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SIGILIJSKA 

ŚPIEWKA 
 

NUMER 3.  

CENA: 10 miedziaków 

7 ROK OD EDYKTU PANI 
____________________________________ 
 
Pozdrowienia, Czytelnicy!  

Dziękujemy za zaufanie wyrażone przez zakup 

naszego pisma. Drugi numer, tak jak się spodziewa-

liśmy, powtórzył sukces poprzedniego.  

W tym numerze żegnamy się z „Dziennikiem Prze-

znaczonego”, gościmy natomiast A’kina, Przyjaznego 

Biesa, który opisuje nam wpływ ‘lothów na Wojnę 

Krwi. Relacjonujemy również kulisy funkcjonowania 

Synów Łaski, niedoścignionych obrońców Sprawie-

dliwości w Sigil. Przybyszom z Pierwszej oferujemy 

kolejną dawkę kminy i pojęć.  

Zachęcamy do umieszczania na łamach naszego 

pisma reklam i ogłoszeń – efekt gwarantowany. 

Szczegóły do uzgodnienia w siedzibie redakcji, 

mieszczącej się w Dzielnicy Pani, niedaleko Domu 

Urzędników.  

Miłej lektury!  

Redakcja 

 

 
 

Hasło numeru brzmi: „Nie taki bies straszny, jakim go malują.” 
– Nie-Sława, sukkub ze Stronnictwa Doznań.  

SPIS TREŚCI: 

 JUŻ NIGDY NIE NAWARZY PIWA  –  Vendetta 

po klatkańsku, dokonana na karczmarzu w Ulu.

Co na to Rada Miasta? 

________________________________Strona II

 DAJCIE SPOKÓJ BIESOM – Dadkrilik, przedsta-

wiciel Synów Łaski, ogłasza wprowadzenie szere-

gu nowych ustaw. Mają one ukrócić gnębienie 

biesów i ich potomstwa. 

_______________________________Strona III 

 WITAMY W LESIE – Specjalny korespondent 

przedstawia prawdziwe oblicze elfiego getta. 

_______________________________Strona IV 

 KONIEC WOJNY KRWI?! – Rewelacyjne fakty 

potwierdzone przez samego A’kina, Przyjaznego 

Biesa! 

________________________________Strona V

 DZIENNIK PRZEZNACZONEGO – Relacja 

z ostatnich dni Wojny Frakcji. 

_______________________________Strona VI 
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JUŻ NIGDY NIE NAWARZY PIWA 
Vendetta po klatkańsku, dokona-
na na karczmarzu w Ulu. Co na to 
Rada Miasta? 

Na miejsce zdarzenia wybrałem 
się z samego rana. Karczma „Pod 
Młotem” stanowiła moją główną 
jadłodajnię. Jak się okazało, do 
czasu.  

Wtorek. Po budynku już szwen-
dali się Synowie Łaski i rodziny 
ofiar. Jedyny świadek to zgrabna, 
młoda dziewczyna, o napuchniętych 
od płaczu oczach. Trzęsła się w ką-
cie, otoczona ramieniem i przyja-
znym słowem jednego z funkcjo-
nariuszy. Ze względu na jej stan, 
oszczędziłem jej opisywania mi-
nionych chwil. Nie wzbraniano 
wchodzić gapiom, którzy jednak 
szybko się ulatniali, widząc, że 
nikt nie zamierza ich obsłużyć.           
I wreszcie: na podłodze leżały, 
ułożone przez strażników w jed-
nym miejscu, trzy ciała. Krew jesz-
cze nie zdążyła wyschnąć.  

Tło ideologiczne – relacjonuje kapi-
tan R. Ohan. – Według relacji 
świadka, parę dni temu właściciel 
przybytku, Sym Palabell, wdał się w 
dyskusję z trzema Skurlobójcami. 
Jego sceptyczne podejście do 

głównych założeń frakcji, stało się 
motywem zbrodni. Stwierdził, że 
siła nie jest kluczem do utrzymania 
wieloświata w ryzach. Dzisiejszego 
ranka, do karczmy weszła trójka 
morderców, rozpoznanych jako 
bracia Links i Edward Shamel, zna-
ni w Ulu za bezsensowne rozróby. 
Zapobiegawczo zamknęli drzwi. 
Karczmarz, jako pierwszy, zarobił 
cięcie przez szyję. Jego dwaj pra-
cownicy, zostali zabici jako niewy-
godni świadkowie. Gdy zama-
chowcy szykowali się do wyjścia, 
zostali zauważeni przez pracow-
niczkę karczmy, która właśnie wy-
szła z piwnicy. Na szczęście nie 
została zauważona i nie doznała 
żadnych obrażeń.  

Nie jest to pierwszy tego typu 
konflikt w Sigil. Chociaż zazwyczaj 
sprzeczki ograniczają się do rzuca-
nia obelg, to Skurlobójcy uznają 
samych siebie za uprzywilejowa-
nych do niszczenia całej opozycji. 
Rada Miasta, po konsultacji                 
z członkami Synów Łaski, zamierza 
umożliwić nakładanie na sprawców 
tego typu zbrodni, kary śmierci. Mę-
czennicy zgodnie bronią się, twier-
dząc, iż zabicie zbrodniarza unie-
możliwia mu odkupienie win i na-

wrócenie, na co Rada wzrusza ra-
mionami. „Trza było pomyśleć, za-
nim wyciągnęło się kolec”, komen-
tuje wysoko postawiony urzędnik. 
„Kara ma odstraszać, a nie przy-
czyniać się do reedukatiusa”, do-
daje, sięgając po makaronizm ła-
ciański.  

Sami Skurlobójcy, chociaż nie 
chcą udzielić oficjalnego komenta-
rza, pokątnie dali do zrozumienia, 
iż tępienie antagonistów frakcji 
jest niewskazane. Widać to zresz-
tą po zakończeniu tej historii. Już 
w środę, straż miejska mogła 
uznać Edwarda Shamela za zmar-
łego. Do krwawej egzekucji doszło 
na jednym z placów handlowych w 
Niższej Dzielnicy. Strugi krwi oto-
czyły ścianę z napisem: „Tu zginął 
Edward Shamel, szpicowany sie-
pacz”. Ciało, prawdopodobnie, 
zostało odwiezione do Kostnicy 
przez jednego ze zbieraczy. Moż-
na jedynie domyślać się, jaki 
udział w tym mieli sami Skurlobój-
cy. Teoria, jakoby mógł to być 
odwet za niszczenie reputacji 
ugrupowania, wydaje się być uza-
sadniona.  

C. 

 

Wychodzisz na jezdnię w ciszy i mroku,  
nie wiedząc z którego wyskoczy nóż boku?  

 
A czemu nie pozbyć się dwóch ciążących miedziaków i wynająć 
kogoś zdolnego rozpędzić ciemń? Po co ryzykować napotkanie 

bandytów, czy czaszkoszczurów?  
Bachory od lamp, latarnicy – choć mamy wiele nazw, możesz 

być pewien, iż wykonamy naszą służbę z determinacją         
i poświęceniem. Wystarczy kilka monet, a otoczony 

przyjaznym blaskiem zostaniesz poprowadzony w dowolne 
miejsce, pewny, iż szybszej i krótszej drogi nie mogłeś wybrać.  

Szukaj dzieciaków z lampami we wszystkich dobrych zajazdach  
i karczmach w godzinach nocnych. Możliwość wcześniejszej 

rezerwacji godzin.  
 
 

Poprzyj projekt powstania Gildii Światłopów i wkrocz    
w jaśniejszą przyszłość! 
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Jesteś modronem? 
Nie wiesz, czemu inni traktują Cię z niechęcią? Nie rozumiesz wpływu emocji na działania innych istot? Chciałbyś 

wiedzieć, czemu piszę do Ciebie z wielkiej litery? 

Oto książka dla Ciebie! 
Półdrow Arislyt napisał książkę, która pomoże zrozumieć Ci bieg wieloświata! Nasz redakcyjny kolega, razem ze 

swoją przyjaciółką, Nie-Sławą, stworzyli "Sześcian w wielkim mieście" (w skrócie: "Poradnik modroński")! 
Zamówienia można składać w Dzielnicy Handlowej, niedaleko bazaru, w drukarni "Znakoskroby". Pierwsze 

trzysta egzemplarzy zostanie podpisanych przez obydwu autorów. 
Fragmenty dzieła ukażą się w 4. i 5. numerze Sigilijskiej Śpiewki, byś mógł osobiście przekonać się o tym, że "Po-

radnik" jest wart swojej ceny. 

Dajcie spokój biesom!” 
Dadkrilik, przedstawiciel Synów Ła-
ski, ogłasza wprowadzenie szeregu 
nowych ustaw. Mają one zmniej-
szyć ilość wypadków gnębienia bie-
sów  i ich potomstwa.  
 

To absurdalne – komentuje karcz-
marz Sidar z Niższej Dzielnicy, daw-
ny Łaskobójca. – Męczennicy powinni 
zająć się pilnowaniem uczciwych 
obywateli i dręczonych pierwszaków, 
a nie wspierać jakieś skurlone czarty.  

Chociaż wydaje się, iż opinię Sida-
ra popiera znaczna część społeczno-
ści Sigil, Synowie Łaski pozostają 
nieugięci. Dadkrilik, paladyn Ilmatera, 
nie skąpił wyjaśnień i okazał zrozu-
mienie dla kontrowersyjnej atmosfery, 
która wzniosła się wokół tematu.  

Jako ugrupowanie, mające na celu 
ochronę wszystkich mieszkańców 
Miasta Drzwi, zamierzamy traktować 
każdego na równi. Nie jest tajemnicą, 
że biesy w swoim naturalnym środo-
wisku, są otoczone okrucieństwem            
i zdradą. Nie mamy jednak prawa 
oceniać ich natury. Czy mamy ich 
karcić z powodu krainy, w której się 
narodzili? Nie wznosimy pomników 
dla wszystkich mieszkańców Celestii, 
choć mają reputację osób prawych            
i szlachetnych. Zarówno na chwałę           
i potępienie trzeba sobie zasłużyć. 
Dopóki zaś konkretnemu biesowi nie 
zostanie dowiedziona wina, jest on 
uważany za niewinnego, a z tego 
względu: otoczonego opieką prawa.  

Pozycja biesów w Mieście Pani jest 
nie mniej zróżnicowana, niż w przy-
padku każdego innego gatunku. Nie-
które cieszą się znacznymi wpływami, 

prowadzą punkty handlowe, zarzą-
dzają podziemnymi organizacjami lub 
po prostu odpoczywają w podróży. 
Choć z natury są doskonale przygo-
towane do walki, w ciągu ostatnich 
miesięcy wzrosła ilość ataków i za-
bójstw dokonywanych na tanna'ri, 
baatezu, yugolothach i diabelstwach. 
Poszczególni łowcy nawiązali ze so-
bą kontakt, zachęcając do owego 
procederu również przejezdne druży-
ny awanturników. Śpiewka głosi, iż 
jeżeli ktoś wie, gdzie szukać, może 
zdobyć nieco brzęku za części bie-
sich ciał. Zjawisko to, pojawiło się na-
gle i nabrało znacznych rozmiarów. 
Posiada też swoją nazwę – poprzez 
luźne skojarzenie z kłusownikami, 
polowania na czarty mianowano bie-
sownictwem. Przypuszcza się, iż pre-
kursorem tego sportu był Wilfun, elfi 
łowca, pragnący pomścić swą ko-
chankę, wszystkimi siłami niszcząc 
zło.  

Anonimowy obserwator, pocho-
dzący z otoczenia bliskiego Radzie 
Miasta, sugeruje, iż postawa palady-
nów nie jest bezinteresowna. Nie 
chcąc ujawniać swoich źródeł za-
pewnia, iż Dadkrilik od pewnego 
czasu jest w bliskiej relacji z tieflin-
giem płci przeciwnej. Jego nowa 
przyjaciółka, która ponoć sama do-
świadczyła upodlenia ze strony gro-
mady trepów, miała (w trosce o wła-
sny los) poruszyć ten problem w pry-
watnej rozmowie z kapitanem straży. 
Spytani o zdanie Męczennicy twier-
dzą, iż problem został zauważony 
znacznie wcześniej, zaś przyjazne 
nastawienie do uciśnionych, ma być 
„przykładem harmonii i pokoju, jaki 

niosą ze sobą miłosierdzie oraz dia-
log, gdy zastępują lekkomyślny 
gniew, a także egoizm”. Powołując 
się na namacalne przykłady uza-
sadniają, iż każdy ma możliwość 
wejść na „ścieżkę prawości” i niko-
mu nie należy odbierać życia – „pa-
lić mostów”.  

Przypadkowy zbieracz: „Trafiłeś, 
że strach. Dawniej, jak z kumplami 
widzieliśmy biesie truchło, baliśmy się 
do niego nawet poleźć. Jeszcze za-
raza strzeli po nosie i pukasz w wieko 
od dołu. A teraz? Co tydzień odwozi-
my do Kostnicy jakiegoś abiszaia, czy 
inne mięcho. Nie pisz jednak, w tej 
swojej gazetce, że to biesy zniewie-
ściały – jeszcze się przez to zbie-
szą... Czasem moi kumple biegają do 
sklepów z mieczami, zbrojami           
i brzdękiem wyciągniętym spod ciał 
rozszarpanych lub przeżutych łowców 
wrażeń, którzy byli zbyt pewni siebie. 
Wydaje mi się, że bilans tych polo-
wań jest przechylony przynajmniej 
pięciokrotnie na korzyść czartów.”  

Dadkrilik: „Jeżeli zaostrzenie sank-
cji nie okaże się wystarczająco od-
straszać od biesownictwa, pozostaje 
mieć nadzieję, iż same czarty zdążą 
wybić potencjalne zagrożenie. Sły-
szałem, jakoby tannar'ri wynajęły 
awanturników mających usunąć na-
pastników. Oczywiście nie pochwa-
lamy tych działań. Jednak chcę pod-
kreślić, że jeżeli nie przekonuje kogoś 
sama moralność, to niech popatrzy 
na to w czysto pragmatyczny sposób. 
Poddajcie się albo de facto sami 
wydacie na siebie wyrok.”  

C.
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WITAMY W LESIE 
Tyknięcie lub dwa temu, można 

było słyszeć o fali zniknięć Synów 
Łaski w okolicy Lasu. Szukali nar-
kotyku, zwanego koralowym py-
łem.  

Getto położone jest na rubie-
żach Dzielnicy Handlowej. Prze-
brany, przeszedłem przez portal 
do Arboei, by móc powrócić in-
cognito. Przybrałem tożsamość 
Amrasa, zagubionego Pierwsza-
ka. Poskutkowało. Dzień po 
mym przybyciu do karczmy, 
podszedł do mnie smukły elf        
o oczach pokrytych czarnym 
makijażem. Zabrał mnie do Lasu. 
Pierwszy lepszy trep mógłby po-
myśleć, że to przemiłe miejsce, 
lecz moje wrażenia były zupełnie 
inne. Jeśli wydaje się wam, że jest 
to drzewostan miłych, uprzejmych 
i śmiejących się drzewolubów, je-
steście w błędzie. Zielsko, to tu 
rośnie jedynie na obrzeżach.          
W środku natomiast, pełno jest 
cegłostworów, a większość 
szwendających się osobników 
jest czysta jak Huta.  

By przeżyć, musiałem praco-
wać. Na początku nie było to nic 
wielkiego, trochę biegałem po 

mieście, czasem musiałem uda-
wać twardziela. W końcu kazali mi 
sprzedawać ten syf. Nie wiedzia-
łem, że może kogoś zabić! Do-
stałem rozkaz handlowania kora-
lowym pyłem, czasem także deli-
rium, czy kwiatkówką. Wywołują 
one drgawki, powodują rozwarcie 
źrenic, wyostrzenie zmysłów, upo-
jenie, a ostatecznie zabijają.  

To jednak nie wszystko.                   
W Lesie jest kilku magów, którzy 
zajmują się rozprowadzaniem 
niebezpiecznych komponentów             
i trucizn. Zwykle tych trudnych do 
zdobycia. Mrok niesie, że niektó-
rzy z nich są odpowiedzialni za 
stworzenie czarnego moru – za-
razy, grasującej w Sigil kilkana-
ście lat temu. Są tu także elfy     
o biesiej krwi, rekrutujące śmiał-
ków na Wojnę. Obiecują złote 
góry, a potem zostawiają cię 
samego na polu bitwy.  

Jeśli nie musisz – nawet za 
Labirynty nie idź do Lasu! Zali-
czysz tylko ciacho i w najlep-
szym przypadku skończysz        
w pudełkach. 

 
– Egzekutor 

 

PRÓBUJĄC ZAGUBIĆ ZNALEZIONY CZAS 
Nowa powieść Parcela Mrousta! 

Po tysiącach męczarni, przy łapaniu w locie wizji niewyraźnych i olśniewających, po dogłębnych poszukiwaniach straco-
nego czasu i duchowym remanencie, nadszedł czas na zmianę. W swej nowej powieści, Parcel Mroust zrywa się z oko-

wów przeszłości i przekracza granice "teraz"! Pierwsza taka książka na rynku! Postmodernistyczna powieść o wybieganiu 
myślą w "jutro"! Historia zerwania ze wspomnieniami i dawnym życiem oraz utonięcia w setkach nowych doświadczeń            

i tego konsekwencji! Największe wydarzenie literackie roku! 
 

"Ta książka polega na poczuciu nieświadomości. Tak sadzę. Można przyjąć, że wybieg z teraźniejszości do przyszłości 
ma formę prostej. To zjawisko może mieć podłoże w marzeniach sennych autora" 

Siegmundt Fraud, przywódca ortodoksyjnego odłamu Loży Ponurych 
 

"Trwanie – to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa, idąc naprzód. Tu jednak nie ma 
mowy o przeszłości. Inteligentne. A bycie inteligentnym jest bardzo męczące." 

Henri, Syn Berga, filozof z Limbo 
 

"Prawdziwa podróż nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu. Ale wyjątki od reguły stanowią               
o uroku życia..." 

Parcel Mroust, autor 
Szukaj w dobrych księgarniach i salonach literackich. 

NIGDY WIĘCEJ  

kłopotów z pilnowaniem domu!  
 Potrzebujesz stróża? Takiego, który 
nie zajmuje dużo miejsca i uwagi? 

Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to 
Ptaszarnia Eopa jest miejscem, które 
musisz odwiedzić! Oferujemy świetnie 

wytresowane, sigilijskie Kruki 
Egzekutora, które skutecznie 
odstraszą złodziei i natrętów! 

Satysfakcja gwarantowana! 

Ptaszarnia mieści się nieopodal 
Kostnicy.  

 
Bo któż inny naprawdę Cię obroni? 

Któż by? Któż? 
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Koniec Wojny Krwi!? 
Niedawno otrzymałem następujący li-
ścik: “Mój drogi Arislycie! Słyszałem, że 
Rozpocząłeś współpracę z Sigilijską 
Śpiewką. Moim zdaniem Schodzisz na 
canolothy, ale wierzę, że Wiesz, co Ro-
bisz... A nawet, jeżeli nie, to nie będę 
prawił Ci kazań – wszak errare huma-
num est. Wpadnij do mnie za kilka dni, 
a dam Ci bardzo ciekawy materiał na 
artykuł. Przy okazji Skosztujesz moich 
nowych ciasteczek. Twój wierny przyja-
ciel, A'kin”.  
 Dwa dni później odwiedziłem jego 
sklep i spędziłem tam kilka godzin słu-
chając i notując, a przy okazji pochła-
niając waniliowe ciasteczka. Jak się 
okazało, Przyjazny Bies chciał mi zdra-
dzić Wstrząsającą Prawdę dotyczącą 
roli 'lothów w Wojnie Krwi. Notatki z tej 
rozmowy poskładałem na kształt wy-
wiadu z serii “Wojny Wieloświata”.  
 Oczywiście, redaktor Feithynn wciąż 
pozostaje osobą odpowiedzialną za 
wywiady –  mój wkład jest wynikiem 
potrzeby chwili. 
 

*** 

Co powiedziałbyś o wywiadach            
z poprzednich numerów naszej gaze-
ty?  

 Wasi rozmówcy byli fałszywi jak po-
głoski, jakoby mój uśmiech był nie-
szczery [śmiech]. Każdy z nich potrak-
tował ten wywiad jako darmową rekla-
mę swojej rasy – sprytne, ale chyba nie 
o to chodzi w dziennikarstwie. Arrz'th 
udawał romantyka, biorącego walkę za 
modlitwę, żeby przyciągnąć do Chwa-
lebnej Armii Baatezu poszukujących 
sensu życia i niezwykłych doznań. Vrai-
'yn też nie jest tak bezmyślny i niszczy-
cielski, jak się wydaje – jego... Wybacz, 
ale nie mogę tego nazwać inaczej... 
bełkot miał po prostu pokazać, że to 
“swój chłop” i przemówić do tępych 
osiłków, lubiących proste reguły i oka-
zje do sieczki. Oczywiście, nie zamie-
rzam ich obwiniać za tę obłudę – gdyby 
postąpili inaczej, mieliby poważne pro-
blemy z przełożonymi. Ale to, że nie 
mogli rozegrać tego inaczej, to nie po-
wód, by im wierzyć. Powiem więcej: 
jeżeli ktoś po przeczytaniu tych wywia-
dów zaczął myśleć nad dołączeniem do 
Wojny, radzę mu zmienić zdanie. Są         
o wiele bezpieczniejsze sposoby na 
spełnienie swoich potrzeb. Osobom, 
którym spodobał się wywód Arrz'tha, 
radzę czytać książki Mrousta, a lubią-
cym styl Vrai'yna polecałbym wycieczkę 
na Ysgard. Wrażenia te same, szansa 

na wieczne potępienie – o wiele mniej-
sza. 

  Przejdźmy do samej Wojny. Jak 
opisałbyś rolę 'lothów?  

 Jak? Ciekawie i konkretnie – tak, by 
coś z tego można było wynieść 
[śmiech]. Mógłbym powiedzieć na przy-
kład coś takiego: Najpotężniejsze yugo-
lothy stawiają sobie za cel dbanie, by 
między baatezu, a tannar'ri panowała 
względna równowaga. Pielęgnowanie 
jej, jest obowiązkiem każdego wysoko 
postawionego 'lotha, który chce żyć           
w “dobrowolnej i służącej obu stronom 
przyjaźni” ze ścisłą wierchuszką – Ge-
nerałem Gehenny i innymi arcyczarta-
mi. 

Wybacz, że przerywam, ale muszę 
zadać to pytanie: jak to u Ciebie jest 
z tą “dobrowolną i służącą obu stro-
nom przyjaźnią”? 

 Wiedziałem, że te pismaki ze Śpiew-
ki zrobią z Ciebie stosującego tandetne 
sztuczki łowcę sensacji! Zadawanie mi 
tak drażliwego pytania, w tak tenden-
cyjny sposób nie jest czymś, czego 
spodziewałbym się po Tobie. Skandal, 
mówiąc krótko! [w tym momencie A'kin 
posłał mi pojednawczy uśmiech] Po-
ważnie: kiedyś uznałem, że przyjaźń 
Generała i jego znajomych nie jest war-
ta swojej ceny, ale ujawnienie szczegó-
łów tej sprawy, również nie jest rozsąd-
ne. Wystarczy, że jeszcze raz, wszem       
i wobec powtórzę, że nie mam nic 
wspólnego z machinacjami moich dro-
gich krewniaków. 

 W takim razie, wróćmy do innych 
'lothów. Wypowiedziałeś się o tych 
wysoko postawionych. Co z szere-
gowcami? 

 Nic ciekawego. Dla niższych form – 
cano-, mezzo- czy skerolothów –  Woj-
na Krwi to sens życia i jedyne zajęcie, 
dzięki któremu mogą wyładować wro-
dzony sadyzm i zyskać w oczach przy-
wódców. To po prostu brutalni wojowni-
cy, ergo: nie ma sensu się nad nimi 
rozwodzić. Choć trzeba przyznać, że 
tylko anima vilis mogłaby nie żałować 
tak upodlonych biedaków. 

 Dlaczego 'lothom zależy na rów-
nowadze między stronami Wojny? 

 Dochodzimy do najważniejszej kwe-
stii, jaką chciałem Ci ujawnić. Równo-
waga, to element ich Mrocznego Planu 
Podbicia Calutkiego Wieloświata [wiel-
kie litery użyte na prośbę A'kina]. Gene-
rałowi Gehenny zależy na tym, by Woj-

na trwała, aż będzie gotowy do ogło-
szenia się jej zwycięzcą. Wtedy będzie 
mógł zjednoczyć wszystkie Niższe Pla-
ny. Swoją drogą, czy też Uważasz, że 
wtedy właśnie Zegar Zagłady wybije 
przeciwszczyt? 

 Nieprzyjemnie możliwe. Aż się 
prosi o pytanie: kiedy ta chwila na-
stanie i jak ją odwlec? 

 Odwlec? Najlepiej zginąć na Carceri 
[ironiczny, lekko gorzki śmiech]. Yugo-
lothy, jak być może Wiesz, budują na 
tym planie uroczą budowlę, z jakże es-
tetycznego materiału, jakim są oranci. 
Gehrelethy za wszelką cenę starają się 
przerwać budowę... a, co do czego 
zgadza się większość źródeł, 'lethy po-
wstają właśnie z ciał zmarłych na Car-
ceri. Już Rozumiesz, o co mi chodziło? 

 Tak, ale i tak nie uśmiecha mi się 
perspektywa zostania 'lethem. Wra-
cając do głównego tematu: gdy 'lo-
thy dokończą budowę Wieży Wcielo-
nego Bólu, stanie się coś straszne-
go?  

 Czy wzrost ich potęgi, w stopniu wy-
starczającym, by narzucić stronom 
Wojny Krwi pokój i wspólnie z nimi na-
jechać resztę wieloświata, jest dla Cie-
bie straszny? Jeżeli tak, to moja odpo-
wiedź również brzmi “tak”. Mając goto-
wą Wieżę, Generał będzie najważniej-
szą siłą w Carceri, a więc władcą trzech 
Niższych Planów: Carceri, Gehenny           
i Hadesu! Nie muszę chyba mówić, że 
nie jest on osobą, która wykorzystałaby 
taką władzę do uszczęśliwienia wszyst-
kich i każdego z osobna. Dlatego 
wszystkim mającym ku temu możliwo-
ści, radzę za wszelką cenę sabotować 
prace nad Wieżą! Dziwi Cię, że o Ge-
nerale nie powiedziałem niczego miłe-
go? Tego łobuza nie ma jak usprawie-
dliwić – gdyby chciał, mógłby być o wie-
le mniej podły, nic go przy źle nie trzy-
ma. 

 Niesamowite! Wielce przysłużyłeś 
się całemu wieloświatowi, ujawniając 
plany 'lothów. Mam nadzieję, że już 
nikt nie będzie próbował zarzucać Ci, 
że jesteś szpiegiem Generała albo 
czymś jeszcze gorszym! 

 Co? Zapomniałem Ci wcześniej 
wspomnieć, że to ja jestem Generałem 
Gehenny? Co za niedopatrzenie... [na 
wszelkie próby skłonienia go do za-
przeczenia tym słowom A'kin odpowia-
dał jedynie zagadkowym uśmiechem] 
 

 Arislyt 
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DZIENNIK PRZEZNACZONEGO 
Dzień 26: Obserwacja Zbrojowni. 

Obrońcy okopali się ze wszyst-
kich stron. Przez nieliczne okna, 
które pozostały otwarte, widać To-
nących. Jakość uzbrojenia jest 
zdumiewająca, na dodatek emanuje 
ono dziwną aurą. Słyszałem także 
dziwne zawodzenie, może modły. 
W środku znajduje się elita Straży 
Zagłady: Cromlich ze swoją druży-
ną diabelstw; maruderzy tanar'ri; 
oddziały z twierdz z planów Pustki, 
Soli, Pyłu i Popiołu; magowie entro-
pii; a także dziwne gnomy z jakiejś 
Pierwszej. Zbrojowni broni też wielu 
siepaczy z Wolnej Ligi, Skurlobój-
ców i Anarchistów. Te dwie ostatnie 
frakcje mogą być cholernie niebez-
pieczne. Anarchiści, mimo, że to 
żałosna banda narkomanów i dzi-
wek, potrafią walczyć do końca, 
często poświęcając własne życie. 
Skurlobójcy zaś, to doświadczeni 
wojownicy. Brutalni, lecz skuteczni.  

Zbrojownia wygląda jak wielki 
zamek, gotowy na odparcie każ-
dego ataku. Zobaczymy. 
Dopisek 

Paradnie i z pompą. Cali Czu-
ciowcy. Drobna szlachta, odziana  
w atłasy i jedwabie we wszystkich 
kolorach tęczy. Ci trefnisie nieśli ze 
sobą broń, choć w przeważającej 
mierze były to zabawki. Trafiały się 
też jednak prawdziwe szpady i flo-
rety. Część z tej zgrai ma wprawę  
w pojedynkach, natomiast brak im 
zielonego pojęcia o poważnych 
wojnach. Cóż, może przesadzam. 
Zielone mają; mogli zobaczyć co 
nieco z tych swoich kamieni do-
znań. Cała ta parada wypadła              
z Gmachu Rozrywki, w towarzy-
stwie dziewek  i bardów, także kilku 
Dywanowych Rycerzy. To była tylko 
awangarda. Tuż za nimi kroczyły 
mniej paradne oddziały; doświad-
czeni obieżysferzy, którzy poznania 
nie ograniczyli do wizji w senso-
riach. Dobrze uzbrojeni i wyposa-
żeni. Ariergardę stanowiła elita 
frakcji.  

Dopisek 

Harmonium i Synowie Łaski po-
czynili niemałe przygotowania. Nie 

ma już czasu na zbędne opisy, ale 
to istna armia. Od czerwieni ich 
zbroi bolą mnie oczy. 

Zaczęło się. Z początku wyglą-
dało na to, że atakujący będą roz-
bijać się o mury Zbrojowni, niczym 
fale o klify. Naprawdę, istna ma-
sakra. Ze wszystkich stron sypały 
się bełty, zaklęcia, a z samej Zbro-
jowni także jakieś dziwne pociski, 
przypominające kulki. Pewnie gno-
mia robota. Po pewnym czasie mu-
siały się im skończyć – zaczęli wy-
strzeliwać szkło i gwoździe. W koń-
cu, na plac boju zaczęły spadać ku-
le czystej entropii. Atakujący tylko 
zwarli szyki i dalej szturmowali wro-
ta. 

Uciekając, usłyszałem huk tak 
straszny, jakby samo niebo roz-
darło się na strzępy. Gdy spojrza-
łem         w stronę twierdzy, zoba-
czyłem jedynie pożogę. Niebo 
przeszywały krzyki umierających. 
Te gnomie wynalazki... 

Dopisek 

Chyba widziałem Panią... gdzieś,     
w oddali... Nie. Niemożliwe. 
 

Dzień 30: Wojna trwa. Nie można 
nawet powiedzieć, że "jeszcze się 
tli". Kolejne frakcje przyłączają się 
do walki. Jeśli nie opowiadają się 
bezpośrednio po jednej ze stron, to 
wspomagają swoich sojuszników. 
Nieumarli nadal błąkają się po Ulu, 
Wielki Bazar jest zdewastowany, 
wszędzie pełno rabusiów i sza-
browników. Kostnica nie nadąża          
z usuwaniem trupów. Chyba nie 
może być gorzej... 
 

Dzień 33: "Głupcem jest ten, ko-
go zaskoczy burza w piękny dzień", 
jak mawiał pewien dyplomata               
z Pierwszej.  

Nie wiem w jaki sposób, ale Niż-
szą Dzielnice zalały hordy biesów. 
Zarówno tanar'ri jak i baatezu. Uch, 
błąd. Zalewają. Nieskończone rze-
sze demonów i diabłów ścierają się 
ze sobą, niszcząc wszystko, co tyl-
ko napotkają na swojej drodze. 
Niedługo, obok Ścieku, pojawi się 
rzeka biesiej krwi.  

Wygląda na to, że S. i E. także 
przyłączą się do walki. A raczej 
rzucą sobie do gardeł. 

Dopisek 

Gmach Archiwów poszedł w diabły. 
W środku, jest ponoć ślisko od po-
soki.  

Można się tego było spodziewać. 
Skrewiłeś, Darkwood! 
 

Dzień 35: To już koniec... 
Wszystko się kotłuje, a te cholerne 
portale nie działają... moja matka, 
bracia... pieprzeni Anarchiści...  

 Pani zamknęła portale. Jak tak 
dalej pójdzie, Sigil stopniowo wy-
mrze! Niech to licho porwie! Pani! 
Jeśli słyszysz moje myśli, to zrób 
coś! Cokolwiek! 
 

Dzień 41–43 (Nie wiem do koń-
ca): Żyję. To cud. Szyfry mnie ura-
towały. Członkowie Rządów Niedo-
ścignionego zaprowadzili porządek 
w całym Sigil. Leczyli rannych, or-
ganizowali ludzi w grupy. Nie wiem 
co stało się z biesami, niechby się 
w Gehennie paliły! Wiem natomiast, 
jak wszystko się skończyło. Dabus, 
wysłany przez Panią, kazał wynosić 
się wszystkim frakcjom. Może to         
i lepiej? Za jakieś pół roku, gdy 
wszystko dogaśnie, z dawnej chwa-
ły miasta pozostaną tylko bajki... 

Wiele spraw nadal nie jest ja-
snych. Krążą pogłoski o tym, jakoby 
portale miały już nigdy nie działać 
normalnie. Niektórzy mówią o ja-
kiejś grupce pierwszaków i czaro-
dzieju, który przybył z Nikąd (trochę 
jak ta knajpa z Pod-Sigil), by od-
prawić jakiś rytuał. Pozostaje także 
kwestia dziwnej rzeczy, którą zdo-
był Darkwood. Hebanowy klejnot, 
tak to nazywał. Ponoć miało go po-
tem w swych rękach kilkanaście 
osób, w tym A. R., ten stary wyga. 
Czym był? Jaki miał wpływ na to 
wszystko? Chyba nigdy nie poznam 
odpowiedzi.  

Miałem prowadzić ten dziennik 
do końca. W istocie, to koniec. 
 

Przetłumaczył Habizu 
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DODATEK: OBJAŚNIENIA 
Dodatek załączany do Sigilijskiej Śpiewki jest integralną i darmową częścią gazety 

nie może być rozprowadzany ani sprzedawany bez wiedzy redakcji. 

A'kin “Przyjazny Bies” – arcano-
loth (jedna z wyższych form yugo-
lothów), na stałe mieszkający w 
Sigil i prowadzący sklep z ma-
gicznymi ciekawostkami.  
biesownictwo – polowania na 
biesy na terenie Sigil. 
canoloth – pomniejszy 'loth,             
z wyglądu przypominający ślepe-
go psa. Mało inteligentny. 
cegłostwór – brzydki budynek. 
czaszkoszczury – im ich więcej, 
tym weselej. Pojedynczo są to 
zwykłe szczury, ale jak zbierze się 
ich tuzin, możesz oberwać kulą 
ognia. 
czysty jak Huta – podejrzany, 
niepewny. 
dajmony, 'lothy – popularna na-
zwa yugolothów. Słowo “dajmon” 
jest używane głównie przez pierw-
szaków. Na planach, stosowanie 
go, uważa się za brak obycia i ob-
ciach. 
demonandy, gehrelethy, 'lethy – 
jedna z czarcich ras, uważająca 
się za strażników więzienia, jakim 
jest Carceri, jeden z Planów Niż-
szych. Podobno powstają z ciał 
zmarłych w owej sferze. Słowa 
“demonand” tyczą się te same 
uwagi, co “dajmona” (patrz wyżej). 
drzewolub – elf. 
Edykt Pani (EP) - postanowienie 
Jej Cichości kończące Wojnę 
Frakcji, ogłoszone w Klatce przez 
dabusy. Można powiedzieć, że na 
jego skutek wszystkie frakcje zo-
stały wykopane za drzwi Miasta 
Drzwi.  W związku z przełomową 

naturą tego wydarzenia, miesz-
kańcy Sigil liczą kolejne lata w 
odniesieniu do niego, często po-
sługując się przy tym skrótem: EP, 
co oznacza: „... rok od Edyktu Pa-
ni”. 
Generał Gehenny – arcyczart 
uważany za władcę wszystkich 
yugolothów. Jego siedzibą jest 
gigantyczne, ruchome miasto. 
Podobno jest najstarszym z ultro-
lothów (najwyższa kasta 'lothów). 
„Getto – część miasta obrana lub 
przymusowo wydzielona na miej-
sce zamieszkania mniejszości ra-
sowej" Słownik Wikiana Pedii, 
wyd. 3. 
Kaosyci – Chaosyci. 
kolec – ostrze. 
łaciański – język łaciński, prze-
kształcony w niepoprawną formę 
na wzór mowy powszedniej. 
Męczennicy – Synowie Łaski. 
mrok – niebezpieczna i tajemni-
cza plotka. 
nawet za Labirynty – w żadnym 
wypadku. 
tyknięcie lub dwa – określenie 
krótkiego czasu, odpowiednik na-
szego "moment", "chwila", "se-
kundę" - albo "niedawno" lub 
"wkrótce". 
oranci, oczekujący – dusze 
zmarłych, przebywające na Pla-
nach Zewnętrznych. Każda dusza 
po śmierci trafia na plan, który 
najbardziej pasuje do jej przeko-
nań i czynów. Warto wiedzieć, 
prawda? 

Pod-Sigil – jak można się domy-
ślić, jest to teren pod miastem. 
Dużo korytarzy, pułapek i potwo-
rów – coś w sam raz dla szukają-
cych wrażeń pierwszaków, ale 
rozsądni trzymają się raczej         
z dala. 
Rada Miasta – to oni szefują w 
Sigil. I tak masz twierdzić, jasne? 
siepacz – agresor lub zbrojny         
w negatywnym ujęciu – np. pro-
stak, cham. 
skończyć w pudełkach – zginąć, 
zostać zabitym. 
skurl – obrażliwe określenie, coś 
na kształt sukinsyna często odno-
si się do otoczki kryminalnej, ale 
występuje również w formie przy-
miotnika. 
strzelić po nosie – zadziałać na 
coś, np. zarazić, stopić, zaczadzić. 
sześcian – modron. 
Tonący – Straż Zagłady. 
Twardogłowi – Harmonium. 
Wieża Wcielonego Bólu – nie-
ukończona twierdza będąca sie-
dzibą 'lothów na Carceri, budowa-
na z orantów.  Krąży plotka, jako-
by jej szczyt miał być w przyszło-
ści owinięty skórą martwego boga. 
Włada nią Bubonix, potężny 'loth. 
zaliczyć ciacho – zazwyczaj: za-
plątać się w nieopłacalne interesy. 
zbieracze – osoby utrzymujące 
się z poszukiwania trupów na 
ulicach Sigil i przewożenia ich do 
Kostnicy. Jak zginiesz, to dowiesz 
się, co dzieje się później. 

 
 

Opracowanie: Redakcja 

Zrobimy Cię na Bóstwo! 
 

To nieprawda, że boskości nie można kupić! Firma “Ascendencja” oferuje włączenie dowolnego trepa do 
panteonów kilku zaściankowych Pierwszych! Udawany cud tutaj, fałszywy prorok tam i dzięki regularnym 

modłom mieszkańców po kilku miesiącach staniesz się Mocą! 
 

Wystarczy zgłosić się do naszej siedziby na ulicy Żelaznej (Niższa Dzielnica), podać swe boskie dziedziny       
i wpłacić śmiesznie małą sumę 300 sztuk złota. Efekt gwarantowany! 
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Drodzy czytelnicy 

Szkolenie naszego wydziału gołębi pocztowych ma się ku końcowi. Niedługo będziemy w stanie od-
czytywać wszystkie znaki dymne. Problem w tym, że jest nas mało i potrzeba rąk do pracy (konkret-
niej: do pisania). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania nam tekstów lub do dołą-

czenia do naszej ekipy – można również pisać jako osoba niezrzeszona. 
Chociaż znajomość settingu Planescape jest wskazana, to nie bójmy się sami podejmować inicjaty-

wy. Zachęcamy do pomocy we wspólnym tworzeniu sfer. Zainteresowanych współpracą odsyłamy na 
http://forum.polter.pl/viewtopic.php?t=49430. 

 
Pozdrawiamy i jeszcze raz dzięki! 

 
Redakcja 

 
 
 

 Materiały zebrali i opracowali:  
 

Egzekutor – Marcin "Corrick" Godzierz (ochrzczony jako 'Szara Myszka' przez Domi. A, i po-
zdrowienia dla Moniki) odpowiedzialny za "Las", reklamę "Sześcianu w wielkim mieście", wer-
bunek nowych trepów i bawienie się w psychol(og)a.  
C. – Maciej "Aureus" Gajzlerowicz, "Dajcie spokój biesom!", "Już nigdy nie nawarzy piwa", re-
klamę "Światłołapów" oraz za świrowanie przed maturą. Bardzo mocno.  
Habizu – Michał "Freeze" Krzyżanowski ze Stowarzyszenia Emerytowanych Szaleńców, kon-
tynuujący składanie dziennika szpiega Darkwooda, "Próbując zagubić znaleziony czas" oraz 
za reklamę obrońców domu.  
Feithynn – Jakub "Cubuk" Łukasik, który się nie przyłożył, i dlatego tym razem nic jego w nu-
merze nie ma. 
Arislyt – Marek "Planetourist" Golonka, odwalenie za Cubuka (wyjątkowo) roboty z wywia-
dem, przy tym odpowiadanie na własne pytania w Wywiadzie z A'kinem oraz "boską" reklamę.  
Za najnudniejszą część roboty (czyt. oprawę graficzną), jak również za ilustracje, kilka świet-
nych rysunków i bycie jedyną kobietą w redakcji (współczujemy) odpowiedzialna jest Joanna 
"Mindark" Chołda.  
 
Nasze ambicje były niszczone przez Mateusza "Zsu-Et-Ama" Kominiarczuka wraz z jego wier-
ną, redakcyjną ekipą. Za co im z całego serca dziękujemy (tak na przyszłość – zamiast kopać 
leżącego, potraktujcie ciosem łaski, ok?). 

 
 
 


