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SIGILIJSKA 

ŚPIEWKA 
 

NUMER 4.  

CENA: 10 miedziaków 

7 ROK OD EDYKTU PANI 
____________________________________ 
 
Drodzy Czytelnicy! 

To dopiero czwarty numer Sigilijskiej Śpiewki, a już 
można zauważyć, że może ona z powodzeniem kon-
kurować z Głosem Mimira. Dzięki Waszemu zaufa-
niu, wszystkie miasta portalowe są zaopatrzone         
w osobny oddział naszego pisma. Jeżeli równie wiel-
kim zainteresowaniem (co poprzednie numery) bę-
dzie cieszył się ten, zaczniemy poważnie rozważać 
możliwość utworzenia oddziałów na Ysgardzie, w Ot-
chłani i Baatorze. 

W tym numerze, skupiliśmy się głównie na samym 
Sigil. Zaprezentujemy Wam takie teksty jak: prze-
wodnik po Dzielnicy Pani, pióra Feithynna, czy też 
opis getta bariatrów, półczarta Egzekutora. Jak obie-
cywaliśmy w poprzednim numerze, pojawi się także 
fragment „Sześcianu w wielkim mieście”, napisanego 
przez Arislyta i Nie-Sławę. 

Przybyszom z Pierwszej, ofiarujemy kolejną dawkę 
kminy i pojęć. Zachęcamy także do umieszczania na 
łamach naszego pisma reklam i ogłoszeń – efekt 
gwarantowany. Szczegóły do uzgodnienia w siedzi-
bie Redakcji, mieszczącej się w Dzielnicy Pani, nie-
daleko Domu Urzędników. 

Z przykrością informujemy, że nasz redaktor znany 
wam jako C. zachorował i nie wiadomo kiedy wróci 
do zdrowia. Jego miejsce w redakcji tymczasowo 
przejął Biaxnill Grax. 

Miłej lektury! 

Redakcja 

 
Hasło numeru brzmi: „Życie bez utrudnień, jest jak Sigil bez Pani...” 

Eor, bard z Sigil 

SPIS TREŚCI: 

 GETTA I PRZESTĘPCZOŚĆ  –  Nasz specjalny, 

półczarci korespondent, wyrusza tym razem do

Domu Bez Trawy. 

________________________________Strona II

 PRZEWODNIK PO SIGIL – Gratka dla Pierwsza-

ków! Zwiedzamy Sigil razem z Feithynnem! 

______________________________ _Strona III

 SZTUKA POŚWIĘCENIA – W tym numerze 

przedstawiamy kulisy Wojny Krwi z zupełnie nie-

złej strony.   

_______________________________ Strona IV

 SZEŚCIAN W WIELKIM MIEŚCIE –

Prezentujemy fragment nowej książki Arislyta

i Nie-Sławy. Dowiemy się również, co autorzy 

mają na jej temat do powiedzenia.    

________________________________Strona V

 LISTY OD CZYTELNIKÓW – Czyli Wasze listy 

z pytaniami. 

_______________________________Strona VI 
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Getta i przestępczość 
Gunderharvel to miejsce, w którym 
wychowują się setki młodych, sigilij-
skich bariaurów. Miejsce to, zacieka-
wiło mnie ze względu na odkrycia 
związane z Lasem, znajdującym się 
niedaleko na południe od Domu Bez 
Trawy.  
 

Odpocząłem przez chwilę po mę-
czącej wyprawie do elfiego kawałka 
miasta, po czym dwa dni później, wy-
ruszyłem do enklawy bariaurów pod 
swoją naturalną, półczarcią postacią. 

  
Przywitały mnie odgłosy uderzeń 

setek kopyt, zaś chwilę później, tro-
chę zdziwione spojrzenia. Dom Bez 
Trawy, wcale jednak nie jest niego-
ścinnym miejscem. Jest po prostu 
przystosowany do potrzeb bariaurów. 
Nikt nie sprzeciwia się takiemu po-
rządkowi rzeczy; między mieszkań-
cami, a resztą miasta, zazwyczaj 
wszystko dobrze się układa.  
 

Getto słynie przede wszystkim              
z jednej rzeczy – z organizowanych 
wyścigów, na których zbiera się wielu 
widzów. Bariaury ścigają się, a zwy-
cięzca, oprócz szacunku, dostaje po-
rządną nagrodę pieniężną. Szczeka-

cze mówią, że wyścigi zostają cza-
sem ustawione. Są to zwykłe plotki. 
Gdy się tam znajdziecie, zobaczcie 
porywającą gonitwę. Naprawdę pole-
cam – widok i wrażenia niesamowite. 
Nie obstawiajcie wyścigów. Ich wynik 
jest tak nieprzewidywalny, jak samo 
Limbo.  
 

Co jednak z przestępczością?  
– Na to pytanie chciałem znaleźć od-
powiedź. Postanowiłem zapytać miej-
scowych mieszkańców o gangi, które 
działają na terenie Domu Bez Trawy. 
Śpiewka niosła, że zajmują się prze-
mytem narkotyków dla elfów z Lasu 
znajdującego się niedaleko, czy też 
zabójstwami, zlecanymi przez różne 
osoby. Jak twierdzą miejscowi, są to 
zwykłe bujdy. Oto wypowiedź jedne-
go z organizatorów wyścigów, które-
go punkt widzenia popiera wielu ba-
riaurów mieszkających w Gunder-
harvel:  
 

To tajemnica poliszynela. Mamy tu 
kilka gangów, jednak nikt nie mówi          
o tym głośno. Nie są kostkarzami, 
rycerzami pocztowymi, ani skrybami. 
Czasem tylko zdarza się większa roz-
róba w karczmie. Młodzi muszą się 

wyszaleć. A gdzie w tym mieście zna-
leźć miejsce, w którym można się 
normalnie wychować? Nigdzie! Gangi 
uczą walczyć, czasem robią wypad 
do Ysgardu. To ważne, bo w Klatce 
łatwo się zagubić. – mówi Henry, or-
ganizator gonitwy noworocznej.  
 

Chcąc spojrzeć na sprawę z dru-
giej strony, porozmawiałem z pobli-
skimi mieszkańcami Domu Bez Tra-
wy. Elfy z Lasu zajadle upierają się, 
że młode Bariaury szmuglowały dla 
nich narkotyki, rabowały na ich pole-
cenie i wykonywały różne zlecenia 
dla magów przemycających trucizny. 
Jaka jest prawda – nikt nie wie, gdyż 
gangi milczą na ten temat.  
 

Podsumowując – Dom Bez Trawy 
jest zdecydowanie bardziej przyja-
znym miejscem, niż Las. Mimo 
wszystko, wiele spraw dotyczących 
tego miejsca jest niewyjaśnionych, 
jak choćby sprawy gangów, czy zwy-
cięstwa w wyścigach. Były one, są          
i pozostaną niemożliwe do wyjaśnie-
nia, gdyż Bariaury to skryty i nieufny 
względem dwunogów lud.  
 

Egzekutor  
 

GALERIA OSOBLIWOŚCI 
BARR NUMA 

& 
MISTRZ WILL, zwany HULAKĄ ZE STRATFORDU 

PREZENTUJĄ: 
 

ZAGUBIONE i ZDUMIEWAJĄCE Kamienie Doznań, zwane Siódemką Empirycznych Cudów 
Stratfordczyka, szczęśliwym zbiegiem okoliczności uratowane z zawieruchy Wojny Frakcji! Do 

niedawna uważane były za bezpowrotnie stracone! 
KIEDYŚ dostępne jedynie WYBRANYM! TERAZ możesz z nich skorzystać również i TY! 

 
– Utoń w magicznym delirium "Snu Nocy Letniej"! 

– Przeraź się kakofonią "Burzy"! 
– Pogrąż się w świecie mrocznych pragnień "Otella"! 

– Poczuj subtelny smak melancholii dzięki "Straconym Zachodom Słońca"! 
– Unieś się na wyżyny romantyzmu w "Opowieści Zimowej"! 

– Odkryj misterne intrygi i spiski "Dwóch Szlachetnych Krewnych"! 
– Przenieś się do surrealistycznego świata absurdu z "Wiele Hałasu o Nic"! 

 
Przyjść, czy nie przyjść; oto jest pytanie! 
Ja zaś, po trzykroć odpowiem Ci na nie! 

PRZYJŚĆ, PRZYJŚĆ, PRZYJŚĆ! 
Gwarantuję – nie będziesz chciał wyjść! 

 

 

Galeria Osobliwości Barr Numa mieści się przy ulicy Świateł i Cieni, w Dzielnicy Pani. 
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Przewodnik po Sigil 
 
Przewodnik napisany na zlecenie Rady 
Miejskiej Sigil.  
 

Jeśli słyszysz: Miasto Drzwi, Miasto 
Portali, Klatka, Ptaszkarnia – to mowa jest 
o Sigil. Na początek powinieneś wiedzieć, 
że znajduje się na torusie. Pytasz, co to 
torus? Widziałeś kiedyś pączka z dziur-
ką? Sigil znajduje się na zewnętrznej 
warstwie i wewnętrznej części torusa. 
Załóż na przegub bransoletę, to zała-
piesz. To, co dotyka twojej skóry – to wła-
śnie Sigil. Dziwi cię fakt, że miasto masz 
zarówno pod sobą jak i nad sobą? Ano, 
Sigil ma kształt pierścienia, w którym 
grawitacja jest całkowicie nielogiczna. 
Jeśli jesteś optymistą – masz ciągle            
z górki...  

Pomimo nietypowego kształtu, miasto 
wiele na tym zyskuje, a poruszanie się po 
nim, nie sprawia żadnych problemów. Nie 
ma tu kierunków znanych z róży wiatrów, 
zatem na nic wszelkie mapy i kompasy, 
ani ruch słońca (nawet go nie widać). 
Orientować się należy za pomocą waż-
niejszych punktów i odległością między 
nimi. Polecamy też kupić Kieszonkowy 
Przewodnik Feithynna za 5 miedziaków!  
 

Dzielnica Pani jest uważana za dom 
arystokracji jedzącej tylko ze złotych tale-
rzy i posiadających armię służących, go-
towych nawet do zawiązania im butów. 
Niektórzy z nich, mają w posiadaniu waż-
niejsze obiekty miejskie, przez co wza-
jemnie dzielą wpływy i władzę. Możemy 
być dumni, że mamy takie wspaniałe 
osoby, które nadają Sigil prestiżu. Pod 
ziemią znajduje się miejsce dla tych, dla 
których los nie był zbytnio łaskawy. Roz-
ciągają się tam społeczności biedoty         
i kryminalistów, złodziei, morderców, dile-
rów i innych przedstawicieli marginesu 
Wielkiego Koła, aczkolwiek wśród bogat-
szych zdarzają się nekromanci i inne po-
dejrzane typy.  

W Dzielnicy Pani znajdują się ważne 
obiekty w mieście, takie jak Zbrojownia, 
Garnizon, Więzienie, Gmach Miejski              
i Domy Dostojników. Znajdują się tu także 
niepokojąco ciche i spokojne ulice oraz   
w miarę czyste powietrze w przeciwień-
stwie do brudu i bałaganu gorszych dziel-
nic, jak Ul. W budynkach, przeważnie 
można znaleźć skurli dokonujących roz-
maitych (czasem nielegalnych) transakcji 
najróżniejszymi tworami sfer i działalności 
ludzkiej. To dobre miejsca na bezpieczny 
handel, w którym nikt nikogo nie oszuka. 
Poza nimi, dostrzec można zawsze czuj-
nych strażników Sigil, którzy zapewnią ci 
bezpieczeństwo, nawet w środku nocy.  
W tej dzielnicy, znajduje się też wiele 
świątyń rozmaitych klerów, pochodzących 
z  Pierwszych Materialnych. Większość        
z tych miejsc, to siedziba świrów i innych 
skurli, dlatego uważaj, jak się tam kręcisz. 

Władze Miasta Drzwi skutecznie wyrzuca-
ją niechcianych bywalców, tworząc świą-
tynie ostojami bezpieczeństwa. Tutaj 
znajduje się również sąd, więc jeśli po-
trzebujesz adwokata, jesteś w dobrym 
miejscu. Niestety, większość z nich to 
baatezu, niemniej każdy jest profesjonal-
ny w swoim fachu i doskonale zna prawo.  

Ulice wyłożone są bardzo wysokiej ja-
kości kamieniem (głaz Tavr, doskonały 
budulec wydobywany na Planie Żywiołu 
Ziemi), szerokie i nie zatłoczone. Wolne 
od wszelkiej maści szukających zaczepki  
i innej hołoty oraz żebraków. Dzięki temu, 
miasto jest bezpieczne, przytulne i kom-
fortowe.  
 

Istnieją też dystrykty – mniejsze części 
dzielnicy o odmiennym przeznaczeniu.  

 
Dystrykt szlachecki – skupia on arysto-

krację, najbogatszych i najbardziej za-
cnych wielmożów całego miasta. Miesz-
kają oni w wysokich, otoczonych ogro-
dzeniem Wysokich Domach, nienagannie 
czystych i pozbawionych rażących niedo-
skonałości. Niektóre z nich, są upchnięte 
w tak ciasnym zaułku, że można odnieść 
wrażenie, iż dom o podanym adresie po 
prostu nie istnieje. Dlatego też zachęca-
my do kupna Kieszonkowej Mapy Dzielnic 
Feithynna.  

 
Dystrykt Zbrojowni – spowity jest dy-

mem wydzielanym przez wiele znajdują-
cych się na tym terenie kuźni, a urokliwa, 
acz niebezpieczna ostrorośl opina dolne 
partie ścian budynków. Można znaleźć 
tam karczmę Złoty Bariaur. Świetnie spę-
dzisz tam swój czas i wygodnie odpocz-
niesz po trudach wędrówki. Dodatkowo, 
spotkasz tam przybyszów z najrozmait-
szych planów. Kolejną osobliwością Dys-
tryktu Zbrojowni jest Świątynia Otchłani. 
Okryta złą sławą ze względu na mające 
miejsce w przeszłości, brutalne i krwawe 
rytuały z ofiarami odprawiane w niej nocą. 
Teraz jest doceniana jedynie przez ary-
stokrację, ponieważ to idealne miejsce do 
ukrycia się lub przeprowadzenia nielegal-
nych i tajnych transakcji.  

Najważniejszym obiektem dystryktu 
jest jednak Zbrojownia, stanowiąc chlubę 
tej okolicy i powodująca spazmy wście-
kłości u tych, którzy nie chcą, by stała. 
Kładzie się tu nacisk na poznawanie roli 
sprawiedliwości i Prawa oraz wpajaniu 
młodemu pokoleniu najważniejszych war-
tości. Można tutaj również kupić broń.  

 
Dystrykt Triady – znajduje się on do-

kładnie między Dystryktem Szlachty,             
a Dystryktem Zbrojowni. Mieszczą się tam 
trzy stanowiska władzy w Sigil: Sądy 
Miejskie, Koszary Miejskie i Więzienie. 
Okolica jest spokojna, panuje tu porzą-
dek. W centrum znajduje się karczma 

Koło Fortuny oraz salon hazardowy, gdzie 
możesz wypróbować swoje szczęście           
i stracić trochę brzdęku. Gdy jesteś głod-
ny, odwiedź ulokowaną pod ziemią „Dwa-
naście Faktolów” – restaurację, gdzie mo-
żesz spróbować choćby pieczonego yr-
thaka w polewce z Bytopii. Jeśli szukasz 
pracy, karczmarz z pewnością będzie           
w stanie zaoferować Ci ciekawą robotę, 
mającą na celu rozreklamowanie tej wy-
twornej restauracji.  
 
 Sądy Miejskie – od wielu pokoleń jest 

to miejsce, gdzie przyprowadza się skurli  
i wydaje konsekwentne wyroki za łamanie 
prawa. To tutaj karze się winnych i tutaj 
dochodzi do prawdy, kto jest sprawcą. 
Tutaj spotkasz się ze sprawiedliwością, 
możliwe, że nieraz okupioną złotem.  

Sądy są czyste i proste, pozbawione 
ozdób i innych „zbędnych rzeczy”. Wielu 
tu adwokatów i prawników pochłoniętych 
studiowaniem z uporem maniaka waż-
nych restrykcji prawnych.  
 Koszary Miejskie – umiejscowione 

wzdłuż Więzienia i Sądów, niedaleko od 
Zbrojowni. Charakteryzują się wysokimi 
wieżami i brzydkimi, zaniedbanymi ścia-
nami, pokrytych brudem. Są one siedzibą 
straży Sigil. To właśnie oni odpowiedzialni 
są za łapanie traktujących prawo z dużym 
dystansem i doprowadzanie ich przed 
Sądy. Żyją w nieco spartańskich warun-
kach, dlatego ich narzekania dotyczące 
komfortu życia w Koszarach są w pełni 
uzasadnione.  

Sigil nie ma własnej armii, nie prowadzi 
podboju i nie jest oblegane. Już Pani się 
oto troszczy.  
 Więzienie – trzy razy większe od Ko-

szar i otoczone wielkim, złożonym           
z siedmiu kondygnacji murem. Budowla 
jest niezwykle wytrzymała i sprawia wra-
żenie, że trzeba by zatrudniać armię gór-
skich gigantów do zrównania jej z ziemią. 
Wnętrze przypomina jedną, olbrzymią 
brudną salę, podzieloną celami. Pod zie-
mią znajduje się kompleks dla więźniów 
sprawiających spore problemy (tych, któ-
rzy uznali pobyt w więzieniu za fajną za-
bawę) i izolatki. Panuje tam zaostrzony 
rygor. Możliwe, że stosuje się również 
chłosty, wbijanie cierni ostrorośli pod pa-
znokcie lub głośne czytanie poezji kao-
syckiej. Przestępcy są unieszkodliwiani 
przez straż (czasem nawet czarami),           
a później zamykani w ciemnych celach,    
w których otrzymują raz dziennie posiłek.  

Na zewnątrz wydzielone są miejsca na 
spacery, a także do pracy. Na terenie 
Więzienia znajdują się również specjalne 
pomieszczenia, przeznaczone do zała-
twiania ważnych i wymagających bezpie-
czeństwa interesów między frakcjami. 
 

Feithynn 
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SZTUKA POŚWIĘCENIA 
 
Poznałem już rolę diabłów oraz de-
monów w Wojnie Krwi, zapoznając 
się z intrygującymi faktami z życia 
wszystkich biesów oraz ich uprze-
dzeniami rasowo-etnicznymi. Mój za-
stępca Arislyt, odkrył imponujący 
ewenement wśród yugolothów – 
A’kina Przyjaznego Czarta. Mój scep-
tycyzm wobec tej rasy przeminął. 
Dzięki wywiadom, poznałem ich jak 
najbardziej ludzkie oblicze. Teraz 
nadszedł czas na przedstawienie in-
nej strony Wojny. Poniższy wywiad 
nie będzie już przeprowadzony                
z żadną złą walczącą stroną Wojny – 
teraz porozmawiam z Ysifelem, wo-
jowniczym archonem, którego zapał 
walki jest silniejszy, niż nurt Styksu.  
 

Witaj, Ysifelu. Nieczęsto można 
spotkać archona-trębacza w Sigil. 
Pozwolisz, że zajmę Ci trochę cza-
su i zadam parę pytań? Jestem re-
daktorem Sigilijskiej Śpiewki, pro-
wadzę cykl wywiadów na temat 
Wojny Krwi.  

Tak. Zadawaj swoje pytania. Zło 
poczeka.  

Zastanawia mnie Ysifelu… w ja-
kim celu niebianie biorą udział w 
Wojnie Krwi? To konflikt biesów, 
nie wasz.  

Tak, to ich konflikt. Jednak pochła-
nia za wiele niewinnych istnień – biesi 
rasizm i sprzeczności w ideologiach 
niosą zbyt dużo śmierci. Zdecydowa-
nia przekracza to wszelkie granice! 
[podnosi głos] Nie możemy stać bez-
czynnie. Nie po to istniejemy. Tanar’ri 
i baatezu są jałowością wieloświata – 
z ich działań nie wynika nic dobrego. 
Niszczyć zło i utrzymywać porządek – 
to nasze zadanie!  

Zatem twierdzisz, że waszym ce-
lem nie jest pokonać biesy, tylko 
uratować jak najwięcej istot od 
okropieństw Wojny Krwi?  

Nie dokonuj nadinterpretacji. Na-
szym zadaniem jest zarówno urato-
wanie jak największej ilości stworzeń 
przed zgubą, jak i ostateczne znisz-
czenie wszystkich biesów. Wiele po-
koleń przeminie, zanim osiągniemy 
cel chociażby w ćwierci. Ale pamiętaj 
– gonienie impa też jest ważne, nie 
tylko złapanie go. [puszcza oczko]  

Wy, niebianie, twierdzicie, że 
możliwe jest zakończenie Wojny?  

Oczywiście. Nie jest to nierealny 
wyczyn – ale z pewnością praco          
i czasochłonny. Jednakże, zwykła 
walka tu nie pomoże. Sam oręż nie 
wystarcza, to bardziej narzędzie, niż 
środek. Tutaj… tutaj potrzeba po-
święcenia. Chociaż nie każdy z nas 
ma w sobie na tyle zawziętości, by 
oddać swoją duszę i egzystencję             
w walce z biesami. Ja jednak jestem 
na to gotów. [uśmiecha się lekko]  

Jesteś gotów? Na wielkie po-
święcenie, podarowanie swego ży-
cia, duszy w Wojnie Krwi? Porzu-
cenia swoich oddziałów niebian, 
swojej trąby, swojej… troski?  

Tak. Takie postawy to klucz do 
zwycięstw. Nie należy bać się śmier-
ci, ran, bólu – trzeba oswoić się               
z nim. I przyjąć ten klucz jako godne-
go rywala. [uderza się w pierś] Inni 
archoni mi współczują – rozmawiając 
z nimi nad falami Srebrnego Morza, 
czuję bijącą od ich słów troskę. Ale ja 
się nie boję. Chociażbym miał skoń-
czyć jak Asmodeusz, zaprzedać du-
szę wszystkim diabłom, pogrążyć się 
w złu i stracić resztki czystości mojej 

duszy – nie ulęknę się. Żadna cena 
nie jest za wysoka, by pokonać zło.  

Zdajesz sobie sprawę z tego, że 
to szaleństwo?  

Być może. Ale czasem racjonalne 
myślenie jest zabójstwem wszelkiego 
sukcesu. Nie należy się ograniczać          
i nigdy nie mieć nic do stracenia. 
Trzeba pogodzić się ze wszystkim, co 
może nas spotkać. A potem walczyć. 
[chichocze] Swoją drogą, jak to mówił 
mój przyjaciel Willy z Pierwszej: 
„Choć jest to szaleństwo, jest przecie 
w tym metoda.” 

Twój fanatyzm zmusza do re-
fleksji... czy nie czujesz, że walcząc 
z takimi "potworami" jak biesy, 
sam nie staniesz się potworem?  

Co rozumiesz jako "potwór"? Po-
tworem już dawno jestem, ale potwo-
rem walczącym w słusznej sprawie, 
dla dobra wieloświata. Czasami warto 
przyjąć postawę potwora, nie tracąc 
jednocześnie honoru. Ogień zwal-
czajmy ogniem, stal – stalą, a potwo-
ry... potworami. To odwieczne prawo 
wieloświata.  

Rozumiem. Dziękuję Ci Ysifelu 
za ciekawy wywiad, z pewnością 
wielu czytelników zmusi on do re-
fleksji. Żegnaj.  

Zanim odejdziesz... widzę w Tobie 
iskrę, chłopcze. Dołącz do nas. Weź 
udział w fuzji, porzuć świadomość 
jednostki, scal się z większością. Za-
lejmy wspólnie oddziały zła, a na ich 
ścierwach wybudujemy nowy porzą-
dek. Wystarczą chęci... i odrobina 
poświęcenia. 

 
Feithynn 

 

DO WSZYSTKICH ŚMIAŁKÓW!  
 

Czy galopowałeś kiedyś po rozżarzonej do czerwoności pustyni?  
Czy spuchniętymi oczami widziałeś piaski, rozciągające się, aż po sam horyzont?  

CZY JESTEŚ GOTÓW PRZEBYĆ OCEAN OGNIA?  
 

Pochodnia, miasto-brama Gehenny, ogłasza początek zapisów do największej gonitwy w wieloświecie. Jej trasa 
biegnie przez pustynie Pochodni, Beznadziei, Klątwy i Zarazy, ziemie wypalone słońcem i pogrzebane piaskami. 

Gonitwę przetrwają tylko najlepsi z najlepszych, ale wygra tylko jeden!  
Dla zwycięzcy przeznaczona jest nagroda o wysokości 20 tysięcy sztuk złota. 

 
 

Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie? 
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Sześcian w wielkim mieście  

Witamy w Wieloświecie!  

Drogi Modronie,  

Celem tej książki, jest przekazanie Ci informacji, dzięki którym lepiej zrozumiesz otaczający Cię świat i będziesz w sta-
nie sprawniej interpretować dochodzące z niego informacje. Zawiera ona odmienne od dotychczas znanych Ci definicje 
wielu pojęć, po przyjęciu których, ułatwi Ci zrozumienie praw, jakimi rządzą się Plany. Nie traktuj ich jak aksjomaty – ta 
książka da Ci więcej wiedzy, jeżeli poddasz zaprezentowany w niej tok myślenia własnej analizie. Używa się jej na zasa-
dzie słownika – jej treść stanowi ponad 100 haseł, z około półstronicowym komentarzem do każdego.  

 
Autorzy:  

Twoi przyjaciele Arislyt i Nie-Sława  

Słówko do nie-modrońskiego czytel-
nika 

 
Arislyt: książka ta, ma prosty cel: uła-

twić życie wygnanym z Mechanusa 
modronom i – przy okazji – wszystkim 
innym mieszkańcom Multiwersum. 
Pewnego dnia, nasza kochana Sława 
(tylko nie próbujcie jej nazywać “Nie-
sławą” – nawet, jeżeli sama o to popro-
si) odwiedziła mnie, chcąc omówić pe-
wien świetny pomysł. Kilka dni przed tą 
rozmową, wróciła ona z niezwykłej po-
dróży, podczas której, miała okazję bli-
sko poznać modrona-wyrzutka. Jak 
zwykle, zebrała wiele niezwykle traf-
nych wniosków i informacji, które chcia-
ła pokazać światu – stąd pomysł napi-
sania poradnika.  

Poradnik ten, może wydać się zbyt 
zimny i opisujący w kategoriach logiki 
rzeczy, których piękno, zdaniem 
wielu, polega właśnie na nielo-
giczności – wspomnieć można 
choćby uczucia i wiarę. Potraktuj 
to jako zaletę, nie wadę – fakt, że 
te elementy życia są czymś do-
brym także według racjonalnych, 
obiektywnych kryteriów, jest tylko 
kolejnym dowodem, że warto dla 
nich żyć!  

Nie-sława: gdy wpadłam na 
pomysł napisania tej książki, od 
razu pomyślałam o zwróceniu się 
po pomoc do Arislyta, ze względu 
na jego podejście do definicji 
“prawa”. Na czym ono polega – 
dowiecie się, czytając ten porad-
nik, teraz jednak mogę powie-
dzieć, że zaznajamiając się z nim, 
każda osoba uważająca się za 
praworządną zyska wiele – nie-
ważne, czy jest modronem, funk-
cjonariuszem Harmonium, czy 
też... nietypowym sukkubem. 
Mam nadzieję, że będzie ona 
bardzo pomocna.  

Emocje 
 

Nie-sława: emocje (innymi słowy, 
uczucia) – gniew, radość, zdenerwo-
wanie, strach i wiele innych – to po pro-
stu jedna z funkcji umysłu istot dookoła 
Ciebie i musisz przyjąć tę informację. 
Mają one wielki wpływ na decyzje nie-
modronów, co sprawia, że często bę-
dziesz uważał ich działania za irracjo-
nalne.  

Arislyt: Wbrew pozorom, społeczeń-
stwo modronów też realizuje cele wyni-
kające z emocji – w jego przypadku, 
umiłowania porządku. Rozważ następu-
jący fakt: przed swoim wygnaniem nie 
posiadałeś informacji o istnieniu Twoich 
wyższych przełożonych (chyba, że by-
łeś secundusem). Gdybyś był świado-
my ich istnienia, mógłbyś otrzymywać 
rozkazy bezpośrednio od nich, co 

usprawniłoby działanie Regulusa w wie-
lu sytuacjach. Powodem, dla którego 
nie miałeś świadomości istnienia wyż-
szych form, jest fakt, że hierarchiczna 
struktura, w której każdy wie o istnieniu 
tylko bezpośrednich przełożonych, jest 
bardzo uporządkowana, choć niesku-
teczna – tak więc, jedynym powodem, 
dla którego jest utrzymywana, jest mi-
łość dla Prawa.  

Nie jest to jednak równoznaczne 
stwierdzeniu, że emocje są czymś 
złym. W istocie, uczucia są niezbędne, 
bo bez nich niemożliwe jest wyznacza-
nie sobie celów. Umysł jest w stanie 
jedynie tworzyć najlepsze możliwe roz-
wiązania. Kierująca Tobą obecnie chęć 
zrozumienia wieloświata jest emocją        
i celem. Bez niej nie wiedziałbyś, co 
robić. 
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LISTY OD CZYTELNIKÓW 
Witaj,  

Przesiadując pewnego dnia w karcz-
mie, usłyszałem przypadkiem nazwę 
Rubikon. Moja radość nie miała gra-
nic - tak nazywała się rzeka z moich 
rodzinnych stron. Zawsze, gdy chcia-
łem dowiedzieć się czegoś więcej, 
wyśmiewano mnie. Zwracam się więc 
z pytaniem: czym jest Rubikon?  

 

– Kasjusz Gajusz Oktawian  

Muszę cię rozczarować – na pew-
no nie mówiono o rzece z twych ro-
dzinnych stron. Chyba, że jesteś ja-
kąś potężną złą mocą, która wymknę-
ła się ze swojego więzienia na Belier-
in. Tam właśnie leży Rubikon. Do-
kładniej – jest to wyspa, leżąca po-
środku rzeki Oceanus, w miejscu, 
gdzie zaczynają się nurty, prowadzą-
ce do Eronii. Na niej znajduje się bu-
dowla, przypominająca skrzyżowanie 
gotyckiej katedry z kamienną wieżą 
oblężniczą. To bardzo ważna pla-
cówka guardinali, którzy strzegą, by 
żadne Hydry, czy lordowie Tanar'ri 
nie wydostali się stamtąd. Przekro-
czenie Rubikonu jest jedyną drogą 
wyjścia z tego planu.  

Niewiele jest informacji o tym miej-
scu, czemu trudno się dziwić. Nawet 
nie wierz jaki chaos rozpętałby się, 
gdyby to miejsce przestało nagle ist-
nieć.  

Dwa dni temu, zaraz po przybyciu 
do tego zacnego miasta, zostałam 
napadnięta przez niegodziwą kobietę. 
Krzyczała, że chce zaoferować mi 
jakieś interesujące artykuły. Okazało 
się, że to zwyczajny szmelc. Gdy 
odmówiłam kupna, ta sekutnica za-
częła obrażać mnie, używając arcy-
ciekawych określeń. Chciałabym się 
dowiedzieć co miała na myśli, mó-
wiąc "wpadnij na ostrorośl", "niech cię 
rozerwie na strzępy aoskiańska zgra-
ja", "zanurkuj w szlamowym portalu". 
Czy to jakieś elementy miejscowej 
flory i fauny?  

– Anonimowa z Żeber 

Droga Anonimowa z Żeber,  
Masz rację, są to elementy flory            

i fauny. Rzekłbym – najbardziej zna-
ne elementy. Poniżej zamieszczam ci 

krótką charakterystykę.  
 Ostrorośle występują w Sigil i na 

niektórych Niższych Planach. Są to 
czarnolistne pnącza, czy też bluszcze 
(nie jestem ogrodnikiem) z wyjątkowo 
ostrymi gałęziami, ukrytymi pod buj-
nym listowiem. Roślina ta jest zdolna 
przetrwać w każdym otoczeniu                
i w najgorszych warunkach. Ostrorośl 
może rosnąć kilka stóp dziennie,             
a w tydzień, potrafi oplątać małą bu-
dowlę. Liście rośliny są małe, mają 
kształt serca i są tak ciemne, że pra-
wie czarne. Są ząbkowane, ale to nie 
one czynią tą roślinę groźną. To ga-
łązki stanowią prawdziwe zagrożenie, 
a konkretnie ich krawędzie. Każda            
z nich jest twarda jak żelazo i ostra, 
jak dobra klinga. To właśnie jest bro-
nią Ostrorośli.  
 Aoskiański Kundel, zwany też Ao-

skiańskim Ogarem, jest wielkim, 
dwugłowym psem, hodowanym kie-
dyś przez zwolenników Aoskara, by-
łego boga portali. Ich szczekanie po-
trafi sparaliżować ciało ofiary. W gru-
pie, potrafią być bardzo niebezpiecz-
ne; wielu śmiałków przekonało się, że 
nie warto zaczepiać zgraję tych bestii, 
gdy plądrują śmietniki, w poszukiwa-
niu jedzenia. W Sigil, za nieduże su-
my, można nabyć to zwierzę – bardzo 
dobrze sprawdza się jako obrońca 
posesji. Psy te, potrafią także wyczu-
wać portale, dlatego mogą być bar-
dzo pomocne wielu obieżysferom. 
Wymaga to jednak długiego treningu       
i sporych nakładów pieniężnych.  
 
Czym innym jest jednak szlamowy 
portal. Można je znaleźć przede 
wszystkim w Ulu. W jednej chwili jest 
ich około tuzina, w różnych zakątkach 
tej dzielnicy. Wyglądają zazwyczaj jak 
niewielkie kałuże błotnistej wody, 
świecące słabym, bursztynowym bla-
skiem. Za pomocą czarów można 
odkryć ich prawdziwą naturę, jednak 
mało komu przychodzi do głowy, by 
zwrócić uwagę na zwykłą kałużę. Gdy 
ktoś wpadnie w taki portal, trzeba 
niemałej siły, by go wyciągnąć.              
W okamgnienie, kałuża może wcią-
gać tylko jedną istotę. Gdy jej ofiara 
zapadnie się całkowicie, trafia na 
Plan Para-żywiołu Szlamu. Nie jest to 
bynajmniej miłe przeżycie. 
 

 

Thalasiańskie problemy! 

Włóczę się po planach już od kilku 
obrotów, jednak nigdy nie zawitałem 
do Thalasii. Ponoć całkiem rumskie 
miejsce, można tam dorwać tanie le-
że, a żywice i dziewki wymagają tylko 
śladowych ilości brzdęku. Tak bełko-
tało kilku szczekaczy, jednak nie da-
wałem im wiary. Każdy trep wie, że 
zawsze trzeba być gotowym. Jak się 
wyposażyć na taką wędrówkę?  

 

– Obieżysfer Jack 

Cóż, musisz pamiętać, że wylądu-
jesz na morzu. Właśnie, tak. Thalasia 
jest usiana wysepkami, a nawet ar-
chipelagami, ale mówiąc o tym pla-
nie, należy pamiętać, że gigantyczną 
jego część stanowi morze. Gdy tam 
przybędziesz, na pewno zdołasz zna-
leźć jakiegoś żeglarza z szybką kry-
pą. Jeśli jednak chcesz podróżować 
samotnie, pamiętaj o podstawowym 
wyposażeniu.  

 Zapas słodkiej wody: wszędzie 
wokół jest woda, ale morska. Zawsze 
trzeba mieć pod ręką menażkę.  
 Sprzęt rybacki: nie musi być          

z prawdziwego zdarzenia, czasem 
wystarczy żyłka i haczyk. Ryb jest tu 
pod dostatkiem, więc można w prosty 
sposób zażegnać problem głodu.  
 Cytrusy: Thalasia może i być dobrą 

warstwą, jednak szkorbut jest nieod-
łączną częścią morskich wypraw. Je-
dząc owoce cytrusowe można 
wzmocnić swoją odporność. Jeśli nie 
masz ich pod ręką, możesz żywić się 
cebulą, jabłkami lub – tradycyjnie – 
kiszoną kapustą.  
 Kompas i mapa: nie ustalisz tu kie-

runku za pomocą gwiazd czy punk-
tów orientacyjnych. Jako, iż nie moż-
na zdobyć map całych płaszczyzn, 
dbaj, by zawsze mieć mapę akwe-
nów, po jakich będziesz podróżować.  

Nie mówię już nawet o samym statku, 
jego wyposażeniu, czy nawet zało-
dze, bo samotna podróż, dla niedo-
świadczonego żeglarza, to czyste 
samobójstwo. Pamiętaj, by dobrze to 
wszystko zaplanować.  

Na listy odpowiedzi udzielał  
Biaxnill Grax 
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DODATEK: STYKS 
Otchłań była niczym wirująca, pul-

sująca mozaika wszelkiego pluga-
stwa i czystego zła, gdzie płacz był 
hymnem i muzyką, a łzy deszczem            
i rosą. Sześćset sześćdziesiąt sześć 
czerwonych, gorejących słońc oplotło 
niebo, niczym nieprzerwana obręcz 
chaosu, które jest na tej sferze jedy-
nym prawem.  

Tymczasem jedną z niezliczonych 
jej warstw odwiedzili nietypowi go-
ście: drużyna poszukiwaczy przygód. 
Po czarnej ziemi, zimnej i spękanej, 
kroczyło pięć postaci, doskonale wy-
posażonych do stawienia czoła oso-
bliwościom planów. Ich ciężkie buty 
zostawiały po sobie ślady z gorącego, 
parującego i stopionego metalu.  
– Dzieło przypadku, przyjacielu. To 
dzieło przypadku. – powiedział spo-
kojnym głosem Vascolin, stary i do-
świadczony łamacz portali.  
– Dzieło przypadku? Twoje ciskanie 
wrzuciło nas w złe sąsiedztwo! Na 
Moce! Biesiprzysięzca! – zawrzasnął 
zawsze niespokojny i często naduży-
wający sigilijskiej kminy, drugi otwie-
racz przejść. Tylko, że tych bardziej 
prymitywnych i nie za pomocą cza-
rów, a wytrychów. Nazywał się Olhir           
i był sprigganem.  
Spuścili trochę z tempa i pozwolili 
sobie odsapnąć. Sceneria zmieniła 
się, nadając warstwie bardziej atmos-
ferę paranoiczną, aniżeli straszną. 
Chmury zebrały się w kłębowisko         
w zenicie, tworząc wielkie, białe oko. 
Znaczenie tego fenomenu było im 
nieznane, ale trzeba przyznać, że 
czuli się obserwowani, pomimo ciszy 
zalegającej wokół.  

Pięciu awanturników postanowiło 
się zatrzymać i odpocząć, opatrzyć 
rany i napełnić żołądki.  

Wyciągnęli stare racje, pełne bu-
kłaki, rzepę, ziemniaki, koper i żeber-
ka kokatryksa.  
– Kto dziś stoi na warcie? - zapytał 
Vascolin. 
– Murka. – odpowiedział Olhir. „Mur-
ką” pieszczotliwie nazywano Muralis-
sę, drużynową kapłankę.  
– A ja idę na zwiad - powiedział 
Thengar Arvael, drużynowy wojownik, 
ostrzak, o nad wyraz inteligentnym 
wyglądzie.  

Nie zaszedł zbyt daleko, gdyż uj-
rzał coś, co wprawiło go w zadumę          
i zaskoczyło.  

Wijące nurty czarnego Styksu 
przypominały długą, czarną wstęgę. 
Jego koryto nie należało do najszer-
szych, a woda była w miarę spokojna. 
Thengar czuł zaniepokojenie, powoli 
tłumione przez spokój – dość nienatu-
ralny w takiej sytuacji. Spokój, które-
go pochodzenie było niejasne. Jego 
umysł, mogło się zdawać, powoli wę-
drował do głębi Styksu. Wojowniczy 
ostrzak cofnął się. Będąc poza wła-
sną kontrolą podszedł do rzeki bliżej, 
niż zamierzał. Wrócił do obozu, by 
poinformować o tym towarzyszy.  
– Styks… czarny wąż zguby… wody 
zapomnienia… droga do niebytu… 
odciążający umysł… oczyszczający 
duszę… kaleczący refleksje… zło-
dziej wiary... – wyrecytował spokojnie 
bezimienny bajarz, rzekomo urodzo-
ny wśród złotych pól Arkadii.  

Cała drużyna odebrała bliskość 
Styksu bardziej jako źródło urojonego 
lęku, niż realne zagrożenie. Niemniej 
wieść ta, wzbudziła w nich spokój – 
niejasny, jakby żałobny. Wszyscy 
zamilkli.    

Vascolin przerwał ciszę.  
– Przyjaciele, uspokójmy się i nie 
podchodźmy do tej rzeki z takim lę-
kiem. Skupmy się na naszym zada-
niu, bo to ono jest tutaj najważniej-
sze. Nasz pracodawca obdarzył nas 
swoim zaufaniem, ale my także mu-
simy je mieć do siebie nawzajem. 
Odzyskanie duszy devy Karivala jest 
naszym priorytetowym celem. Jednak 
nie traktujmy tego jako zarobek, który 
możemy zawsze porzucić. Podejdź-
my do tego, jak do naszej osobistej 
sprawy. Nie wolno nam…  
– Patrzcie! – krzyknął Thergan, prze-
rywając magowi nudny wywód. 
Wskazał na horyzont. Wśród mgieł 
kroczyła jakaś postać. Wszyscy 
awanturnicy chwycili za broń, gotowi 
do walki. Szybko jednak się uspokoili, 
gdy ujrzeli, że przybysz to człowiek. 
Jego ruchy były jednakże niespokoj-
ne. Kuśtykał, trzymając się za tułów, 
głowę mając spuszczoną.  

Drużyna stała w gotowości. Nie ta-
kie rzeczy spotykało się na Planach 
Niższych.  

Mężczyzna podszedł do nich, ma-
jąc całą twarz mokrą od łez, a oczy 
były wręcz dwiema wielkimi, ciekną-
cymi kroplami. Pociągał nosem, usta 
miał wykrzywione w grymasie cier-

pienia. Jakby krzyczały, że stracił 
wszystko.  
– Straciłem wszystko!  

Krzyk ten rozbił się echem po całej 
warstwie, strasząc mniejsze, skrzy-
dlate varrangoiny i podrywając je do 
lotu we mgle.  

Obcy szybko wykonał krok na-
przód, na co podróżnicy zareagowali 
cofnięciem się.  
– Umierały w środku tej spirali! Ni-nie 
rozumiem, dla-dlaczego tak się sta-
ło?! Prze-przecież one nie… nie za-
służyły, j-ja nie, nie, nie zasłużyłem! 
Rzu-rzucam to... w labirynty! Ja wi-
dzia-widziałem, umierały, widziałem!- 
mężczyzna cały czas się do nich zbli-
żał. Głos mu się łamał. Przystopował 
na moment i od zaraz rzucił się na 
Thergana, który już miał w dłoni 
miecz. Obcy chwycił jego broń i skie-
rował ją ku swojej piersi.  
– Zabij mnie! – wrzasnął przez łzy.  

Ostrze już dotykało jego piersi, wy-
ciskając szkarłatne krople. Thergan 
odepchnął go.  
– Uspokój go! – rozkazał Thergan 
kapłance. Murka sięgnęła do swojej 
torby z gobliniej skóry i wyciągnęła        
z niej fiolkę z błękitnym, gęstym pły-
nem. Zaaplikowała mu miksturę – nie 
sprzeciwiał się. Po wypiciu, uspokoił 
się, stał się bardziej opanowany, oczy 
skoncentrowały się na jednym punk-
cie. Vascolin usiadł naprzeciwko ta-
jemniczego przybysza.  
– A teraz nam powiesz, co tu robisz        
i co ci się stało. – rzucił stanowczym 
tonem łamacz bram. Obcy wiedział, 
że nie ma wyboru.  
– Nazywam się Lavirak. Pochodzę          
z Celestii, ale większość życia spę-
dziłem poza nią. Trafiłem tutaj przez 
przypadek... – zamilkł na chwilę, za-
drżał, jakby przypominając sobie coś 
strasznego. Po chwili zaczął konty-
nuować. – Miałem żonę i córkę. Pod-
czas wędrówki przez Plan Astralny, 
zostaliśmy wessani przez niestabilny 
portal w czeluście Otchłani. Trafiliśmy 
w sam środek walki o żelazo Ferrugu. 
Nagle nacierały na nas wojska ta-
nar’ri, ze straszliwym klurichirem na 
czele. Ich gniew i siła uderzenia były 
tak wielkie, że czułem, jakby zatrzy-
mał się czas. Jednak zadziałało 
coś… co pomogło nam przeżyć. 
Przetrwałem, stojąc wśród umierają-
cych demonów. Z trudem opamięta-
łem się tylko po to, by zobaczyć, jak 
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moja żona i córka znikają w dymią-
cym Jeziorze Stopionego Żelaza. 
Pamiętam… nie wyglądały, jakby 
cierpiały… Choć ich ciała topiły się         
w ogromnej temperaturze, one, wtu-
lone w siebie, spoglądały w niebo, 
uśmiechając się. Ten uśmiech… to 
było coś magicznego. Zawsze marzy-
łem, by były szczęśliwe. Przynajmniej 
odeszły zadowolone. I to… choć to 
dziwne, uratowało mnie.  

Wszyscy członkowie drużyny spu-
ścili głowy ze smutku.  
– Jednak to one stanowiły oś mojego 
życia. Dlatego proszę, zabijcie mnie         
i pozwólcie mi spotkać się z nimi            
w zaświatach. Nie chcę o tym pamię-
tać.  
– Nie, nie zrobimy tego...- zaopono-
wał Vascolin.  

Czarodziej skierował się w stronę 
Styksu. Zrobiło mu się bardzo zimno, 
gdy zauważył lekkie płatki śniegu sy-
piące się z utworzonego przez chmu-
ry oka. Nim się spostrzegł, zrobiło się 
biało. Vascolin wyciągnął niewielką, 
porcelanową czaszę. Przykucnął przy 
brzegu rzeki, uważając, by nie dać 
się porwać Styksowi i pozwolić od-
płynąć swemu umysłowi. Jako czaro-
dziej nie miał z tym problemów. Jed-
nak odczuwał niepokój, gdy zoriento-
wał się, jak opary rzeki manipulują 
jego wspomnieniami, mieszając je, 
czy też zamieniając te najprzyjem-
niejsze w najgorsze. Wygrzebywały 
to, o czym pragnął zapomnieć i nie 
wracać więcej do tego. W końcu 
czarna ciecz wypełniła naczynie.  

Podszedł do Laviraka.  
– Proszę. Wypij to. Rozluźnisz się. 
Zaczniesz nowe życie, pozbędziesz 
się złych wspomnień, twa osobowość 
będzie tylko czekać, aż ją sam ufor-
mujesz. Będziesz czysty jak, jak…– 
szukał odpowiedniego słowa. Spoj-
rzał na płynącą po policzku kroplę –
…jak łza.  

– Hej! Czekaj! – krzyknął Olhir – Va-
scolin, styksopływie, zapomniałeś! 
Jak się potem dowie, o co chodzi? 
Nie zaganiajmy go w ślepaki, na-
piszmy mu jakąś wiadomość! Coś, co 
pozwoli temu biednemu krwawnikowi 
się pozbierać. 
– Racja. 

Wspólnie napisali informację na 
pergaminie. Włożyli ją mężczyźnie do 
kieszeni.  

Vascolin upewniając się, że 
wszystko gotowe, powiedział: 
- Pij.  

Lavirak powoli przyłożył czarę do 
warg. Czarna ciecz była chłodna. On 
jednak znajdował się w stanie apatii 
absolutnej, był całkowicie niepodatny 
na wszelkie bodźce. Nie czuł już nic, 
nawet smutku.  

Pusta czara uderzyła z brzękiem           
o podłoże. Lavirak stał chwilę nieru-
chomo. Otworzył oczy. Chociaż twarz 
miał załzawioną, jego oczy nie wyra-
żały rozpaczy, teraz zagościło w nich 
zdziwienie. Obejrzał się szybko, 
omiatając wzrokiem leniwe płatki 
śniegu, żarzące się słońca, oko utwo-
rzone z chmur, mgłę oraz pięciu ob-
cych osobników przed nim.  
– Ale co się…- mruknął zdezoriento-
wany Lavirak. 
– Sprawdź kieszeń. – odparł Vasco-
lin. 

Sprawdził. Zaczął czytać na głos.  
 -„WIEMY, ŻE NIE WIESZ, O CO 
CHODZI. WIEDZ, ŻE TO WSZYST-
KO Z TWOJEGO WYBORU. TWOJA 
PRZESZŁOŚĆ NIE BYŁA ŁASKAWA 
I JEDYNYM SPOSOBEM WYCIĄ-
GNIĘCIA CIĘ, BYŁO USUNIĘCIE 
TWOICH WSPOMNIEŃ. DZIĘKI TE-
MU MOŻESZ ZACZĄĆ NA NOWO 
ŻYCIE. JEŚLI CHCESZ, MOŻEMY 
OTWORZYĆ CI PORTAL DO MIA-
STA ZWANEGO SIGIL. TAM ZA-
CZNIESZ SWOJE ŻYCIE I POZNA-
WANIE WIELOŚWIATA OD NOWA.”-  

Gdy skończył, zapadła głucha ci-
sza. Przerwał ją, nieco niepewnym 
głosem.  
– Aha… rozumiem. – dalej nie wyglą-
dał, jakby się oswoił z nową sytuacją.  
– A… jak ja się nazywam? – spytał.  
– Lavirak. – odparli.  
– Nie…- powiedział rozmarzonym 
głosem. – to nie było pytanie skiero-
wane do was. Imię Lavirak zostawiam 
do waszej dyspozycji, ochrzcijcie nim 
kogo chcecie. Ja wyruszam, szukając 
nowego miana. Otwórzcie mi, proszę, 
portal.  

Jak poprosił, tak się stało. Bezi-
mienny już mężczyzna wyruszył          
w stronę półokrągłego portalu, powoli 
zanikając we mgle.  

Bohaterowie popatrzyli na zamyka-
jący się portal i na ponownie ich 
ogarniającą, nieprzyjemną atmosferę 
Otchłani. Dopiero teraz poczuli, jak 
jest im przeraźliwie zimno.  
– Źle postąpiliśmy- zaczął Vascolin.  
– Dlaczego? On tego właśnie pra-
gnął. Chciał zapomnieć. – powiedział 
ostrzak. 
– No właśnie. Zapomniał również, co 
go uratowało od śmierci. O tej więzi, 
dzięki której udało mu się uciec przed 
nieuniknionym. Pojąc go Styksem… 
zabiliśmy legendę.  

Poszukiwacze przygód zastana-
wiali się nad słowami czarodzieja.  

Szarowłosy mnich usiadł po turec-
ku. Otworzył niewielką książeczkę, na 
której widniał napis: „Dziennik „C.”. 
Przekartkował na ostatnią wolną 
stronę i dużymi literami zaczął pisać 
nową myśl. Nadał jej tytuł „Łzy”.  

A na dnie Jeziora Stopionego Że-
laza spoczywa kolejna, zmarnowana 
legenda. 

 
Yves Opowiadaczka,  

dostępna w Przybytku Zaspokaja-
nia Żądz Intelektualnych 

Masz problemy z bachorem? 
 

Twoje dziecko jest nieznośne, nie zna się na niczym i wszystko wskazuje na to, że wyrośnie na bandytę, menela albo 
innego skurla? 

 
Nie pozwól, by niewdzięczna latorośl zatruła Ci życie! Oddaj dziecko do Szkoły Młodzieżowej Skurlobójców! 

Wpoimy mu dyscyplinę, posłuszeństwo i szacunek dla prawa metodami, które w mig zrozumie każdy szpicowany 
szczeniak! 

 
Nie będzie Cię to kosztować ani miedziaka – bachor sam zapłaci za naukę, pomagając personelowi w pracy fizycznej. 

Absolwenci mogą liczyć na szybką karierę w szeregach Skórlobójców. 
 

Przyjmujemy dzieci od lat 5 do 14. Szkoła ma oddziały w Sigil, Klątwie i Rigusie. 
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DODATEK II: OBJAŚNIENIA 
Dodatek załączany do Sigilijskiej Śpiewki jest integralną i darmową częścią gazety 

nie może być rozprowadzany ani sprzedawany bez wiedzy redakcji. 

Arkadia (zwana także Pokojo-
wymi Królestwami Arkadii)– je-
den z Planów Zewnętrznych, 
uosabiający harmonie i prawo           
w najdoskonalszej formie. 
 
biesiprzysięzca – krzywoprzy-
sięzca, kłamca. Kiedy natomiast 
mówimy o „biesiej przysiędze”, 
mamy na myśli przysięgę bez 
szans na wypełnienie. 
 
Bytopia (zwana Bliźniaczymi Ra-
jami Bytopii) – wyjątkowy plan 
pośród innych Planów Zewnętrz-
nych. Składa się z dwóch warstw 
(Shurroku i Dotionu), zwróconych 
powierzchniami ku sobie. 
 
Celestia (zwana Niebiańską Gó-
rą, Siedmioma Niebiańskimi 
Kondygnacjami Celesti lub 
Siedmioma Niebiosami) – jeden 
z Planów Zewnętrznych. Ma 
kształt wysoko wznoszącej się, 
świętej góry, podzielonej na sie-
dem warstw (Lunia, Merkuria, 
Wenja, Solania, Mertion, Jowar, 
Chronis).  
 
Ferrug – żelazna twierdza nieopo-
dal Jezior Stopionego Żelaza            
w Otchłani. Przewalają się przez 
nią niezliczone ilości demonów. 
 
Klurichir – potężny wojownik i do-
skonały taktyk tanar’ri, służący ja-
ko generał wojsk w Otchłani. Ma 
cztery ramiona, a jego brzuch to 
wielka paszcza. 
 
kokatryks – stworzenie będące 
połączeniem koguta, nietoperza            
i jaszczurki. Posiada zdolności pe-
tryfikowania.  
kostkarz – ryzykant.  

 
Limbo (oficjalnie zwany Wiecznie 
Zmiennym Chaosem Limbo,            
a potocznie Planem Chaosu) – 
jeden z Planów Zewnętrznych, 
przedstawiający chaos w każdej 
postaci. Wypełnia go wielka mie-
szanina żywiołów. 
 
niebianie – określenie na wszyst-
kie stworzenia przesiąknięte na 
wskroś dobrem i zamieszkujące 
Plany Dobra. Stanowią natural-
nych wrogów czartów. Do niebian 
można zaliczyć np. archontów, 
guardinali i eldarinów.  
 
ostrzaki – mieszkańcy Acheronu, 
o humanoidalnych kształtach, po-
krytych metalicznymi kolcami. 
Przypominają ożywione konstruk-
ty. 
 
Otchłań – jeden z Planów Ze-
wnętrznych. Powszechnie wiemy, 
że posiada 666 warstw, ale tak 
naprawdę ciągnie się w dół bez 
końca. Otchłań jest domem demo-
nów oraz demonicznych bóstw               
i władców. 
 
Plan Astralny – plan wypełniający 
przestrzeń między innymi sferami              
i umożliwiający podróżowanie mię-
dzy nimi. Wygląda jak niekończące 
się, wszechobecne, srebrzyste 
niebo. 
 
Plan Żywiołu Ziemi (zwany Ko-
wadłem) – jeden z Planów We-
wnętrznych. Wypełniają go nie-
skończone ilości ziemi i skał oraz 
przecinają żyły drogocennych 
kruszców. Niedoświadczeni wę-
drowcy długo tu nie pociągną. 
 

rycerz pocztowy – złodziej.  
 
rzucać coś w labirynty – olewać 
 
skryba – zabójca.  
 
sladzia baśń – nieprawdopodobna 
historia. 
 
spriggan – baśniowa odmiana 
gnomów, której przedstawiciele są 
znacznie bardziej "dzicy" i okrutni 
od swoich "kuzynów". 
 
Srebrne Morze – rozległy akwen 
pełen poświęconej wody, obmywa-
jącej falami podnóże Lunii, najniż-
szej warstwy Celestii. 
 
Styks – rzeka o cuchnącym, spie-
nionym nurcie, przepływająca 
przez Plany Zewnętrzne. Pływają 
po niej przewoźnicy, którzy za od-
powiednią opłatą, ułatwią ci podróż 
między sferami. Pamiętaj, w żad-
nym wypadku nie dotykaj i nie pij 
jego wód – grozi to utratą pamięci. 
 
styksopływ – osoba zapominal-
ska. 
 
szczekacz – krzykacz, pieniacz. 
 
varrangoiny – otchłanne nietope-
rze, żyjące w ciemnych jaskiniach, 
z dala od światła. 
 
yrthak – wielka, ślepa, skrzydlata 
bestia. Ma łeb krokodyla, z naroślą 
przypominającą róg. 
 
zaganiać kogoś w ślepaki – 
oszukiwać.
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Drodzy Czytelnicy 

Wydział gołębi pocztowych zakończył szkolenie. Otrzymaliśmy także pierwsze prace od osób spoza 
redakcji. Trwa nad nimi korekta. Postaramy się, by znalazły się one już w następnym numerze. 

Chociaż znajomość settingu Planescape jest wskazana, to nie bójcie się podejmować inicjatywy. 
Zachęcamy do pomocy we wspólnym tworzeniu sfer. Zainteresowanych współpracą odsyłamy tutaj: 

http://forum.polter.pl/viewtopic.php?t=49430 . 
 

Uwaga:  Nie wszystkie materiały zebrane w gazetce są kanoniczne, lecz Plany ciągle się 
zmieniają. Pamiętajcie o tym. 

Pozdrawiamy i jeszcze raz dzięki! 
Redakcja 

 
 

 Materiały zebrali i opracowali:  

Egzekutor – Marcin "Corrick" Godzierz (pozdrowienia dla Moniki) odpowiedzialny za "Gunderharvel", 
werbunek nowych trepów i bawienie się w psychol(og)a.  
Biaxnill Grax – Michał "Freeze" Krzyżanowski, ten, który powrócił z Domu Pana Sade’a, odpowie-
dzialny za odpowiadania na swoje własne pytania w listach do redakcji, reklamę Kamieni Doznań        
i Gonitwy po Pochodni.  
Feithynn - Jakub "Cubuk" Łukasik odpowiedzialny za zadawanie pytań samemu sobie (w ramach 
„Sztuki Poświęcenia”), opowiadanie o "Styksie" i przewodnik po Dzielnicy Pani. A i byłbym zapomniał 
–  także za ciągłe zadawanie bezsensownych pytań. 
Arislyt - Marek "Planetourist" Golonka, niezadowolony z własnej pracy przy "Sześcianie...", wspiera-
nie naczelnego na duchu i reklamę "SS" (Sierocińca Skurlobujców).  
W redakcji jest także Maciej "Aureus" Gajzlerowicz, który od dłuższego czasu nie daje znaku życia. 
Cóż, jego problem.  
Za najnudniejszą część roboty (czyt. oprawę graficzną), jak również za ilustracje, korektę i bycie je-
dyną (żywą) kobietą w redakcji, odpowiedzialna jest Joanna "Mindark" Chołda.  
 
Wyjątkowo wielką wyrozumiałością, po ostatnim numerze, wykazał się Mateusz "Zsu-Et-Am" Komi-
niarczuk i jego redakcyjna ekipa. Z całego serca za to dziękujemy. 
 
 
 
 
 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

W Sztuce Poświęcenia rozmawialiśmy z Ysifelem, który został opisany         
i udostępniony na łamach działu Poltergeist przez Ar0na, za co mu bardzo 

dziękujemy. Zapraszamy także do lektury jego pracy, na: 
http://forum.polter.pl/viewtopic.php?p=816842#816842/ 
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