
Drodzy Czytelnicy!  

 

W tym numerze Sigilijskiej Śpiew-

ki informujemy i jednocześnie 

ostrzegamy przed dwoma zagroże-

niami – grasującą w Ulu bestią z 

Odległej Dziedziny oraz grupą ter-

rorystów, którzy niedawno napadli 

na Gmach Rozrywki. Zachęcamy 

również do zapoznania się z wy-

wiadem ze znanym z sigilijskich 

ulic devą – Jednością–Kręgów, 

wyróżnionym w CCVI Sigilijskim 

Konkursie Erystyki Stosowanej. 

Pierwszakom przedstawiamy rów-

nież opisy Dzielnicy Gildii i pół-

planów. A także normalna dawka 

informacji, kontrowersji, przemo-

cy i korespondencji. 

 

Serdecznie zapraszamy do lektu-

ry!  

 

Redakcja 

 

W związku niekontrolowanym wycie-

kiem z Odległej Dziedziny, 

Straż miejska apeluje – opuszczajcie Ul. 

Nie zważajcie na dobytek. Uciekajcie 

przez portale i do innych dzielnic. Oka-

lajcie Ul barykadą. A przede wszystkim 

– nie dajcie się zabić. 
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 Mija trzeci dzień poszukiwań. Wracam z patro-

lem Synów Łaski do „Brawury Bytopii”, w której sta-

cjonuje grupa dowodzenia. Strażnik w wejściu budzi się, 

słysząc kroki opancerzonych Męczenników. Skrytobój-

ca mógłby bez problemu poderżnąć mu gardło, ale kapi-

tan nie udziela reprymendy. Nie krzyczy na ludzi, którzy 

od czterdziestu godzin nie mieli czasu na sen. 

W środku pubu jest nieprzyzwoicie jasno, w dodatku 

powietrze rozdzierają 

kłótnie dowódców. 

Militarna atmosfera i 

dyscyplina wzrastają 

z każdą godziną. 

Ochotnicy, tacy jak 

ja, wykruszają się. 

Mają własne rodziny 

do obrony. Nie jest 

moim obowiązkiem 

składanie raportu, 

więc idę napić się z 

grupą genasi szlamu. 

Częstują mnie na-

parstkiem archońsów-

ki. 

– Jeszcze żaden pa-

trol nie natrafił na 

Iksa – mówi jeden z 

kompanów. – Ale 

ratujemy coraz więk-

szą ilość uchodźców. 

Dostajemy więcej 

opisów jego wyglądu 

i zachowań. Dorwie-

my go – mówi z za-

wziętością, podkre-

ślając wypowiedź 

siarczystym przekleń-

stwem. 

Do pomieszczenia 

zostaje wniesionych 

kilka postaci. Krwa-

wią z licznych ran. 

Ochotnicy kładą ran-

nych na stolikach i 

przywiązują ich kończy-

ny do stołu. Nad każdym z ciał staje lekarz, kilku sanita-

riuszy i jeden Męczennik, kładący ostrze przy szyi ran-

nego. Lekarze operują, starając się wyciąć i wypalić 

wszystkie rany. Wpierw trzeba jednak rozpoznać, które 

są wynikiem ugryzienia, które zaś tylko rozcięciem. 

Czas ucieka. 

Lekarze potwierdzają, że ślady kłów mają podobną, lecz 

nie identyczną formę. Zdaje się to potwierdzać teorię, 

jakoby Iks posiadał wiele otworów gębowych, przy po-

mocy których jednocześnie wgryza się w ciało w ofiary 

i ucieka. Od tego momentu ciało ofiary stopniowo ulega 

przekształceniu, którego objawy trzeba wypalić lub am-

putować. Jeżeli minie zbyt dużo czasu, ranny zostaje 

przekształcony w ghula. Dzierżący broń Synowie Łaski 

dobrze o tym wiedzą. Czujnie patrzą w oczy nieprzy-

tomnych pacjentów. 

Nie potrafię znieść smrodu zgnilizny. Odchodzę w stro-

nę grupy dowodzenia. Widzę w miarę dokładną mapę 

Ula. Opancerzony paladyn na jednej z ulic wypisuje 

czerwonym atramen-

tem słowo 

„Skażenie”. To samo 

słowo skreśla ziele-

nią z ulicy, na której 

wraz z oddziałem 

byliśmy na patrolu. 

Czerwonych ulic jest 

kilkanaście, zielo-

nych – kilka. 

Słyszymy celestiań-

ską jaskółkę zegaro-

wą. Zaczyna się 

czwarty dzień poszu-

kiwań „bestii z Ula”, 

jak mówią mieszkań-

cy. Na nic się zdał 

apel strażników, by 

używać zwrotu 

„bestia z Odległej 

Dziedziny”. 

Istota, której nie zna-

my kształtu. Ponoć 

„metrowa kula kłów 

i furii”. Kryje się w 

zakątkach, między 

śmieciami, w ciałach 

ofiar. Przenosi się z 

miejsca na miejsce 

niepostrzeżona, ata-

kując za każdym 

razem, gdy czuje się 

bezpieczna. Ci, któ-

rych dopadnie i któ-

rymi nie zdążą zająć 

się medycy, zapadają 

w letarg i zmieniają w 

nieumarłych. A i tak żadna z odratowanych osób nie 

zdołała się jeszcze przebudzić. 

Straż miejska apeluje – opuszczajcie Ul. Nie zważajcie 

na dobytek. Uciekajcie przez portale i do innych dziel-

nic. Okalajcie nas barykadą. A przede wszystkim – nie 

dajcie się zabić. 

Bestia z Ula 
Niekontrolowany wyciek z Odległej Dziedziny – nieznana bestia dręczy Ul. Slumsy pustoszeją  

S t r .  I I  S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  

Dwa portrety pamięciowe Bestii z Ula, zwanej też Iksem. 

C. 



 W wyniku ostatnich niepokojów związanych 

z Ulem (opisanych szerzej w artykule Bestia z Ula), 

mieszkańcy Sigil odświeżyli temat cenzury sferoko-

munikacyjnej. Elżbieta Bajara, mieszkanka slumsów, 

dowodzi demonstracją pod Wielkim Bazarem. 

– Nie ocieniamy Synów Łaski o trumny tych trepów – 

komentuje. – Z pewnością robią wszystko, co w ich 

mocy. Jednak to Rada ma winność zapobiegać. Gdyby 

wprowadzić cenzurę, moglibyśmy ocenić, które z 

drzwi są bezpieczne dla naszych dzieci – stwierdza, 

rzucając krowim łajnem w jednego z handlarzy. 

Sigilijski stan trzeci nie jest w swej opinii osamotnio-

ny. Nawet wśród arystokracji podjęte zostały kroki 

propagandowe. Lady Whiterobe prosiła redakcję 

Śpiewki o publikację informacji odnośnie prowadzo-

nej zbiórki podpisów pod listem dla ośrodków wła-

dzy. 

Inicjatorzy ciągle precyzują swe wymagania odnośnie 

Rady. Za cel uznały „zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców”. Kroki, jakie chcą podjąć, to: analiza i 

spis wszystkich istniejących w Mieście Drzwi portali; 

ocena przydatności poszczególnych portali i podział 

na kategorie (takie jak: niezbędna zależność; kupiecka 

zależność; szkodliwa zależność; temporalna zależ-

ność) oraz podjęcie kroków, by każdy portal posiadał 

zaksięgowany stan, który w miarę potrzeby zostanie 

odpowiednio dostosowany – co obejmuje możliwość 

blokowania lub niszczenia portali. 

Rada jest pełna złych przeczuć. Wskazują koniecz-

ność zachowania płynności imigrantów, by mógł prze-

trwać handel. 

– Kupcy przybywają do Sigil, bo wiedzą, że mogą tu 

sprzedać wszystko. Jeżeli ograniczymy rotację miesz-

kańców i odetniemy co bardziej dziwaczne istoty, 

znacznie zmniejszy się rynek. To będzie z kolei postę-

pować i za parę dekad na Bazarze będzie można kupić 

tylko dymne jabłka – ocenia anonimowy członek Ra-

dy. 

Na tle tych wszystkich głosów pojawiają się również 

mniej racjonalne, acz niekoniecznie mniej istotne opi-

nie. „Sigil nie byłoby tym samym miastem”, stwier-

dzają członkowie stowarzyszenia Łzy. Również arty-

ści zaczęli ozdabiać ściany tematycznymi graffiti. 

Krążą głosy o organizowanej kontrmanifestacji. Chao-

syci i Wolna Liga starają się namieszać w despotycz-

nych „planach zniewolenia swobody wyboru kroku”, 

jak głoszą rozwieszane przez nich plakaty. 

Dodajmy, że ostatnie zmiany w portalach nastąpiły 

całkiem niedawno, jako pozostałość Wojny Frakcji. 

Zainicjowane zostały przez Panią Bólu. 

 

O jeden portal za daleko? 
Sigilijczycy liczą na kolejną cenzurę portali. Rada jest sceptyczna  

S t r .  I I l  S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  

C. 

Ogłoszenie płatne 
 

Chcesz przestać drżeć, 

 myśląc o bestiach, które mogą 

wyjść z portali? 

 

Chcesz opanować okoliczny 

zgiełk? 

 
Jeżeli jesteś obywatelem Sigil, pójdź 

pod Stowarzyszenie Kosmicznego Ete-

ru w Niższej Dzielnicy i podpisz list 

do Rady o wprowadzeniu cenzury por-

tali! 

 

Dostaniesz miedziaka!!! 

By żyło się lepiej! 



Napad na Gmach Rozrywki  
Voturi – elfi zabójca, złodziej i porywacz, po raz kolejny naraził się władzom.  

S t r .  I V  
S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  

Zbyt wielkie luki?  

Dwa dni temu z Więzienia zbiegł znany złodziej i zabójca, elf Voturi 

Egzekutor . 

Egzekutor . 

                  Cztery dni temu, elf Voturi w towarzystwie 

kilku kompanów weszli do Gmachu Rozrywki. Po 

unieszkodliwieniu większej części strażników zaczęli 

domagać się kosztowności przebywających tam osób.  

– Uzbrojeni po zęby, zamienili Gmach w warownię. 

Byli ponoć w kontakcie z grupą elfów z Lasu, które 

pomagały w przeprowadzeniu operacji. Początkowo 

zajęli jedynie górne piętro, ale szybko przenieśli się na 

parter. Dosłownie gryźliśmy stal! – relacjonuje anoni-

mowa gość Gmachu. – Ten łajdak poprosił mnie, abym 

oddała mój naszyjnik! Ba, zerwał mi go z szyi! – skarży 

się kolejny.  

Na szczęście, grupka Twardogłowych, na czele z Thoro 

Ungusem z Githaribanu, postanowiła uprzedzić działa-

nia Męczenników. Do walki przyłączyli się również 

Czuciowcy, zmuszając agresorów do desperackiej 

obrony. Część zdołała zbiec w trzewia cegłostwora, 

lecz dwóch udało się pojmać. Jeden spróbował uciec, 

przez co został wpisany między strony Księgi w trakcie 

eskortowania na proces, który i tak zakończyłby się 

dożywotnią wycieczką po murach Więzienia.  

Kilka godzin po wykurzeniu Voturiego i jego kompa-

nów z Gmachu Rozrywki, po dokładnym sprawdzeniu 

całego budynku, okazało się, że za jedną ze ścian roz-

bójnicy ukryli zwłoki kilku strażników. Ciekawym 

może okazać się fakt, że byli oni ubrani w ciuchy na-

pastników. Dlatego apeluję do wszystkich o uwagę, 

gdyż sprawcy zamętu w Gmachu Rozrywki wciąż mo-

gą być wśród nas.  

Skazany za rozbój w Gmachu Rozrywki, Vo-

turi odsiedział dopiero trzy dni. Wczorajszej nocy, pod-

czas dokarmiania więźniów, spostrzeżono brak elfa i 

jego towarzysza z celi, barbazu Fenitysa. Chciałem 

porozmawiać z naczelnikiem Więzienia, lecz był goręt-

szy od tchnienia balora, więc odpuściłem. Szczęśliwym 

trafem napotkałem prowadzącego śledztwo, bardziej 

skorego do rozmów.  

– Dotąd nie ustaliliśmy, w jaki sposób te skurle opuści-

ły mury. – twierdzi, Ades Hormain, Męczennik. – Przy-

puszczamy, że mogli schronić się pośród pobratymców 

Voturiego w Lesie lub w zagajniku Ptasznika. On rów-

nież mógł się nabrać na umiłowanie tego dzwonkarza 

do natury. Jednak nie mamy dokładnych informacji, a 

nie chcemy bezpodstawnie nikogo oskarżać.  

Po krótkiej rozmowie ze strażnikami, dowiedziałem 

się, że uciekinierzy nie byli zbytnio lubiani przez 

współwięźniów, wykluczono więc możliwość współ-

pracy. Elf nie kontaktował się też ze światem zewnętrz-

nym w czasie odsiadki. Zauważono, że pod jednym 

łóżkiem wykopana jest dosyć głęboko dziura, lecz nie 

była ona zbyt głęboka. Można przypuszczać, że ucieki-

nierzy trzymali tam swoje rzeczy, których użyli do 

ucieczki.  

– Voturi jest niski, nawet jak na elfa. Ma niecałe pięć 

stóp wzrostu i jest wyjątkowo szczupły, prawie anorek-

tyczny. Przez prawy policzek biegnie mu długa, szeroka 

blizna. Natomiast Fenitys jest typowym barbazu – 

umięśniony, wysoki, z długą brodą. Zaleca się wyjątko-

wą ostrożność! Są bardzo niebezpieczni! – opisują 

strażnicy.  

Za dostarczenie ich żywych do Więzienia obiecuje się 

nagrodę. 

Oto mózg całej operacji, elf Voturi.  Uzupełnienie Voturiego, Fenitys "Brodaty".  



       Kontynuując naszą wędrówkę po Mieście Drzwi, 

zatrzymujemy się na kolejnym przystanku – trzeciej 

dzielnicy, zwaną Salą Gildii. Jest to obszar zajęty przez 

gildie kupieckie i cechy rzemieślnicze, wcześniej zaś 

(przed Wielkim Przewrotem, znanym jako Kriegstanz) 

przez siedziby frakcji i sekt. Na fundamentach wojen-

nych reperkusji kupcy umocnili swe pozycje. Znajduje 

się tu również wiele gett. 

 

Sala Gildii utworzona jest na planie koła. W centrum 

znajduje się sławetne Wielkie Gimnazjum. Oddalając 

się od granic dzielnicy, zbliżając się do centrum mijamy 

sporo instytucji i stowarzyszeń, a wśród nich chaotycz-

nie rozrzucone domy mieszkalne. 

 

Wielkie Gimnazjum jest zbudowane z pięknego, czarne-

go marmuru. Jego wygląd przywodzi na myśl spokój, 

ale również twardość i surowe piękno. Budynek ten 

służył kiedyś jako siedziba Rządów Niedoścignionego. 

W okolicach wciąż można spotkać wiele Szyfrów, choć 

jest obecnie otwarty dla wszystkich jako miejsce do 

treningów fizycznych. Wewnątrz można znaleźć łaźnie, 

sauny, baseny, sale gimnastyczne i specjalne pomiesz-

czenia z manekinami, służące do ćwiczenia swych zdol-

ności bojowych. Warto również zwrócić uwagę na abs-

trakcyjne, ale i niezwykle interesujące malowidła na-

ścienne wykonane przez uzdolnionego plastycznie Kao-

sytę. Ogólnie rzecz biorąc, jest to miejsce sportu i rekre-

acji. Jeśli jesteś ciekaw, jak dobrze spędzić czas w 

Wielkim Gimnazjum, zapraszamy do zakupu broszury 

Wielkie Gimnazjum – usługi i udogodnienia za 2 mie-

dziaki. 

 

Kolejnym interesującym miejscem jest zbiorowisko 

roślin i wysokich drzew, położonych niedaleko ulicy 

Ritmana. Jest to Las – 

sigilijskie getto za-

mieszkane przez 

mniejszość elficką. 

Prowadzą oni herme-

tyczne społeczeń-

stwo, skupiając się na 

produkcji wytworów 

zielarskich i hodowli 

roślin.* 

 

Istnieje również stre-

fa zamieszkana przez 

bariaury, zwana Gun-

derhavel lub też, po-

tocznie, Parkiem Ko-

pyta. Pełna jest klu-

bów, ośrodków i 

sklepów przeznaczo-

nych prawie wyłącz-

nie dla parzystokopytnych mieszkańców Sigil.** 

 

 

Githyanki zamieszkują odizolowany Githariban (lub 

Git’Riban). Osiedlając się w tym miejscu, zerwali ze 

swoim poprzednim przywiązaniem do królowej–licz 

Vlaakith, stawiając swą wolność i niezależność na 

szczycie hierarchii. Prześladowani przez wyznawców 

Vlaakith oraz wyrażający ostracyzm wobec githzerai, są 

zdolni do agresywnych zachowań.*** 

 

Do spokojniejszych miejsc z pewnością należy Kręcony 

Szczyt – restauracja zamieszkana przez pokojowo na-

stawione niziołki prowadzące biznes spożywczy. Warto 

jednak napomnieć, że to wszystko to tylko przykrywka 

– prawdziwe życie Kręconego Szczytu ukryte jest przed 

oczami postronnych.**** 

 

 

 

* Subiektywna relacja z pobytu w Lesie została opisana 

w trzecim numerze Sigilijskiej Śpiewki przez Egzekuto-

ra. 

** Gunderhavel (Dom Bez Trawy) Egzekutor opisał w 

numerze czwartym. 

*** Vide numer piąty. 

**** I szósty. 

 

Feithynn. 

Przewodnik po Salach Gildii 

S t r .  V  S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  

Bariaur. 

Mieszkanka Lasu dobija targu z Niziołkiem w magazynach 

Kręconego Szczytu 



Istnienie jest Cyklem 

S t r .  V I  S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  

„Ludzie, otrzymując pomoc, muszą nauczyć się, jak oferować ją innym” – wywiad z Jednością Kręgów, jednym z najsłyn-

niejszych dev zamieszkujących Sigil. 

 
F: Witaj, Jedność. Twoja obecność w Sigil zadaje wielu 

mieszkańcom dręczące pytania. Czy mógłbym je zadać w 

ich imieniu? 

J: Oczywiście, Feithynnie. Wbrew pogłoskom i pozo-

rom, działam dla wyższych celów. 

F: Jakie to są cele? 

J: Takie, jak każdej istoty o złotym sercu. Szerzenie do-

bra, udzielanie pomocy, zasianie 

sprawiedliwości wszędzie tam, 

gdzie bezprawie jest rozszarpuje 

niewinnych. Jednak mam też inne 

powołanie – zmianę mentalności 

i poczucia moralności wszystkich 

istot żywych. Nie traktuj mnie 

jak guru, nie szukaj autorytetu. W 

pełni zdolnym dobroczyńcą bę-

dziesz wtedy, gdy nauczysz się 

samemu rozumieć pewne rzeczy i 

motywować się do śmiałych czy-

nów. Przemyśl to. Udzielisz ko-

muś pomocy – twoja dusza zyska 

na blasku, ale ten blask i tak po 

pewnym czasie zostanie stłam-

szony przez gęsty mrok. Jak do-

konasz dobrego uczynku, to jego 

skutki się zatrą, przestanie mieć 

znaczenie. Jeśli potrzebujesz cie-

pła, iskrą się nie ogrzejesz. Mu-

sisz wzniecić wielkie ognisko, 

tabun iskier. Ludzie, otrzymując 

pomoc, muszą nauczyć się, jak 

oferować ją innym. To pozwoli 

stworzyć wielki nurt wzajemnego 

miłosierdzia, zbudować silną 

sprawiedliwość, która nie będzie 

rozstrzygana przez omylnych i 

skorumpowanych sędziów, a 

przez ludzkie serca i ich pozba-

wione skrzywień umysły, które 

dokonają nieomylnych w swej 

formie osądów. 

F: Przychodzi mi na myśl, że reguła kręgów zakłada każ-

dorazowy powrót do miejsca, w którym się wszystko 

zaczęło. 

J: To błędne koło, że za każdym razem wraca do punktu 

wyjścia. Co prawda jest w tym sporo słuszności, jednak 

w moim przypadku, poprzez wywoływanie cyklów wza-

jemnej dobroci, stworzymy rzeczywistość tak szalenie i 

absurdalnie piękną i doskonałą, że będziemy musieli 

ascendować na wyższy poziom egzystencji, by nasze 

umysły były w stanie ją pojąć. Spróbuj wyobrazić sobie 

kształt rozwoju, figurę odzwierciedlającą przyczynę i 

skutek, przemyśl to. 

F: Nie wiem, jak coś nieskończonego można zamknąć w 

jednej alegorii. Zatem jaki jest to kształt? 

J: To taka spirala, zawsze skierowana ku górze, w której 

każdy krąg stanowi jednocześnie schodek, jak i swoiste 

sacrum. Dlatego za wszelką cenę musimy tworzyć potęż-

ne cykle i nie pozwolić na ich przerwanie, a batalionem 

zjednoczonych kręgów dokonać najbardziej radykalnej 

rewolucji moralności. 

F: Już o tym wspominałeś. 

J: Wiem, jednak czasem trzeba 

spojrzeć na punkt wyjścia ze stro-

ny, z której się wyleciało, by po-

tem dosięgnąć go ze strony prze-

ciwnej, bogatszym o doświadcze-

nia. 

F: Zatem twierdzisz, że silny i 

nieprzerwany krąg stanowi silny 

fundament do spełnienia twego 

planu? 

J: Przemyśl to. Zwykła kropla 

wyparuje i zostanie zapomniana. 

Ale jeśli miliony kropli podob-

nych do siebie postanowi się 

zjednoczyć, stworzą ocean, albo 

wszechpotężną falę. Mieszkańcy 

Sigil, bądźmy falą! Zmiećmy 

wszelkie zło i skazy kalające po-

kój. Poznajmy, jak wygląda świat 

idealny, gdzie „zło” to niezrozu-

miane pojęcie wymykające się 

definicjom. Istnienie jest cyklem, 

nieprzerwanym kręgiem, kulą ze 

śniegu staczającą się z góry, cią-

gle nabierając pędu i masy. 

F: Uważasz, że istnienie świata 

idealnego jest możliwe? 

J: Oczywiście. Jedyną blokadą 

do jego stworzenia jest myślenie 

„to niemożliwe!”. Jeśli nasza 

wiara będzie na tyle silna, że 

grunt zadrży mocom pod stopami, 

a wszyscy zjednoczymy się we 

wspólnym staraniu tworzenia co-

raz potężniejszych cykli, to wspinając się na uzyskanych 

dzięki nam kręgach sięgniemy absolutu. Z naszych dusz 

stworzymy nową Celestię, otwartą dla wszelkich zbłąka-

nych duchów. 

F: A jeśli każdy będzie czynił dobrze, ale bez porozumie-

nia z innymi? 

J: Utonie w szaleństwie, mroku i komplikacjach, albo 

poplącze język z innymi. Jeśli tylko zapomni o bardzo 

ważnej zasadzie – że należy kierować się sercem i rozu-

mem, a dobrych uczynków nie traktować jako akt wyjąt-

kowej łaski czy też coś interesownego. Musi to wypły-

wać złotą strużką z każdej istoty, stać się nawykiem lub 

też motywem przewodnim  

Niebieskoskóry deva o błyszczących, białych skrzydłach. 
Mówią, że oświetlają ścieżki majestatem, tak przecież 

obcym dla mieszkańców Sigil  



 

Kącik z Poezją  
Posłuchajcie ludkowie jakem Ja Cervix Uttero spotkał kędyś Elaisę ‘Karminę’ Maeirel i jak… 

Wzniosłem się na skrzydłach prawdziwej miłości,  

Magicznych sprzężeń serc słuchając wycia 

Krztusząc się uczuciem dostałem mdłości 

I spadł żem mordą na bruk szarego życia: 

S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  
S t r .  V I l  

Ballada Ognista 
Wracając o porannym brzasku 

Stąpając w rosie, mokrych wrzosach, 

Ujrzałem ją w jutrzenki blasku 

Płomieni taniec w rudych włosach. 

 

Księżyca blask na bladych licach 

W spojrzeniu, które głaz poruszy 

Ujrzałem płomień w jej źrenicach 

I pożar w jej diabelskiej duszy. 

 

Wtedy w kącikach ust namiętnych 

Zatańczył uśmiech – ptak ognisty 

I zadrżał w śmiechu biust ponętny 

Zabójczo krągły i soczysty. 

 

A widok ten – żagiew płonąca 

Rzucona ręką ulicznika, 

Płonące lędźwie i krew wrząca 

Żądz mych uczynił niewolnika. 

 

Spłonął mój rozum tam wśród wrzosów 

Żądzą wiedziony żywym trupem. 

Ruszyłem śladem woni włosów 

Wpatrzony w falującą pupę. 

 

Popchnięty wizją – tchnącą żarem 

Do jej alkowy zaproszenia, 

Wyniosłem ponad wszelką miarę 

Szlachetną sztukę uwodzenia. 

 

 

Aż wzniosłem się na szczęścia szczyty, 

Miłości pieśń ją w końcu zmogła, 

Choć mój rozsądek jęczał zbity 

Ku łożu swemu mnie powiodła. 

 

Wżdy wybuchł wulkan moich chuci 

W spotkaniu ust ognistym szczycie. 

I wtedy rozum mój powrócił, 

Ratując moje marne życie. 

 

Bo w tajemnicy panna ruda 

Ukrywa rogi w lokach płowych, 

Ogon oplata blade uda, 

Jad lśni na ustach karminowych. 

 

Zwiałem tedy przez okno skacząc, 

Choć czarci jad w mych trzewiach palił, 

Sercem rynsztoków trop swój znacząc, 

Gdy ktoś w mej głowie w bębny walił. 

 

Uszedłem z życiem – choć dni długie 

Trucizna ciało me toczyła. 

Panienek rudych już nie lubię 

Choćby i najpiękniejszą była. 

 

I jeszcze Morał – dla ozdoby: 

Nie ważne brachu z kim spółkujesz, 

Gdy nie znasz dobrze tej osoby 

Zawsze swym życiem ryzykujesz  
Elaisa ‘Karmina’ Maeirel  

F: A więc każdy musi być męczennikiem? 

J: Nie! Męczeństwo to jedna z najbardziej godnych 

uznania i najwyższych form poświęcenia. Nawet nie 

wszyscy z nas, dev, są skłonni to takiego czynu. Jednak 

przemyśl to: jeśli każdy będzie cierpiał za kogoś innego, 

bogowie smutku przyjmą nas do swych domen, a życie 

przybierze barwy równin Hadesu. Zwyciężajmy sercem, 

rozumem i słowem, jednocześnie dzieląc radość z inny-

mi. Na przekór Ysifelowi, który zamierza stworzyć Uto-

pię z krwi naszych wrogów. 

F: Jak ma wyglądać pomoc dla drugiej osoby? 

J: Egzystencjalnie puste pytanie. Po prostu zrób coś, by 

drugiemu człowiekowi prowadziło się lepszy byt, jedno-

cześnie nie narażając szczęścia osoby trzeciej. Może to 

być znalezienie zagubionego pieska staruszki, zaprowa-

dzenie berbecia do domu, czy też pokazanie gospodyni 

domowej, który obrus lepiej wygląda na jej stole. Cokol-

wiek, byle człowiek poczuł się lepiej. Już to zresztą zro-

biłeś. Przelałeś moje słowa na papier. Wywiad ten ukaże 

się w gazecie, którą będą czytać mieszkańcy Sigil. Zoba-

czą oni moje słowa i zasieją ziarno dobroci w swoich 

sercach. Zaczną szerzyć to słowo coraz dalej i dalej, w 

ten sposób tworząc cykl. Gdy zaś przemyślą wszystko, 

co tu powiedziałem, będą chcieli wiedzieć wiele innych 

rzeczy. A ty po raz kolejny przyjdziesz do mnie z pyta-

niami – i wrócimy do punktu wyjścia. A gdy skończy się 

na słowach – przejdzie do czynów. I w ten sposób stwo-

rzymy piękny świat. 

F: Intrygujące. Dziękuję za wywiad. 

J: Niechaj twe serce zawsze promieniuje blaskiem. 

Feithynn. 

Pomniejszy Słownik – DEVA: 

Swobodna Wolna Encyklopedia Planów podaje: 

Deva to taki skrzydlaty kolo, co zapodaje po uliczkach 

Sigil gubiąc w zaułkach czyhających na niego smaża-

czy kurczaków. Cechą szczególna jest gadka „jak po 

blańcie” i wyrażana przez niego filozofia Hippisa Geo-

metry ze zboczeniem do form krągłych… A zapomnia-

łem – jest niebieski. 

Redakcja podaje: Po prostu istota powstała za esencji 

Planów Wyższych. Niebianin taki. 



 

Krótki przewodnik po półplanach, machnięty przez B. G. 

S i ó d m y  R o k  E d y k t u  P a n i  
S t r .  V I l l  

 Zacznijmy od definicji. Półplany są ograniczo-

nymi przestrzeniami nie znajdującymi się na żadnym 

planie. Warto podkreślić, że zawsze mają ograniczoną 

wielkość. Mogą być ogromne, większe nawet od kilku 

kontynentów, ale nigdy nie będą nieskończone. To ce-

cha zarezerwowana dla normalnych planów. Na ogrom-

nej większości owych sfer istnieją poważne ogranicze-

nia i osłabienia magii, uniemożliwiające podróże planar-

ne. Nie jest to regułą, ale zazwyczaj posiadają jeden 

portal wyjściowy, jeżeli zaś chodzi o bramy wejściowe, 

ich liczba może być odrobinę większa. Niektóre są po-

zbawione portali, jak na półplanach więziennych. Każdy 

półplan posiada dowolne cechy w klasyfikacji Cooka, 

czyli jego morficzność, natura, czy nawet gravitas pozo-

staje tylko i wyłącznie w gestii twórcy. 

 

Istnieje kilka kategorii, zwanych grupami, do których 

zaliczyć można rozmaite plany. Na początek – Grupa 

Konfabuły, czyli półplany, których istnienia nie potwier-

dzono. 

 

Grupa Konfabuły 

Wyspa Czarnych Drzew – Istnieją pogłoski, jakoby był 

to półplan stworzony przez kabałę czarodziei fey. Mieli 

ukryć tam wielki skarb. Niektórzy naukowcy, skuszeni 

przez legendę, utrzymywali, że skarbem tym ma być 

wielka ilość magicznej energii, zamkniętej w specjal-

nym pojemniku. Jakiś czas przed Wojną Frakcji miało 

miejsce wydarzenie w pewien sposób związane z oma-

wianym półplanem. Grupa herosów została wynajęta 

przez anonimowego krasnoluda z frakcji Przeznaczo-

nych w celu odnalezienia człowieka, który wpadł na 

trop Wyspy. Wszystko okazało się wielkim spiskiem, 

mającym na celu wywołać w Sigil Kriegstanz, czyli 

wojnę totalną między frakcjami. Nie znamy dokładnych 

okoliczności tej sprawy, nie przyniosła nam też nowej 

wiedzy odnośnie półplanu. 

Mikrokosmos Habnirka – Zwykła bujda na bujdzie 

bujdą przeplatana. Półplan miał powstać, gdy szalony 

psion, twórca Habnirk starł się z telepatą Lab’fartra-

’fnirrem VIII. W chwili gdy ten drugi użył Mikroko-

smosu, potężnej mocy, wrzucającej nieszczęśliwą ofiarą 

w katatoniczny świat majaków, Habnirk zamanifestował 

Genesis, czyli jedną z najpotężniejszych sztuk metakre-

acji. W ten sposób powstał Mikrokosmos Habnirka. 

Jednakże jest to bujda. Wszelkie bzdury, które miałyby 

stamtąd pochodzić, między innymi potężniejsze sepulki, 

żyjące seledynowe wodorosty, czy magiczne ścieżki, 

pozwalające w 2586 kroków znaleźć się u celu, to twory 

naturalne. 

 

Dużo można jeszcze pisać, ale każdy z półplanów tej 

grupy jest dziwniejszy od poprzedniego. Szkoda pióra, 

atramentu i czasu czytelnika. Wiecie, napisałbym wię-

cej, bo wiele więcej wiem, ale płacą mi za tekst, nie 

wierszówkę. 

 

Grupa Gaucha 

Plany znane słabo, czasem jedynie z nazwy. Dlatego też 

ograniczymy się do krótkiej charakterystyki, bez przyta-

czania dowodów, dat ani nazwisk. 

Zegarowa Przepaść (Luka, Szczelina, Otchłań) – pół-

plan stworzony przez ślepego i szalonego baernalotha 

Harisheka ap Thulkesha, zwanego też Ślepym Zegarmi-

strzem. Spotkać tu można jego konstrukty, przypomina-

jące twory z koszmarów. 

Strzaskany Świat – kolekcja kilkunastu półplanów, 

mających wspólnego twórcę. Istne Gniazdo Światów, 

jak mówią niektórzy. Ponoć do złudzenia przypominają 

rozbitą na kawałeczki kryształową sferę. 

Ogłoszenie płatne 
Oficyna Wydawnicza Domu Bramnego ma zaszczyt przedstawić zbiór ksiąg śp. 

Morfeusza z Nieśmiertelnych. Tak wyjątkowego księgozbioru nie spotkacie nigdzie. 

Wszelkie rodzaje powieści. Apokryfy, święte księgi, liryczne wizje, komedie, trage-

die, romanse, traktaty filozoficzne, powiastki groszowe! 

 

„Przygody Trzynastu Krasnoludów”, Tol’kin– pełna zwrotów akcji i przykładów 

tradycyjnego, krasnoludzkiego życia powieść. 

 

„Wrota światów. Garść Popiołu” Thomas Pacynsky – filozoficzna opowieść o 

miłości, brutalności i wszystkim, co w nich można znaleźć. 

 

„Człowiek, który był Dniem Kleru”, Ches Ter Ton – książka o prawdziwym obli-

czu Anarchistów. 

 

„Dzień, w którym przybyły sepulki”, El–em – fantastyczna opowiastka o dziwnym 

i odległym świecie, w którym rozgrywa się wojna między potężnym państwem Am-

mer–ku a złowrogim Imperium Zeseseru. 

 

To i wiele, wiele innych tylko u nas. Przybądź na licytację! Zdobądź prawdziwego ava raris!  

    cd na stronie 9... 
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*** 

 

Wityj 

 

Jo i moje kumple momy plon. Słyszelimy o takim fojnym 

plonie. Athos, czy jokoś. Kcemy siem tam wybrać, a że 

mamy opyt w penetrowaniu Eteru, to chcielimy tamtendy. 

Jakieś wskazuffki?  

PS: Wybocz za kleksy, wyrywalimy se piuro, aby popra-

wić jeden drógiego to i tak wyszłu 

Upper Donovan Sześciokątny 

 

Drogi Upperze, 

To plan zły. Athas jest jak kryształowa kula otoczona 

mglista powłoką. Powłoka ta zwie się Szarością. Jak 

działa? Gdy znajdujesz się w Dalekim Eterze i próbujesz 

przeniknąć do Granicznego, zatrzymujesz się właśnie w 

Szarości. Oznacza to, że będziesz błąkał się w tej mgli-

stej warstwie, aż natrafisz wyrwę w jej strukturze i trafisz 

znowu do Dalekiego Eteru, na co jest mała szansa, albo 

Szarość pochłonie cię i wyssie wszystkie siły życiowe. 

Unikaj jak możesz, to bardzo niebezpieczne. Athas to 

także zbyt niebezpieczna Pierwsza. 

 

Apeluję do wszystkich podróżników, aby unikali Eteru, 

gdy chcą podróżować między Pierwszymi. Nastały cięż-

kie czasy, ten środek podróży jest zbyt niebezpieczny. 

Tyczy się to w szczególności Krynnu. 

Pozdrawiam 

 

Czy możesz mi powiedzieć coś o transporcie w Bytopii? 

Nauglea 

 

Droga Naugleo, 

Poza podstawowymi środkami transportu, jak zwierzęta i 

pojazdy, dość popularne są także balony. Używa się ich 

zazwyczaj to transportu jedzenie bądź minerałów. Zasada 

działania jest prosta. Balon rusza z Shurrock. Wznosi się 

cały czas w górę, aż dotrze do Granicy, czyli miejsca w 

którym Shurrock przechodzi w Dotion. Wtedy też zmie-

nia się gravitas, balon zaś można skierować w dół. To 

odrobinę bezpieczniejsze niż samotna podróż, gdyż ta 

wymaga wielkich pokładów sprytu i nadludzkiego reflek-

su. Istnieją jednak miejsca, gdzie dwie części Bytopii 

prawie się ze sobą stykają. Wystarczy wtedy przyrządy 

do wspinaczki i krótkowzroczność, by nie patrzeć w dół. 

I górę. 

*** 

Redakcja Odpowiada 

B.G. 

Kraina robactwa lub Robaczysko – ten plan jest sto-

sunkowo łatwo dostępny. Jednak od setek lat nikt nie 

miał zamiaru go badać, co pewnie nie zmieni się też w 

przyszłości. Półplan ten jest jednym wielkim morzem 

robactwa. Czasem pojawiają się tam wolne przestrzenie, 

w których istnieje powietrze. Dokładnie tak. Rodzą się 

pytania. Skąd wzięło się tyle robaków? Czy może toczą 

ciało jakiejś Mocy? 

By dowiedzieć się więcej, zapraszamy do Sigilijskiego 

Instytutu Półplanów, Herbaty i Zielonych Sznurków 

Grupa Shawshanka 

Półplany więzienne. Istnieją po to, by więzić osoby, któ-

re popełniły jakaś zbrodnię bądź znalazły się w niewła-

ściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Najpopularniej-

szym przykładem są sigilisjkie Labirynty, do których Jej 

Cichość wtrąca czelnych sprzeciwić się jej lub myśleć, 

że mogą to zrobić. O ile jednak z Labiryntów istnieją 

wyjścia, to wiele innych półplanów jest dosłownie zapie-

czętowanych. 

Niestety, zagłębienie się w ten temat może spowodować 

przykre konsekwencje. 

 

Grupa Devota 

Półplany związane z bóstwami. Na ich terenie moce 

rezydują, spotykają się i prowadzą swoje interesy. 

Kraina Nieśmiertelnych – tutaj swoją siedzibę ma 

Ośmiu Nieśmiertelnych, czyli bóstw z chińskiego pante-

onu. Cześć oddają im zazwyczaj mieszkańcy pewnej 

odległej Pierwszej Materialnej. 

Zagubiona Cytadela Magii – w tym miejscu rezydują 

bóstwa Magii z Pierwszej Materialnej, zwanej Krynnem. 

Po więcej informacji zapraszamy do tekstów religijnych, 

proszę nie zasnąć. 

 

Grupa Uuk 

Czytelnik pewnie już zauważył, że nazwy grup pocho-

dzą od nazwiska katalogującego. Ta stanowi pewien 

wyjątek. „Uuk” to słowo z odległego Ammer–ku, ozna-

czające w wolnym tłumaczeniu: „to coś pomiędzy szale-

jącą ostrygą podczas okresu godowego a bizonem trafio-

nym w oko”. Określenie to oznacza z kolei – „nie bardzo 

wiem, jak to powiedzieć”. Taka też jest natura tych pół-

planów. Nikt do końca nie wie, czym są. Nie jest też 

pewne, czy są półplanami. Życie. 

Większość z nich, dla świętego spokoju, zalicza się też 

do Grupy Gaucha. 

Logicus – istnieje teoria, jakoby miejsce to było odłam-

kiem Pierwszej Materialnej, stanowiącej w drastycznym 

stopniu jego praworządną część. Przed Wojną Frakcji, w 

Sigil istniało wiele połączeń z tym półplanem, obecnie 

nie ma już prawie żadnego. 

Świetlikowy Jar – kolejny odłamek Pierwszej Material-

nej. Tym razem w wersji chaotycznej. Należy uważać na 

świetliki i małe dziewczynki. Nie ma tu sepulek. 

Okruch Grin’ka – spotkałem wczoraj okropnie pijane-

go biesa. Pochwalił mi się, że wygrał w karty Pierwszą 

Materialną. Wyciągnął ją z kieszeni. To zwykły kamyk, 

ale licznik Grubba każe wierzyć, że istnieje tam życie. 

 

Na ten numer to wszystko. W następnym wydaniu skupi-

my się na konkretnym półplanie. 

 

Pozdrawiam 

Biaxnill Grax 

…cd ze strony 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzekutor – Marcin „Corrick” Godzierz, odpowiedzialny (choć nie mamy na to dowodów) za ucieczkę z Więzienia, 

stworzenie obrazu swojej psychiki (i leczenie kompleksów) w postaci psychopatycznego Voturiego oraz dwutygodniową 

ucieczkę od pracy, wymigując się wycieczką do Włoch. Włosi nie potwierdzają tego biegu zdarzeń. 

 

Biaxnill Grax – Michał „Freeeze” Krzyżanowski, okołopółplanarny, korespondencyjny cyklistożydomason, kapitali-

styczna i komercyjna menda. Tak, to on opisał swoje wydawnictwo lekturowe, odpisywał na wasze listy (ciekawe swoją 

drogą, że najlepsi detektywi nie znaleźli jeszcze ani jednego autora tych listów…) i opisał półplany. 

 

Feithynn – Jakub „Cubuk” Łukasik, z klasycznym dla siebie wdziękiem dwa razy napisał ten sam wywiad z devą (co 

wcale nie znaczy, że praktykujemy cenzurę) i podpiął się pod cudzy pomysł, opisując akurat to miejsce, w którym mógł 

powstawiać odnośniki do cudzej pracy. Tak, mamy jeszcze dużo numerów archiwalnych w magazynie. 

 

C. – Maciej „Aureus” Gajzlerowicz, czyli najlepszy, najgenialniejszy autor, główny filar wieloświata, który zstąpił ku 

poziomowi zwykłych, nędznych redaktorów i napisał info o Bestii z Ula i cenzurze planarnej. I w sposób wręcz wybitny 

zredagował teksty. Koleś jak Żywiec, po prostu . No dobra… Chyba już wiecie, kto pisał stopkę… 

 

Cervix Uttero – Przemysław „RatBlaster” Adamski, który otrzymuje oficjalną reprymendę za ignorowanie poprawek 

naniesionych na tekst podczas redakcji i którego wiersz wcale nas nie rozbawił, ale publikować musimy, bo to jedyna 

możliwość, by ktoś nam składał ten syf. Ale już chociaż te myślniki mogłeś sobie poprawić, tej. 

 

Fanzin tradycyjnie zrobiony został dla działu D&D serwisu Poltergeist. Dziękujemy zarządowi serwisu za pomoc i publi-

kację. 
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