady mogą przy odrobinie 
sprytu  ze  strony  graczy  stać  się  w  ich 
rękach  potężnymi  narzędziami  (proszek 
ukryje  smak  trucizny,  grzebień  ułatwi 
przebranie  etc.).  Jeżeli  chodzi  o  metody 
tworzenia ich i – co za tym idzie – cenę, 
najwygodniej  jest  założyć,  że  Przyjazny 
Bies  tworzy  je  za  pomocą 
zmodyfikowanej,  trwałej  wersji 
kuglarstwa,  która  nie  wymaga 
poświęcenia  komponentów  ani 
doświadczenia i w związku z tym może 
sprzedawać  je  bardzo  tanio  –  5  sztuk 
srebra  za  przedmiot  nie  wydaje  się  złą 
ceną. 

Nic  nie  stoi  na  przeszkodzie,  by 
gracze  sami  wymyślili  przedmiot,  jaki 
chcą  znaleźć  w  “Przyjaznym  Biesie”  - 
wystarczy tylko, że przedstawią MG swój 
pomysł na ciekawą drobnostkę,  a on go 
zaakceptuje.



Część III:
   ...i oferta specjalna

A’kin handluje kuriozami z całego 
Wieloświata.  W  jego  sklepie  postacie 
mogą  natknąć  się  na  przedmioty,  o 
których  nigdy  wcześniej  nie  słyszały. 
Jednocześnie  jednak,  wcielający  się  w 
nich gracze zapewne uznają przynajmniej 
część oferty Przyjaznego Biesa za dziwnie 
znajomą... 

Praca zbiorowa
Opisane  poniżej  przedmioty  są 

dziełem użytkowników serwisu Polter.pl, 
którzy wzięli udział w projekcie Redakcji 
działu D&D i d20 i umieścili propozycje 
przedmiotów   „Przyjaznego  Biesa”  w 
temacie  „Pomóż  A’kinowi  wyposażyć 
sklep!” na  forum  działu.  Nie  wszystkie 
zaprezentowane tam pomysły dostały się 
do tej pracy, lecz sporej ich części udało 
się załapać. Imię, nazwisko i pseudonim 
autora  będą  podawane  pod  każdym 
przedmiotem. Ich brak oznacza, że dane 
kuriozum  jest  dziełem  autora  reszty 
pracy, Marka „Planetourista” Golonki. 

Redakcja  serdecznie  dziękuje 
wszystkim,  którzy  wzięli  udział  w 
naszym projekcie – zarówno tym, których 
prace  wykorzys-taliśmy,  jak  i  tym, 
których dzieła nie doczekały się miejsca 
w  opisie  A’kina.  Mamy  nadzieję,  że 
jeszcze  nieraz  będziemy  z  Wami 
współpracować. 

Każdy  z  przedmiotów,  które  ma 
na sprzedaż A’kin, został opisany według 
następującego wzorca:
Słowo od A'kina: co  do powiedzenia  o 
przedmiocie  ma  jego  właściciel,  jak 
również to, za jaką cenę jest skłonny go 
sprzedać.
Wygląd: opis wyglądu przedmiotu.
Mechanika: działanie przedmiotu, w tym 
informacje  potrzebne  do  stworzenia  go. 

Cena podawana przez A'kina zwykle jest 
niższa  od  normalnie  wyliczonej  ceny 
rynkowej  –  Bies  sprzedaje  kurioza  po 
okazyjnych  cenach,  gdyż  kocha  je 
rozprowadzać.  

*Jedyny* taki wykrywacz 
Autor: chrx

Słowo od A’kina: Taaak, bardzo ładna 
błyskotka.  A  pomyśl,  że  dzięki  niej  w  krótkim 
czasie  możesz  zyskać  dziesiątki  kolejnych!  To 
doskonały  prezent  dla  złodzieja  –  ot,  choćby  na  
rocznicę działalności. Wystarczy przytrzymać to 
cacuszko nad ogniem, a pojawią się na nim takie  
świecące  znaki.  Znaczą  one,  bodajże  po  
smoczemu: „Jeden by wszystkimi rządzić.  Jeden 
by  wszystkie  odnaleźć!”.  Gdy  się  go  po  takim 
aktywowaniu  założy  na  palec,  wszystkie  
pierścienie  –  schowane,  nie  schowane,  
zaczarowane, zwykłe czy nawet magicznie ukryte  
stają się dla ciebie widoczne! I wtedy już tylko od  
ciebie  zależy,  co  dalej  zamierzasz  z  tą  wiedzą  
czynić...  Oczywiście-  ja  do  niczego  nie 
namawiam! Rozumiemy się, a? Ah, z jego pomocą  
można także dowiedzieć się czegoś o znalezionych  
błyskotkach-  równie  przydatna  funkcja,  nie  
sądzisz?

Chcę  za  niego...  no,  powiedzmy,  że  15  
tysięcy sztuk złota. I nie! Te plotki o tym, że w 
pobliżu  poprzednich  jego  właścicieli  często  
pojawiać się zaczynały dziwne, ubrane w czarne 
łachmany  postacie  to  bujdy  wyssane  ze  
złotodajnego palca innych, okolicznych handlarzy  
osobliwościami!  

Wygląd: Na  pierwszy  rzut  oka 
zwyczajny,  złoty  pierścień,  jednak,  gdy 
potrzyma się go chwilę nad ogniem pojawiają 
się  na  jego  powierzchni  (wewnątrz  i  na 
zewnątrz)  znaki  w  jakimś  starożytnym 
języku z mnóstwem zawijasów.

Mechanika: Pierścień  pozwala 
zlokalizować  wszelkie  inne  pierścienie  w 
odległości  36  metrów  od  użytkownika.  Po 
chwili trzymania go nad ogniem i założeniu 
na  palec,  oczy  używającego  zaczynają 
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dostrzegać  wszystkie  okoliczne  pierścienie 
(bez  względu  na  to  czy  są  widoczne  czy 
ukryte  w  kieszeni,  w  szufladzie  czy  za 
ścianą). Dla patrzącego wygląda to tak jakby 
ich  kontury  oblała  jasna,  czerwonawa  aura 
lśniąca  na  tyle  mocno,  że  bez  problemu 
można  je  dostrzec.  Efekt  trwa  1  minutę  i 
można  go  powtarzać  nieograniczoną  ilość 
razy. 

Z  pomocą  pierścienia  można  też 
identyfikować inne pierścienie- należy znów 
"aktywować  pierścień",  a  następnie 
wpatrywać się intensywnie w ten, który chce 
się rozpoznać. Mocy tej można używać 2 razy 
na tydzień.

Choć  wykrywacz  nie  jest  artefaktem, 
jego  magia  nie  pozwala  na  kopiowanie  go. 
*Jedyny*  to  coś  więcej,  niż  chwyt 
marketingowy.

Umiarkowana aura poznania; PC 11; 
waga: nieistotna. 

Kolczyki rebusów

Słowo  od  A'kina: Powiedz  mi,  
Przyjacielu  –  czy  irytują  Cię  dabusy?  Tak?  
Szkoda  –  chciałbym  kiedyś  spotkać  kogoś,  kto  
podobnie  jak  ja  uważa  ich  rebusy  tylko  i  
wyłącznie za fascynujące. 

Te  kolczyki  to  dziecko  tej  właśnie  
fascynacji  –  pozwalają  one  tworzyć  dabusie  
rebusy  i  dzięki  temu  <ciąg  znaków,  które 
można rozkodować mniej-więcej jako Robi się  
ciekawiej>. Nie Wydaje Ci się? To może Skusisz  
się na drugą właściwość mojego dzieła – z nim w 
uszach łatwiej  jest zrozumieć dabusy,  za jedyne  
<obraz 750 sztuk złota>.

Wygląd: kolczyki  rebusów  to  para 
srebrnych kolczyków w kształcie malutkich, 
kunsztownie wykonanych dabusów.

Mechanika: Te  kolczyki  umożliwiają 
porozumiewanie  się  za  pomocą 
iluzorycznych,  unoszących się  wokół głowy 
symboli  -  identycznych  do  wykorzys-
tywanych przez dabusy. 

Osoba  znająca  rebusowy  język 
dabusów (który  można  wykupić  jako  język 
premiowy)  automatycznie  potrafi 
odczytywać  znaczenie  pojawiających  się 

znaków,  jednak  inni  muszą  każdorazowo 
wykonać udany test Intelektu o ST 12. 

Ponadto, kolczyki zapewniają premię 
+2  do  prób  odcyfrowania  mowy  dabusów.

Słabe  iluzje  i  przemiany,  PC  3; 
wymagania:  Stworzenie  cudownego 
przedmiotu,  kuglarstwo, spryt lisa;  cena: 1000 
sz; waga: 0,25 kg. waga: nieistotna.

Mały Psotnik
Autor: Vitriol Plugawiciel 

Słowo od A'kina: Ach, a tutaj mam coś  
wyjątkowego,  prawdziwy  rarytas  dla  
niewybrednych  dowcipnisiów.  Nie  Bądź  
śmieszny,  Podejdź  bliżej.  Na  pewno  Cię  nie  
ugryzie,  choć  nie  obiecałbym  tego  Twoim 
wrogom. Obchodź się z nim dobrze, a gwarantuję  
Ci,  że Będziesz się  dobrze Bawił – no chyba, że  
jesteś  jednym  z  biedaków,  którym  los  odmówił  
poczucia humoru. Jeżeli nie, możesz go mieć już  
za  7000  sztuk  złota. 

Wygląd: Mały Psotnik to mała figurka 
przedstawiająca  piekielnego  impa  z 
diabolicznym  uśmiechem  na  twarzy.  Ten 
magiczny  przedmiot  występuje  w  wielu 
kolorach.  

Mechanika: po wypowiedzeniu przez 
właściciela  słów  "Czas  na  psoty"  posążek 
staje się żywym potworkiem o statystykach 
impa, z następującymi różnicami:

• nie  posiada  zdolności 
czaropodobnych;

• jego  charakter  jest  Chaotycznie 
Neutralny; 

• traci podtypy Baatezu, Prawo i Zło. 
Psotnik  służy  głównie  do  odwracania 

uwagi przeciwnika wymyślnymi drwinami i 
prowokacjami.  Umie  także  opowiadać 
znakomite  dowcipy.  Stwór  na  powrót  staje 
się  figurką,  gdy  właściciel  wypowie  zdanie 
"Koniec  psot".  To samo dzieje  się,  gdy imp 
zginie,  przy  czym  wtedy  przez  2  dni  nie 
można go ożywić.

Umiarkowane przemiany;  PC 11; stworzenie 
cudownego  przedmiotu,  ożywienie  przedmiotu, 
Cena 8000 sz, waga 1 kg.



Magiczna Kula Numer 8
Autor: Shanhaevel

Słowo od A’kina: Ta kula? Ech, niech 
sobie  przypomnę...  Tak,  to  Magiczna  Kula 
Numer  8,  dzieło  pewnego  przedsiębiorczego 
czarodzieja,  który  próbował  sobie  dorobić  na 
takich  wichajstrach.  Hehe,  wierzył,  że  takie  coś  
będzie chciał mieć każdy mieszkaniec Sigil... Ale  
mniejsza  o  tego dziwaka.  Ta mała  czarna kulka 
ma zdolność udzielania odpowiedzi każdemu, kto  
jej  zada  pytanie  i  nią  potrząśnie.  Po chwili  ma  
odpowiedź wewnątrz kuli. Tak, bardzo przydatna  
rzecz  dla  kogoś,  kto  nie  jest  pewien  jutra  albo  
najbliższej godziny, bo tylko na tyle to coś umie  
zajrzeć w przyszłość. Jest jednak ograniczenie: nie  
doczekasz  się  odpowiedzi,  jeśli  spytasz,  
powiedzmy,  „Jak  ma  na  imię  właściciel  lokalu 
‘Dzbanek i  Flaszka’?”.  Nie,  nie,  ta  liga,  kolego.  
Rozsądne  pytania,  to  takie,  na  które  da  się  
odpowiedzieć „tak” lub „nie”, łapiesz? Pozostałe  
kule? A licho wie, spotkałem się tylko z ósemką...  
To jak, piętnaście tysięcy?

Wygląd: Z  wyglądu  jest  to  czarna, 
wykonana  z  utwardzonej  porcelany,  kula  o 
średnicy długości 10 cm. Z jednej strony jest 
ucięta,  wydrążona  w  środku  i  przesłonięta 
szybką.  Wnętrze  wypełnia  ciemnoczerwona 
ciecz  oraz  kilkanaście  płytek  z 
odpowiedziami na zadane pytanie. Z drugiej 
strony  kula  jest  ozdobiona  dużym  białym 
znaczkiem z czarną cyfrą 8. 

Mechanika: Magiczna Kula Numer 8 
może  trzy  razy  dziennie  odpowiedzieć  na 
zadane  pytanie  (analogicznie  do  czaru 
przepowiednia, ale z kilkoma różnicami, patrz 
dalej). Możliwe odpowiedzi: 
1. Tak;
2. Nie;
3. Nikt tego nie wie; 
4. Wygląda dobrze; 
5. Licz na to; 
6. Warto spróbować; 
7. Nie próbuj; 
8. Trzymaj się z daleka; 
9. Uwaga; 
10. Absolutnie; 
11. Na pewno nie; 
12. Mam wątpliwości; 
13. Zbyt wcześnie, by stwierdzić; 
14. Prawdopodobnie; 

15. Dla mnie rewelacja; 
16. Tak – w swoim czasie; 
17. Absolutnie nie; 
18. Nie wiem; 

Przedmiotu  używa  się  przez 
wypowiedzenie pytania i potrząśnięcie kulą. 
Po  czasie  od  10  sekund  do  minuty  (w 
zależności od trudności pytania, wybór MP) 
na wierzch wypłynie płytka z odpowiedzią. 
Kula ma szansę 75% na udzielenie poprawnej 
odpowiedzi.  Jeśli  użycie  kuli  się  nie 
powiedzie,  odpowiada  ona  „Nie  wiem”,  a 
jedno dzienne  użycie  przepada.  Kula  może 
przepowiedzieć  przyszłość  na  godzinę 
naprzód. 

Słabe  poznanie;  PC  5; Stworzenie 
cudownego przedmiotu, przepowiednia; Cena: 
15 000 sz; Waga: 250 g

Medalion czujności
Autor: von Trupka

Słowo od A’kina: Ta błyskotka? Bardzo 
przydatny  drobiazg,  kiedy  ktoś  prowadzi  tryb  
życia pełen zabójczo ekscytujących niespodzianek 
–  psuje  wprawdzie  nieco  efekt  zaskoczenia,  ale  
pozwala  oszczędzić  na  leczeniu.  Odkupiłem  go  
jakiś czas temu od jakiegoś białowłosego zabijaki,  
który twierdził, że w tym piekielnym mieście i bez  
niego  wie,  ze  ciągle  jest  zagrożony.  No,  może  
niedokładnie  tak  to  ujął,  ale  nie  wypada  mi 
powtarzać  takich  słów  przy  tak  znakomitym 
gościu.  Tak  czy  inaczej,  jedyne  dwadzieścia  
tysięcy sztuk złota i może być Twoja – prawdziwa 
okazja, ale traktuję to jako inwestycję; dzięki niej  
być może zdołasz odwiedzić mój sklep ponownie. 

Wygląd: Medalion  czujności  to 
doskonałej  roboty  wisiorek  ze  srebra 
przypominający  wyszczerzony  wilczy  pysk, 
zawieszony  na  wykonanym  z  tego  samego 
materiału  łańcuszku.  

Mechanika: Za każdym razem, kiedy 
posiadaczowi  medalionu  czujności  zagrozi 
jakieś  niebezpieczeństwo,  wisiorek  zaczyna 
intensywnie  wibrować.  Dzięki  temu  postać 
należy  traktować  jakby  posiadała  zdolność 
nieświadomy  unik.  Zyskuje  też  ona  premię 
unikową +1 do KP oraz rzutów obronnych na 



refleks przeciw pułapkom. 
Właściciel  amuletu  nie  zyskuje  informacji  o 
tym,  co  konkretnie  jej  zagraża,  toteż  może 
zostać zaskoczona i jest w takim przypadku 
normalnie traktowana jak nieprzygotowana. 
Traci  również  wszystkie  wymienione 
korzyści,  jeżeli  utraci  premię  ze  Zręczności 
do KP.

Umiarkowana aura poznania, PC 18; 
stworzenie  cudownego  przedmiotu, 
przezorność, Cena: 40 000sz, waga: 0,1 kg.

Najlepszy przyjaciel 
podróżnego
Autor: Varmus

Słowo  od  A'Kina: Widzisz,  często  
awanturnicy  zapominają  o  bardzo  ważnym 
szczególiku, udając się na wyprawy. I tak traci się  
karty  bezcennych  ksiąg,  niszczy  szlachetne  
tkaniny,  że  o  nieprzyjemnościach  związanych  z  
użyciem  toksycznej  flory  nie  wspomnę.  Ten 
przedmiot zapewni ci posprzątanie po załatwieniu  
potrzeby  komfortowo,  bezpiecznie  i  w  każdych  
warunkach. Wiem, osiem tysięcy to dużo za rolkę  
papieru toaletowego, ale ta ci  się  nie skończy w 
najmniej odpowiednim momencie... 

Wygląd: Najlepszy  Przyjaciel 
Podróżnego wygląda jak najzwyklejsza rolka 
papieru  toaletowego  dobrej  jakości, 
miękkiego  w  dotyku,  z  kwiatowym 
wzorkiem i o lekkim zapachu lawendy.  

Mechanika: Najlepszy  Przyjaciel 
Podróżnego  to  -  w  dużym  skrócie  - 
nieskończona  rolka  dobrego  papieru 
toaletowego.  Niemniej  jednak  za  jednym 
razem można rozwinąć jedynie około 35 cm 
papieru.  Papier  jest  zbyt  delikatny,  by 
cokolwiek  związać,  pali  się  zaś  równie 
dobrze, co zwykły papier. Wyrwanie z NPP 
stosiku papieru pozwalającego na rozpalenie 
małego  ogniska  trwa  minutę.  Rolka  ma  10 
PW  i  trwałość  1,  którą  omija  ogień.  Papier 
wyrwany  z  NPP  niczym  nie  różni  się  od 
zwykłego, choć dobrego, papier toaletowego. 

Napój magiczny

Słowo  od  A'kina: Tych  przydatnych 
miksturek  mam  całkiem  sporo.  Sporządzać  je  
potrafią tylko druidzi na pewnej Pierwszej i  nie  
Śmiej  próbować  tego  zmienić  –  tradycja  
przekazywana  z  mistrza  na  ucznia  jest  zbyt  
piękna, by ją ujawniać.  Notabene,  byłoby to też  
zwykłe świństwo.

Eliksir  czyni  pijącego  silniejszym  pod  
każdym  względem,  ale  działa  dość  krótko.  Za 
buteleczkę życzyłbym sobie.. pomyślmy... tysiąca  
sztuk złota.

Wygląd: nic  szczególnego  –  ot, 
burszty-nowy  napój,  którego  magiczności 
nietrudno  się  domyślić  dzięki  lekkiemu 
blaskowi.

Mechanika: Każdy, kto wypije eliksir, 
otrzymuje na 1k10 minut (gracz nie wie, ile 
wypadło)  następujące  premie:  Siła  +8, 
Budowa +6,  Zręczność  +4  i  RO 5/-,  a  jego 
bazowa szybkość zwiększa się o 3 metry dla 
wszystkich form ruchu. Wszystkie te premie 
są zdolnościami nadnaturalnymi.

Słabe przemiany, PC 5; nie da się go 
stworzyć na własną rękę; waga: nieistotna. 

Palce wiedzy

Słowo  od  A'kina: Po  tym  uroczym 
błysku ciekawości w oku poznaję, że Lubisz mieć  
wiele  informacji  w  jednym  palcu. Oto  coś,  co  
pozwoli  Ci  na  to  –  jak  najbardziej  dosłownie.  
Każdy z  tych palców zawiera  inne  informacje  i  
kiedy Zawiesisz go sobie na szyi, będziesz mógł z  
nich  korzystać.  Niestety,  nie  da  się  dołączyć 
nowych informacji. Jeżeli pomysł Ci się spodobał,  
mogę odstąpić Ci kilka po okazyjnej cenie trzech  
tysięcy złociszy za sztukę.  

Mój  drogi...  czemu  Patrzysz  z  takim 
lękiem na ten  nóż  pod sufitem –  przecież  oboje  
wiemy, że to tylko żart... 

Wygląd: Palce  wiedzy  to  kawałki 
różnych  metali  szlachetnych  w  kształcie 
naturalnej wielkości palców. Każdy z nich ma 
mniej więcej na wysokości paznokcia otwór, 
przez który można przeciągnąć sznurek,  by 
nosić  palec  jak  amulet.  Nad  stolikiem,  na 



którym leżą owe przedmioty, A'kin powiesił 
nóż  z  wygrawerowanym  na  ostrzu 
przysłowiem  'lepiej  obciąć  sobie  rękę,  niż 
przyjąć choćby palec od yugolotha'.

Mechanika:  Osoba  nosząca  Palec 
Wiedzy może korzystać ze znajdujących się 
w nim wiadomości, dzięki czemu wykonuje 
testy  jednej  dziedziny  Wiedzy  (ustalanej  w 
momencie  stworzenia  palca)  z 
modyfikatorem  +15.  Jeżeli  sama  posiada 
wyższy  modyfikator  danej  umiejętności, 
amulet nie pomaga jej w żaden sposób.

Słabe przemiany, PC 7; stworzenie cudownego 
przedmiotu, Spryt lisa, twórca musi posiadać co 
najmniej  15  rang  w  odpowiedniej  dziedzinie 
Wiedzy; Cena: 4000 sz. Waga: 0,1 kg. 

Papla

Słowo  od  A'kina: Interesuje  Cię  ten  
drobiazg? To dowodzi, że Masz świetne wyczucie.  
Nie jest to bowiem zwykły walec z metalu – to  
dość  ciekawa,  ale  kłopotliwa  broń  psioniczna.  
Kiedy Naciśniesz ten guzik – proszę, nie rób tego 
teraz! - pojawia się ostrze z czerwonej energii. Nie  
udało  mi  się  ustalić,  jakie  jest  jej  źródło,  ale  ta  
wiązka tnie stal jak masło! Przy tym jest leciutka  
w porównaniu z innymi ostrzami,  jakie  możesz  
znaleźć w Sigil. 

Mogę  śmiało  stwierdzić,  że  ta  broń  ma 
duszę... i  to nie jest przenośnia. Mieszka w niej  
duch  jakiegoś  biednego,  zdziecinniałego  starca,  
który  twierdzi,  że  kiedyś  był  Imperatorem 
Galaktycznym  –  cokolwiek  by  to  nie  znaczyło.  
Może się odzywać tylko, gdy ostrze jest aktywne, i  
bardzo dobrze – bo inaczej już dawno bym przez  
niego zwariował. Ciągle szepce o jakiejś “Ciemnej  
Stronie Mocy” i twierdzi, że powinienem na nią  
przejść.  To,  co  mówi  nie  ma,  niestety,  żadnego 
sensu, i dlatego nazwałem go Paplą. Może jest to  
trochę niegrzeczne, ale... mam chyba prawo tak go  
nazywać, skoro sam nie mam nic przeciwko temu, 
by Lu – czyli Alluvius Ruskin – mówiła do mnie  
“mordo  ty  moja”.  Oczywiście,  łobuzowi  nie  
spodobało  się  to  przezwisko  –  woli  on,  by 
tytułować go Darthem Sithiousem.

Właściwie  to  mógłbym  go  odstąpić  po  
dość  niskiej  cenie...  powiedzmy,  dwadzieścia  
tysięcy. Ale mam jedną prośbę – Postaraj się jakoś  
pomóc temu biedakowi. Gdybyś go jakimś cudem 

Nawrócił, Wpadnijcie na herbatkę i ciasteczka!

Wygląd:  Rękojeść Papli to długi na 20 
cm,  metalowy  walec.  Mniej  więcej  w  jej 
połowie  znajduje  się  niewielki,  okrągły 
przycisk.  Jeden  z  jego  końców  posiada 
niewielkie wgłębienie, z którego po aktywacji 
wysuwa  się  długie  na  około  metr  ostrze 
czerwonej energii. 

Mechanika: Ze względu na obecność 
ducha  Paplatajna  i  niezwykłe  właściwości, 
Papla  jest  mniejszym  psionicznym 
artefaktem.  Dopóki  ostrze  nie  jest  aktywne, 
broń  nie  może  w  żaden  sposób 
porozumiewać się z otoczeniem.

Aktywacja  ostrza  to  akcja  darmowa. 
Posiada  ono  parametry  długiego miecza 
olśniewającej  energii  +1,  a  ponadto  ignoruje 
twardość przedmiotów, o ile jest nie większa, 
niż 10. Ze względu na niewielką wagę, postać 
posiadająca  atut  Finezja  w  broni  może  go 
wykorzystywać względem tego ostrza. 

Ostrze  jest  odporne  na  wszelakie 
obrażenia  i  efekty,  jednak  –  w 
przeciwieństwie do innych artefaktów – nie 
na  rozproszenie magii:  jeżeli test rozpraszania 
się uda, ostrze znika, choć dzierżący rękojeść 
może je odtworzyć w swojej turze, jako akcję 
darmową.

Ponadto,  gdy  ostrze  zostaje 
aktywowane,  duch  Paplatajna  również 
zyskuje  pewne  możliwości  działania.  Jako 
inteligentny  przedmiot  posiada  on 
następujące właściwości:

Char. PZ; Int 14, Rzt 6, Cha 12; mowa 
(planarny  handlowy),  wzrok  i  słuch  36  m; 
Ego  wartości  8  (11,  gdy zyskuje  dostęp  do 
mocy).

Słabsze  moce  (dostępne  tylko  w 
momentach opanowania, patrz Osobowość):  
10  rang  w  Psionizmie  (umiejętność 
psioniczna,  całkowity  modyfikator  +12), 
pośpiech [ang.  hustle] na  właściciela  2/dzień 
(moc psioniczna, PM 10), wigor [ang. vigor] na 
właściciela 1/dzień (moc psioniczna, PM 10)

Osobowość i historia: Darth Sithious 
to szaleniec, który kiedyś był najpotężniejszą 
istotą  na  swojej  Pierwszej  i  mistrzem 
antycznej  tradycji  psionicznej,  którą  sam 
nazywa “Ciemną Stroną Mocy”. Nie wie on, 
czemu stał  się mieczem – pamięta tylko,  że 



zginął kilka razy.
“Papla” przez większość czasu bredzi 

bez  sensu,  twierdząc,  że  dzierżący  go 
powinien “przejść na Ciemną Stronę Mocy” i 
czynić  zło,  nigdy jednak nie  precyzując,  na 
czym  owe  “przejście”  polega  i  jakich 
właściwie czynów domaga się od właściciela.

Czasami  jednak  na  chwilkę 
zaprzestaje swej gadaniny – proponuje wtedy 
dzierżącej  go osobie,  by znalazła sposób na 
uleczenie  jego  obłędu.  Twierdzi,  że  wtedy 
będzie  na  tyle  potężny,  by  uczynić  ją 
najpotężniejszym  wojownikiem  w  całym 
“Wszechświecie”  (zapewne  chodzi  mu  o 
Wieloświat).  Tylko  w  takich  momentach 
(trwających minutę) Sithious zyskuje dostęp 
do swoich mocy i wykorzystuje je, by pomóc 
dzierżącej  go  osobie  najlepiej,  jak  to  tylko 
możliwe. O tym drobnym szczególe A'kin nie 
wie – lub po prostu nie wspomina.

Silna metakreacja , PM 20; waga: 0,25 kg.

Pułapkowstrzymywacz 
Autor: von Trupka

Słowo  od  A’kina: Doprawdy,  
podziwiam  twoją  wnikliwość.  Faktycznie,  ten  
niepozorny przedmiot może być bardzo przydatny 
komuś w twoim zawodzie… Oczywiście,  jestem 
przekonany,  że  żadna  pułapka  nie  stanowi  
przeszkody dla kogoś tak utalentowanego, jednak  
czasami,  kiedy  czas  goni,  warto  mieć  na  
podorędziu  coś,  co  rozwiąże  ich  problem 
natychmiast,  choćby  i  tylko  na  chwilę.  Ile?  Od 
każdego  innego  żądałbym  przynajmniej  dwóch 
tysięcy,  jednak to  prawdziwa przyjemność robić  
interesy z zawodowcem – tysiąc i pięć setek, a to  
cacko stanie się twoje. 

Wygląd: Wstrzymywacz przypomina 
nieco  wyglądem  pistoletową  kuszę 
pozbawioną ramion i  cięciwy, powykręcaną 
jednak  i  przyozdobioną  dziwnymi 
rytowaniami.  Całość  jest  wykonana  z 
grafitowego, matowego materiału i zdaje się 
być nieco oleista w dotyku. 

Mechanika: Jeżeli  wyceluje  się 
pułapkowstrzymywacz  w  przedmiot 
podłączony  do  mechanicznej  lub  magicznej 
pułapki, a następnie naciśnie spust, zostanie 

ona  chwilowo  dezaktywowana  –  w  ciągu 
minuty nic  nie  spowoduje  jej  uruchomienia 
się. 

Po upływie tego czasu pułapka wraca 
do normalnego działania, a jeżeli w czasie jej 
„zawieszenia”  doszło  do  zdarzenia,  które 
powinno  ją  było  włączyć,  uruchamia  się 
wtedy i wywołuje normalne dla siebie efekty. 

Po  każdorazowym  użyciu  z  tyłu 
urządzenia wysuwa się niewielka szufladka, 
którą  należy  napełnić  mieszaniną 
sproszkowanych  kości  słoniowej,  piasku  i 
diamentowego  pyłu,  wartą  łącznie 
przynajmniej  700sz.  Jest  to  akcja 
standardowa, prowokująca okazyjne ataki. 

Słaba  przemiany,  PC  8;  stworzenie 
cudownego  przedmiotu,  Cena:  2000  sz, 
Waga: 0,1 kg. 

Samobieżne krzesło
Autor: chrx

Słowo od A’kina: Wygodne? I  bardzo 
dobrze – z pewnością Spędzisz na nim mnóstwo 
czasu!  To  niepozorne  krzesło  nie  jest  zwykłym 
meblem – dzięki specjalnemu materiałowi,  który 
zwie się ponoć... hmm... kontemplująca wierzba?  
rozmarzona topola? Nieważne – grunt, że dzięki  
niemu to proste krzesełko na swoich nóżkach może  
zabrać  cię  tam,  gdzie  tylko  Zapragniesz,  o  ile  
tylko  droga  tam wiedzie  przez  w miarę  twardy 
teren i nie zahacza o Plan Żywiołu Ognia.

O! Widzisz!  Te  małe,  zwinne nóżki  już 
zaczynają pracować! Ha, jak skacze! Polubiło Cię!  
A to dobry znak, bo musisz Wiedzieć - to mebel z  
honorem. Jak ktoś nie jest godny go ujeżdżać, to  
za  Górę  Celestę  –  nie  pozwoli!  Chciałbym  za  
niego... hmmm... powiedzmy czterdzieści dziewięć  
tysięcy  sztuk  złota...  i  dorzucę  jeszcze  komplet  
różnokolorowych obić!

Naprawdę,  radzę  nie  przepuścić  okazji.  
Na jednych Pierwszych podróżuje się na koniach,  
na wozach z koniami, na innych ponoć nawet na 
wozach  bez  koni...  ale  dosiadać  krzesła!  Takie  
rzeczy to tylko w Wieloświecie! 

Mogę też załatwić chodzącą kanapę! Cena  
do uzgodnienia! 

Wygląd: Jest to na pierwszy rzut oka 
zwyczajne,  drewniane,  niczym  się  nie 
wyróżniające  krzesło  z  oparciem.  Podczas 



jazdy wyrastają mu jednak niewielkie nóżki, 
przypominające stopy dzieci ubrane w małe, 
czarne  buciki.  Na  każdej  nodze  krzesła 
pojawiają  się  po cztery i  znikają,  gdy tylko 
właściciel  sobie tego zażyczy (niekoniecznie 
zaraz po opuszczeniu krzesła). 

Mechanika: Jest  to,  krótko  mówiąc, 
chodzące  krzesło  z  charakterem  (czy  raczej 
charakterkiem).  Nie  jest  sensu  stricte  
inteligentne,  lecz  nie  da  się  dosiadać 
właścicielom, do których nie jest przekonane. 
By zaś je do siebie przekonać, potrzebne są 
testy Charyzmy.

Pierwszy, o ST 10, można powtarzać 
do skutku (co 24 godziny), a powoduje on, że 
Krzesło  godzi  się  na  wożenie  nowego 
właściciela z prędkością 12 m. Jeżeli krzesło 
zostało  oddane  przez  poprzedniego 
właściciela, ST spada do 5, jeżeli zaś zostało 
odebrane siłą, trudność wynosi 20.

Drugi  test  można  wykonać  po 
miesiącu  użytkowania  (i,  w  wypadku 
niepowodzenia,  powtarzać  co  miesiąc). 
Zdanie  go  powoduje,  że  Krzesłu  pozostają 
nogi nawet, gdy się z niego zsiądzie, a co za 
tym idzie – może ono wozić sam ekwipunek, 
podążając  za  właścicielem.  Po  4  godzinach 
trzeba  jednak  znowu  usiąść  na  krześle,  a 
właściciel  przez  cały  czas  samodzielnego 
chodzenia  krzesła nie  może  się  oddalić 
bardziej niż na 18 metrów od niego.

Ostatni,  trzeci  test  wykonuje  się  po 
pół roku od pomyślnie zdanego drugiego (i 
podobnie  –  powtarzać  go  można  co  pół 
roku). Powoduje on, że właściciel ostatecznie 
zżywa się  ze  swoim „wierzchowcem” –  od 
teraz nogi będą widoczne cały czas (chyba, że 
posiadacz  zażyczy  sobie  inaczej),  a  krzesło 
będzie  działało  samo  bezustannie  bez 
„aktywowania” go co 4 godziny. Mebel teraz 
zdolny  będzie  wyczuć  wezwanie  swojego 
właściciela  na  nieograniczoną  odległość 
(nawet z innego planu!) i ruszyć bezbłędnie 
w  jego  kierunku  najprostszą,  najszybszą 
drogą.  Krzesło zaczyna też zachowywać się 
wobec  właściciela  niczym  usłużny  piesek  – 
biega wokół niego, wygina oparcie w parodii 
ocierania  się  i  skacze  na  niego  po  długim 
rozstaniu. Można wydawać mu także proste 
rozkazy z rodzaju: „Zostań!”, „Idź za nim!” 
czy „Strzeż!” (mentalnie można krzesło tylko 
i  wyłącznie  wezwać  –  nie  można  mu  tak 

nawet  kazać  zaprzestania  pochodu  ku 
właścicielowi).

Po  zdaniu  pierwszego  testu  osoba, 
której  się  to  udało  staje  się  jedynym 
właściwym  właścicielem  Krzesła.  Nikomu 
innemu nie pozwoli się ujeździć (chyba, że za 
pozwoleniem  właściciela,  który  zdał  trzeci 
test),  a  wyjątkowo  nachalnych  próbujących 
zwyczajnie zrzuci, wierzgając.

Krzesło  to  unikat  na  skalę 
Wieloświata  –  pomniejszy  artefakt,  którego 
kopii nie da się stworzyć (a w każdym razie – 
nie  bez  drewna  o  analogicznych 
właściwościach).

Silna aura przemian, PC 20; waga 2 kg.

Słoneczny pył 
Autor: von Trupka

Słowo od A’kina: Oczywiście, ciemność  
może  sprawić  trochę  problemów,  a  większość  
źródeł  światła  jest  strasznie  nieporęczna.  Ale  
wystarczy rzucić w powietrze szczyptę tego oto  
proszku  i  już,  uzyskamy  bardzo  praktyczną 
latarnię  która  podąży  za  nami  i  nie  sprawi  
żadnych  problemów.  Nie  będzie  wprawdzie  
błyszczeć tak jasno, jak pani uroda, jednak jestem 
przekonany,  że  takiej  iluminacji  nie  
wytworzyłaby  żadna  magia  Wieloświata.  
Wracając jednak do spraw przyziemnych – dwie i  
pół  setki  złotych  monet  i  pani  przepiękny 
uśmiech,  a  torebeczka  tego  proszku  zmieni  
właściciela. 

Wygląd: Słoneczny pył to skrzący się 
proszek,  przypominający  wyglądem  sól 
kuchenną,  przechowywany  zwykle  w 
niewielkich, płóciennych torebkach. 

Mechanika: Kiedy  rzuci  się  w 
powietrze  szczyptę  pyłu,  formuje  ona  kulę 
światła, jaśniejącego blaskiem z równą mocą 
jak  pochodnia  (zapewnia  jasne  światło  w 
promieniu 6 metrów). 

Kula  lata  w  powietrzu  z  doskonałą 
zwrotnością  i  prędkością  9m,  a  jej  twórca 
może  nią  kierować  w  akcji  standardowej. 
Jeżeli  tego nie  zrobi,  kula  będzie po prostu 
podążać za nim swoim tempem, unosząc się 
w  takiej  pozycji  względem  niego,  jak  w 
chwili  stworzenia.  Zgaśnie,  kiedy  upłynie 



godzina  od  jej  stworzenia,  oddali  się  na 
przeszło 48 metrów od swojego stwórcy lub 
ten zażyczy sobie tego (akcja darmowa). 

Podane  poniżej  statystyki  dotyczą 
stworzenia  torebki  pyłu  wystarczającej  na 
dziesięć użyć. 

Słaba przemiany i wywoływania, PC 
5;  stworzenie  cudownego  przedmiotu, 
latanie, światło, Cena 300 sz, Waga: 0,1 kg.

Tomik sferycznej poezyji
Autor: Yarpen

Słowo od A’kina:  Czytałeś może dzieła  
Essterusa? Ach, te rzewliwe utwory Mammnena,  
cyniczny  świat  tkwiący  w  bystrym  umyśle  
Kolena.  Oni spijali  miód ściekający po brzegach 
sfer  i  przelali  go  na  kartki...
Skłonny  byłbym  ci  go  nawet  oddać  za  darmo,  
jednak  musisz  mi  wybaczyć  -  kupiecki  etos.  
Cztery tysiące.

Wygląd:  Książka  ta  zapisana  jest 
wierszami  pisanymi  przez  wielu  autorów 
sfer.

Mechanika:  Oczywiście,  cały  tomik 
poezji  spisał  Al'kin.  A  któż  inny?  Ale 
powinien próbować wcisnąć to jako zebrane 
dzieła największych twórców Sfer - o których 
słyszano tylko przez to, że wymyślił ich nasz 
dobrotliwy czart.

Wibroekszyn 
Autor: bidzin

Słowo od A’kina: Och… Moja droga,  
powtórzę  Ci  to  jeszcze  raz.  Tobie  nie  jest  to  
potrzebne! Naprawdę.  Rozumiem, żeby przyszła  
do  mnie  z  tą  prośbą  Pani  Nupperibo,  ale  Ty?  
Przecież masz piękną talię!  I  ten płaski  brzuch!  
Wy, przybysze z Torilu, naprawdę nie doceniacie  
swoich  piękności.  No,  ale  dobrze.  Mogę  Ci  to  
sprzedać,  bo  raczej  nie  chciałbym,  żeby  
jakakolwiek Pani Nupperibo przyszła do mnie. No  
wiesz, to tak, jakby modron w składzie porcelany.  
W każdym razie,  już  Ci to  niosę.  Jakbyś  mogła  
przygotuj sto... To znaczy - pięćdziesiąt Pań2. 

2 Jednostka nieznana redaktorowi pracy, na tyle jednak 

Wygląd: Wibroekszyn  wygląda  jak 
pas  szerokości  20  cm,  zrobiony 
najprawdopodobniej  z  niebieskiej  skóry  o 
dziwacznym odcieniu ultramaryny. Na jego 
środku  jest  naszyta  podobizna 
jaskrawozielonej  głowy  ilithida,  którego 
macki  obejmują  cały  pas.  

Mechanika: Kiedy  założy  się 
Wibroekszyn, należy nacisnąć czubek głowy 
ilithida,  żeby  zaczął  działać.  Zaczyna  on 
wtedy mocno wibrować i wydawać dziwny 
dźwięk  „kTuLuUuUuUu”.  Noszący  przez 
godzinę  się  poci,  a  po  jej  upływie  od 
założenia pasa uzyskuje cechę wątła budowa, 
która  utrzymuje  się  aż  do  jego  zdjęcia. 
Oprócz  tego  pas  powoduje  zmniejszenie 
Budowy nosiciela o 2 - nie sposób przywrócić 
tych punktów w żaden sposób,  dopóki  pas 
nie zostanie zdjęty, zaraz po tym jednak, stan 
postaci  wraca  do  normy.  Ze  zdolności  tej 
można  korzystać  dowolną  ilość  razy 
dziennie. 

Wątła  budowa:  kiedy  obdarzona  tą 
zdolnością  istota  stosuje  modyfikator  z 
rozmiaru  lub  specjalny  modyfikator  z 
rozmiaru  (jak  choćby  w  przypadku  testów 
zwarcia, prób szarży byka lub przewracania), 
należy  ją  traktować  tak,  jakby  był  o  jedną 
kategorię  rozmiaru  mniejszy,  o  ile  tylko 
byłoby to  dla  niego  korzystne.  Zdolność  tą 
należy  brać  również  pod  uwagę  przy 
specjalnych  atakach  opartych  na  rozmiarze 
(jak  choćby  poprawione  chwytanie  lub 
połykanie  w  całości).  istota  może  również 
korzystać  z  broni  przeznaczonej  dla  istot 
mniejszych  o  jedną  kategorię  bez  kar. 
Zajmowany  przez  nią  obszar  i  zasięg 
pozostają  jednak  niezmienione.  Korzyści 
wynikające  z  tej  zdolności  kumulują  się  z 
efektami  mocy,  zdolności  i  czarów 
zmieniających rozmiar podmiotu.

Słabe przemiany; PC 5;  stworzenie 
cudownej  rzeczy,  pomniejszenie  osoby,  Cena: 
8000 sz, waga: 0,25 kg.

urokliwa, że zdecydowałem się ją pozostawić. 
Proponuję uznać, że jest to równowartość pięciu sztuk 
platyny.



Żuczek  -  Śmierdziuszek 
Autor: Vitriol Plugawiciel

Słowo od A'kina: Proszę, spójrz na tę  
błyskotkę  –  prawda,  jaka  cudowna?  Jestem 
pewien, że będzie pasować idealnie do twojej ręki.  
Dostałem ten przedmiot od Hugona, podróżnego  
hodowcy planarnej fauny. Może słyszałeś o jego  
nowym odkryciu, Zapachusie - Żukusie ? Są to  
żuczki, które wydzielają cudowne zapachy gdy są  
spokojne,  lecz  gdy  zostaną  zaatakowane,  
zaczynają,  delikatnie  mówiąc,  niezbyt  ładnie  
pachnąć. Po swoim odkryciu Hugon udał się do  
swojej  kuzynki  Lady  Złotko  –  tak,  chodzi  o  tą  
uroczą jubilerkę. Później odwiedził mój sklep i po  
cudownie spędzonym podwieczorku z herbatką i  
dyskusji  o  zwyczajach  godowych  Zapachusów -  
Żukusów wręczył  mi  bransoletkę  mówiąc,  że  to  
będzie wielki hit. Wracając do naszej rozmowy – z 
radością sprzedam Ci tę magiczną błyskotkę. Kto  
wie,  może  nawet w promocji?  Powiedzmy 7000 
sztuk  złota?  

Wygląd: Jest  to  błyszcząca,  srebrna 
bransoleta,  w  którą  wtopiony  jest  długi  na 
kilka  cali  żuk.  Jego  pancerz  jest  bardzo 
lśniący i wydaje się, jakby był wykonany ze 
szmaragdu.  

Mechanika: Raz  dziennie,  na  rozkaz 
właściciela  Żuczek  –  Śmierdziuszek  może 
wypuścić  bardzo  śmierdzące  opary  żółto  – 
zielonego  dymu  w  fali  o  promieniu  i 
wysokości 3 m. Każda istota, która wejdzie w 
nie  musi  wykonać  udany  rzut  obronny  na 
wytrwałość  (ST  17)  lub  zacznie  odczuwać 
bardzo silne mdłości, które nakładają na nią 
karę - 2 do testów ataku i rzutów obronnych. 
Ponadto opary są tak gęste, że dają pokrytym 
nimi  istotom  całkowite  ukrycie.  Posiadacz 
bransolety  nie  odczuwa  odoru,  tylko 
niezwykle przyjemny zapach wanilii. Opary 
znikają  po  5  rundach.  

Umiarkowane  przywołanie;  PC  10; 
stworzenie  cudownej  rzeczy,  śmierdząca 
chmura,  gęsta mgła, Cena: 12000 sz, waga: 0,5 
kg.



Dodatek:
Łacina w Wieloświecie

Trepy mają kminę, mądrale - łacinę.
- stan wiedzy przeciętnego sigilijczyka o 
łacinie

Śpiewka:  Łacina  istnieje  na  Planach. 
Pełni taką samą rolę, co współcześnie w 
naszym świecie - mało kto zna cały język, 
ale wiele osób wplata pochodzące z niej 
słowa czy zwroty w rozmowy toczone w 
innych językach. Często mówi się, że jest 
ona "anty-kminą" - o ile kmina kojarzy się 
z  biedotą  Sigil,  mieszkańcami  Ula,  szaj-
kami i po części z fakcjami uznawanymi 
za chaotyczne, o tyle łacina jest językiem 
urzędników,  magów,  medyków  i 
prawników  (oraz  prawa  jako  takiego  - 
doda niejeden).  To proste - osoby, które 
są  lub  chcą  wydawać  się  oczytane 
używają łaciny dlatego,  że  jest  to  język, 
którym  od  wieków  posługiwali  się  im 
podobni. Efekt domina - lub, jak kto woli, 
Jedność  Kręgów.  

Nikt tak naprawdę nie wie, skąd wzięła 
się łacina - ale każdy zgodzi się, że musi 
być  baaaardzo  stara  -  w  końcu  nazwy 
poszczególnych gatunków yugolothów (i 
nie tylko - by wspomnieć choćby piekiel-
nego Dispatera)  wywodzą się  właśnie  z 
niej.  Naprawdę  dobrze  zorientowani 
uczeni wiedzą, że łacina została "odkryta" 
kilka tysięcy lat temu - wtedy to pewien 
przypadkowy  obieżyplan  odnalazł  na 
jakiejś zapyziałej Pierwszej łacińskie wer-
sje  kilku  dobrze  znanych  ksiąg  trak-
tujących  o  magii.  Dzięki  temu  język 
został  szybko  rozszyfrowany  przez 
porównanie  z  wersjami  zapisanymi  w 
znanych  językach.  Na  przestrzeni 
wieków  odnajdywano  wiele  kolejnych 
łacińskich zapisków. Prawie zawsze były 
to dzieła w bardzo przenikliwy i dogłęb-
ny  (choć  zdecydowanie  nieprzystępny) 

sposób traktujące o poważnych sprawach 
- religii, filozofii, prawie, magii... dlatego 
właśnie  przyjęła  się  ona  jako  język  in-
telektualistów.  

Nazwa  "łacina"  została  jej  nadana,  gdy 
odnaleziono książkę mającą w tytule  z2-
ę języka, w którym została spisana: "lin-
gua  Latina",  co  zostało  przetłumaczone 
jako  "język  łaciński".  Skróconą  formę: 
"łacina"  zaproponował  jeden  z  jej  en-
tuzjastów, A'kin (wtedy już przebywający 
w Sigil).

Wplatanie łaciny w rozmowy toczone w 
"normalnych"  językach  nie  jest  lubiane 
przez  szarych  sigilijczyka  -  jest  to  dla 
niego objaw wywyższania się rozmówcy. 
W kminie takie wtrącanie łacińskich - lub 
stylizowanych  na  łacińskie  -  słów  jest 
określane  jako  "łacianie",  a  sam  język 
pogardliwie jako "łaciański".

Człowiekiem sum, humani nihil... e... etcete-
ra.
- nieudana próba łaciania

Kilka  dziesięcioleci  po  powstaniu  na 
Torilu  państwa  Netheril,  jego  władcy  - 
Arkaniści - uznali, że łacina nadaje się na 
oficjalny  język  elity  młodego  imperium. 
W  ten  sposób  loross  (jak  nazywa  się 
łacina  w  netherilskim,  języku  prostych 
mieszkańców Imperium) stał się jednym 
z  wielkich  języków  magicznych  Torilu.

Z  kolei  na  Pierwszej  zwanej  Dyskiem 
łacina  przyjęła  się  jako  "łaciański"  i  jest 
tam kaleczona bardziej, niż gdziekolwiek 
indziej.  Zwykło  się  tam  tłumaczyć 
poszczególne terminy na łacinę boleśnie 
dosłownie,  przez  co  często  powstają 
zdania nie mające w Lingua Latina choćby 



krztyny sensu.

Krążą  również  plotki,  jakoby  na  jakiejś 
odciętej  od  Planów  i  magii  Pierwszej 
dwaj synowie arboreańskiego boga Aresa 
z  panteonu  Olimpu  założyli  imperium, 
którego  mieszkańcy  na  co  dzień 
posługują  się  właśnie  łaciną...

Cień:  Prawda  jest  taka,  że  łacina  jest 
językiem  sztucznym,  którego  przed 
odkryciem wspomnianych ksiąg nikt nie 
używał.  Została  ona  stworzona  przez 
nikogo  innego,  jak  tylko  A'kina 
Przyjaznego  Biesa.  Kochający  tego  typu 
intrygi  arcanoloth  postanowił  stworzyć 
własny język dla zabawy i  zaaranżować 
wszystko  tak,  by  wydawał  się  on 
starożytny. Słownictwo opracował dbając 
o  to,  aby  niektóre  słowa  odpowiadały 
pierwszym członom nazw yugolothów w 
jakiś  sposób  powiązanych  z  pojęciem 
kryjącym się pod danym słowem - dzięki 
temu  zabiegowi  nadał  mu  pozory 
antyczności.  

Potem  przetłumaczył  na  łacinę  kilka 
antycznych  ksiąg,  jak  również  spisał  w 
formie rozmaitych pamiętników, notatek 
i  dzieł  swoje  własne  przemyślenie. 
Później zadbał, by co jakiś czas któraś z 
tych  książek  była  znajdowana gdzieś  w 
Multiwersum (które to  określenie  -  jako 
"Multiversum" jest zresztą zlatynizowaną 
formą "Wieloświata"). Obserwowanie, jak 
stworzony w ramach żartu język staje się 
symbolem elitarności i erudycji, sprawiło 
mu niewymowną radość.

Z  początku  planował,  by  nowy  język 
nazywał się po prostu: "lingua Latina" - 
prosty,  wpadający  w  ucho  zlepek  liter. 
Pomysł,  by  nazywać  język  "łaciną", 
pojawił się, gdy A'kin zauważył, że wiele 
osób  wplata  wyrazy  z  jego  "dzieła"  w 
rozmowy toczone w innych językach. Dla 
innych był to po prostu ładnie brzmiący 
skrót,  nazwa  jednak  miała  dla 

arcanolotha głębszy sens - jego zdaniem 
dodawanie  słów  z  "linguae  Latinae"  do 
zdań  w  innych  językach  można 
porównać  do  doszywania  łatek  do 
materiału.  Podobne  skojarzenia  mieli 
najwyraźniej inni Klatkarze, gdyż rychło 
po  tym  środowiska  na  co  dzień 
posługujące  się  kminą  wprowadziły 
własne określenie: "łaciański".

A'kin  do  dziś  cieszy  się  jak  dziecko  ze 
swojego  dzieła  i  nie  zamierza  nikomu 
zdradzać,  że  to  on  stworzył  ten  "wielce 
antyczny język".
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