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Pozdrowienia, czytelnicy!  
 

Dziękujemy za zaufanie wyrażone poprzez zakup na-

szego pisma. Jeśli drugi numer powtórzy sukces pierw-

szego, Sigilijską Śpiewkę będziecie mogli dostać już nie 

tylko w Sigil, ale także w wybranych Miastach-Bramach. 

Pytajcie o Śpiewkę w Automacie, Glorium i w Bramie   

Handlowej!  

Po raz kolejny przybliżamy kulisy Wojny Frakcji (dzięki 

dziennikowi jednego ze zwolenników samego diuka Dark-

wooda) oraz Wojny Krwi – tym razem z demonicznego 

punktu widzenia. Optymistów zachęcamy do zajrzenia na 

stronę drugą – co niektórzy mogą odetchnąć z ulgą.  

Przybyszom z Pierwszej ofiarowujemy kolejną dawkę 

kminy i pojęć. Zachęcamy także do umieszczania na ła-

mach naszego pisma reklam i ogłoszeń – efekt gwaranto-

wany. Szczegóły do uzgodnienia w siedzibie redakcji.  

Miłej lektury!  

Redakcja.

 
 
 
_______________________________ 

 
Hasło numeru brzmi: "Nawet płynąc w zaświaty ludzie drżą przed utonięciem."  

Lecyk, yugoloth, przewoźnik znad Styksu. 

SPIS TREŚCI: 

 „ODDALAMY SIĘ OD KOŃCA WSZECHRZECZY!” – Straż-

nicy Zagłady tą wiadomością uprzyjemnili dzień wie-

lu istotom. Wskazówki Zegara Zagłady cofnęły się o 

całe 4 minuty. 

_______________________________Strona 2 

 ŁZY – Manifest nowego ugrupowania, które pojawiło 

się w Klatce. 

_______________________________Strona 2 

 NAPRZECIW TYRANII – Kolejny wywiad z cyklu "Wojny 

Wieloświata". Tym razem przybliżamy konflikt baate-

zu z tanar'ri z perspektywy tych ostatnich. 

_______________________________Strona 3 

 DZIENNIK PRZEZNACZONEGO – Tylko u nas! Dalsza 

część nieznanych faktów dotyczących konfliktu 

Frakcji. 

_______________________________Strona 4 

 DODATEK – Czyli druga dawka pojęć i kminy, obejmu-

jąca słowa występujące w naszych tekstach, a nie-

opisane w poprzednich numerach. 

_______________________________Strona 5 
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Oddalamy się od końca wszechrzeczy! 
Puści informują: Zegar Zagłady cofnął 
swe wskazówki o cztery minuty, 
wskazując obecnie dziewięć minut 
przed przeciwszczytem.  

Do sigilijskiej braci posłany został 
faktotum. Jako jedyni zdołaliśmy się 
dowiedzieć, jakie są prawdopodobne 
powody zmiany w Zegarze:  
- Przyczyny widzimy w uspokojeniu 
ostatnich konfliktów zbrojnych w Klat-
ce, która najpewniej wpływa na rów-
nowagę rynkową i gospodarczą,                
a także migracyjną. Nie należy pomi-
nąć uciszenia Vecny i wzrośnięcia            
w siłę obu stronnictw Wojny Krwi, 
które obecnie są w sytuacji patowej. 
Także liczne pomniejsze skupiska 
konfliktowe zawierają rozejmy i soju-
sze. Nawet nasi zwiadowcy z Pierw-
szej zdają się przynosić same przy-
chylne wieści. Nie ulega wątpliwości, 
iż wieloświat chwilowo się ustabilizo-
wał, jednak zmiana o całe cztery mi-
nuty jest czymś wyjątkowym. Choć 
Armagedonu nie da się powstrzymać, 
można go odwlec w czasie, a Entro-
pia może – przynajmniej pozornie – 

maleć. To napawa złudnym optymi-
zmem, jednak oczywistym jest, iż na 
każdy krok w tył przypadać muszą 
dwa kroki w przód – relacjonuje Kala-
chan Pęknięta Stal, frakcyjny goniec.  

Ostatnia zmiana godziny w Zega-
rze nastąpiła kilka dni po wybuchu 
Wojny Frakcji, w momencie gdy nie-
umarli poczęli łapać się za czerepy               
z oddziałami walczących biesów.  

O zdanie spytaliśmy aktywnego 
członka Stowarzyszenia Historyczne-
go, które wchodzi w skład Rady Sigil. 
Misuel Diaspor podkreśla, że w natło-
ku zmian z ostatnich lat nie można 
jednoznacznie podsumować wielu 
wydarzeń. Twierdzi, iż głupotą jest 
próba interpretacji tak gwałtownej 
różnicy ułożenia wskazówek Zegara, 
tym bardziej, że w ostatnich deka-
dach wskazówki parły do przodu.  
- Frakcja musiała zapomnieć, iż na 
sfery mają wpływ nie tylko Sigil i Pla-
ny Zewnętrzne. Nie wiadomo, z ja-
kiego powodu przesuwały się wska-
zówki wprzód i być może nie możemy 
stwierdzić, które zjawiska uległy zała-

godzeniu. Równie dobrze mogły ist-
nieć zaburzenia parażywiołów, o któ-
rych nie mieliśmy skąd usłyszeć.           
A może niektóre Kryształowe Sfery 
odparły atak wynaturzeń z Odległej 
Dziedziny? Sam fakt, iż modrony po-
spieszyły się ze swym Marszem po 
wieloświecie wskazuje, iż potrzebują 
one zrewidowania swych zapisków           
i kalkulacji. Skoro nawet najdoskonal-
szy mechanizm zawodzi, tym bardziej 
ograniczone zdolności pojmowania 
śmiertelników nie mogą być przece-
niane. Zegar Zagłady znajduje się od 
czasu wygnania frakcji przez Panią w 
siedzibie Pustych. Wygląda jak zwy-
kły, duży zegar, co by stać mógł w 
wielu salonach przy wejściu. Od nie-
pamiętnych lat wskazuje on postęp 
ostatecznej zagłady. Nic dziwnego, 
że każda zmiana jest skrupulatnie 
notowana i budzi duże emocje, choć 
trudno jest takowe jednoznacznie 
zinterpretować. Nikt nie wie, do czego 
doprowadziłaby próba zmiany poło-
żenia wskazówek za pomocą siły.  

C.
 

Nowa oferta zakładu Wesołek! 
Wielokrotnego użytku, zamykana na klucz, komfortowa i indywidualnie dopa-
sowana – nasza najnowsza trumna pozwoli na godniejsze życie pozagrobo-
we! Wyposażona jest w magiczne negatory wykrycia, posiada możliwość 
zamontowania trzydziestu metrów sześciennych pozawymiarowej próżni 
przy pomocy najświeższych badań Gildii Magów! Zagraj w brydża i ugość 
kochanka – także śmiertelnego!  
 
Dla pierwszych stu klientów możliwość wyboru przy połowicznym rabacie 
niezmiernie ekskluzywnych kieliszków – ich kolor zmienia się zależnie od 
grupy i szlachetności nalanej krwi!  

Ceny do uzgodnienia w siedzibie sklepu! Ci, co potrzebują, wiedzą, 
gdzie pukać! 

•••Ogłoszenie Płatne                              Chcesz zamieścić własne ogłoszenie? Zgłoś się do nas! Promocyjne ceny dla wszelakich organizacji! 

Łzy
Przepisów na łzę jest kilka. Pierwszy 
z nich: czuć niesamowity ból ciała. 
Drugi: odczuć łkanie duszy, chociaż-
by w wyniku straty bliskiej osoby. 
Trzeci: rozmyślać na przykre tematy. 
Czwarty: wzruszyć się.  

Piąty, przypuszczalnie najrzadziej 
spełniany i najbardziej skomplikowa-
ny, to stanąć pewnego razu w miej-
scu, spojrzeć na minione bytowanie, 
na bezmiar swej pasywności, na peł-
nię pustki, którą się zbudowało, na 
swobodnie biegające zniewolenie, 
wszystko to, czego chciało się doko-

nać, do czego powinno się dążyć, na 
ogrom swej bezsilności. Wtedy kulisz 
się tam, gdzie stałeś, zakrywasz 
twarz dłońmi i płaczesz do momentu, 
aż stwierdzisz, że nie masz, co prze-
lewać.  

Niewielu musi to przeżywać. Są lu-
dzie, którzy zawsze byli szczęśliwi, 
twierdząc, iż są częścią większego 
planu. Czują radość siedząc za biur-
kiem i przeliczając kolumny cyfr, pie-
lęgnując w ogrodzie marchew, wy-
chowując dzieci i widząc, jak te dora-
stają. By przeżyć ten wyjątkowy ro-

dzaj bólu istnienia, trzeba być od 
zawsze przekonanym o swej wyjąt-
kowej roli w wieloświecie; wychowy-
wać się w zakłamanej wizji rzeczywi-
stości; zakładać, iż jakkolwiek nasz 
los się nie ułoży, ostatecznie dojdzie 
się do spełnienia marzeń i dowolnie 
rozumianego szczęścia. Jeżeli do 
którejkolwiek z tych cech dorzucimy 
nadwrażliwość, osiągniemy iście sa-
mobójczą mieszankę, gdyż konfron-
tacja ze światem realnym jest nie-
unikniona.  

Osoba, dla której opisany wyżej   
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stan żalu będzie faktem dokonanym, 
ma dosyć niewielki zakres możliwo-
ści, choć są one całkiem różnorodne. 
Najprostsze rozwiązanie to samobój-
stwo – czasem wykonywane natych-
miastowo, jednak zazwyczaj przybie-
ra ono formę ziarenka, które z bie-
giem dni, podlewane bezradnością            
i samospełniającą się przepowiednią 
cierpienia, rozwija się i przybiera po-
stać boleśnie pętającego ciało blusz-
czu. Jest wtedy tylko kwestią czasu, 
kiedy ta osoba sięgnie po flakonik             
z trucizną – choć zawsze może się 
zdarzyć, iż skona, dosłownie, z żalu. 
Jest też możliwe, lecz bardzo mało 
prawdopodobne, iż napotka się du-
szę, która będzie w stanie wyrwać 
nas z otchłani apatii i zachęcić nas do 
trwania dla niej – zazwyczaj jest to 
równoznaczne z zakochaniem.  

Innym rozwiązaniem jest popad-
nięcie w pełny dekadentyzm, przybie-
rający różne formy – czasem jest to 
skłon ku cielesnym przyjemnościom, 
czasem dążenie do siły, władzy, pie-
niędzy lub autorytetu. Ważne by cał-

kowicie się w tym zanurzyć, zapo-
mnieć o wszystkim, co mogłoby nas 
rozpraszać lub odciągać od celu – 
nawet jeżeli chodzi tu o jedzenie lub 
spółkowanie. To zaś prowadzi w na-
turalny sposób do ignorowania i za-
niedbywania wszystkiego innego, od 
więzów krwi do uszanowania wolno-
ści i życia innych ludzi. Nie ma nic 
dziwnego w tym, iż osoby takie czę-
sto bywają określane przez kapłanów 
jako narzędzia ciemności.  

Trzecią, chyba najtrudniejszą al-
ternatywą jest robić to, co wcześniej. 
Zazwyczaj poprzednie poglądy prze-
kształcają się i tworzą coś całkiem 
nowego. Osoba ta musi ponownie 
poznać swoje pragnienie i własną 
naturę, by obrać świeży kierunek,             
a następnie zgodzić się na podjęcie 
wyzwania i zaryzykować wszystko          
w walce o – jakże ułudne – szczęście 
indywidualne i dobro ogółu, popaść  
w nową wizję utopii i idealizm. Ci, 
którzy postanowią pozostać na daw-
nym szlaku, skazują siebie na wiecz-
ne niespełnienie i rozgoryczenie.  

Podejmujący nową walkę popadają 
w fanatyzm, gorliwie dążąc do reali-
zacji własnych celów, często ograni-
czając swobodę otoczenia. Chociaż 
ich intencje są jak najlepsze, zazwy-
czaj zapominają się w kontrolowaniu 
swych działań a słabość przykrywają 
zaślepieniem. Przybierają postawę 
ofensywną, potępiając wszystko, co 
sami uznają za niewłaściwe, lub 
obronną, odcinając się od tego cał-
kowicie.  

Nie zadziwia fakt, iż często prze-
grywają ze światem, do końca nie 
wiedząc, gdzie poczynili błąd. Nic też 
dziwnego, iż poszukują wsparcia           
i nauk wśród bliźnich im dusz. Po-
trzeba wielkiej roztropności, by potra-
fić nabrać dystansu i potępiać nie 
ludzi, a zachowania; nie walczyć ze 
złem, a zakorzeniać dobro. 

 
Asano Darkmoon, kapłan           

i mnich Ilmatera, poeta, można go 
spotkać w okolicach kapliczki  

Pana Łez w Dzielnicy Pani.

                                     ___________________________________________________________________ 

NAPRZECIW TYRANII
Wieloświat mnie zachwyca – postanowi-
łem nie ustawać w badaniach i opisać 
kolejne istoty zrodzone z samej natury 
planów. Znów natrafiłem na przedstawi-
ciela esencji zła. Tym razem był to ta-
nar’ri, demon z Otchłani, domu rozpadu, 
cierpienia i negacji poznania. Po rozmo-
wie z Arrz’them nie miałem większych 
oporów przed zadaniem mu kilku pytań. 
Rozmówcą okazał się Vrai’yn, hezrou, 
weteran Wojny Krwi.  

Przetłumaczono z otchłannego na pla-
narny handlowy.  

••• 
Vrai’yn, chciałbym zadać ci kilka 

ogólnych pytań.  
Chcesz pytać? To próżne schodzenie 

na manowce, ale dobrze... Pytaj... [wzru-
sza ramionami] 

Ciekawi mnie, za co ty i twój lud 
walczycie na Wojnie Krwi. Śpiewka 
głosi, że z nudów, ale czy to prawda?  

Tanar’ri, wyzwoliciele własnego ludu. 
Jedyni żołnierze, szwadrony śmierci          
i wyzwolenia. Obrońcy i agresorzy! Znisz-
czenie baatezu! Nie winna diabłu przyna-
leżeć żadna esencja chaosu mieczem 
zdobyta!  

Ale czy walczysz dla jakichś idei? 
Skarbów? Potęgi? Poważania?  

Wrogiem każdego ludu są kajdany. Ty-
rania z ciał demonów i prawa z ich kości 
kradną wolność, pętają. Niechaj w Baato-
rze zgasną słońca! Nie im władać! Gorsze 
podbiesy, żałosne upaść mają przed na-
mi! Pozwalają i zakazują, jakby ich pro-

szono o regulację Koła! Ta wojna nie jest 
nasza! Nasza jest Otchłań i nasze są sfe-
ry!  

Czyli baatezu narzucają wam swoje 
prawa, a wy kwestionujecie je metodą 
zbrojną?  

Tak. I nie. [spluwa] Podczas ostatniej 
bitwy diabły legły pod moim trójzębem          
i toporem, niektóre uciekały lub błagały          
o litość. Ale ja nie znam tego słowa. Ła-
ska to brak celu... Tanar’ri, radujcie się! 
Chwalcie czas mroku bez pęt!  

To nie jest odpowiedź na moje pyta-
nie.  

Wśród moich braci cieszyliśmy się 
wolnością, dopóki oni! Ich kroki – wypa-
lone ziemie i zniszczone osady. Otchłań 
wypełnił krzyk nienawiści i szczęśliwej 
swobody, a miliony diablików poległy. Oto 
wojna naprzeciw tyranii, celem wolność, 
jedyna wartość, jedyna słuszność. Prawo 
to zepsucie!  

Jakie prawa wam narzucano?  
Porządek, selekcja i segregacja, po-

dział dóbr, obowiązki i przywileje. Jak my 
to niżsi? A głos nasz? Chaos, jedyna 
słuszna odpowiedź. Ognie palą w oczy 
nieprawdziwym. Wolni, by działać. Wolni, 
by móc. A my bezczynni, mając związane 
kopyta. To pragmatyzm dzieli zło na dwo-
je.  

W jaki sposób walczycie? Jaka jest 
wasza taktyka?  

[tupie] Nie taktyki! Zalewamy ich, ze 
wszech stron, wszech miar, w paraliżu ich 
trzymając. Bez przegrupowań i przerw! 

Bez miejsca na słabość. Muszą wymięc, 
by pęc!  

Jak to jest być generałem  w Woj-
nie? 

Nie trza mieć szkół, by zostać genera-
łem demonów. Tylko poważanie i wspi-
naczka w hierarchii. Bez dowódców, wła-
dza to zniewolenie, baatezu. Wszyscy 
tanar’ri są równi. Prócz tych gorszych.  

Czym się głównie zajmujesz?  
Czekam na dobry czas i uderzamy, 

każ-da po-ra ka-żdy dzień! Wznoszę 
krzyk i toniemy w wirze walki mordując 
każdego napotkanego na naszej drodze. 
Bez odwrotu, bez opuszczania frontu!  

W takim razie co robisz w Sigil?  
Przygotowanie. To znaczy nie siebie,  

a innych. Że wojska Otchłani.  
W jaki sposób?  
Mięso armatnie, zwykłe trepy. Nasze 

żywe zapchajdziury, kłujące baatezu, 
męczące i wnerwiające... Hej! Może i ty? 
Chcesz poznać chwałę, bogactwo, potęgę 
i zostać niezapomnianym bohaterem 
sfer? Dołącz!  

Odmówię. Mam inne zajęcia.  
A niech cię! Tracisz szansę!  
Być może. Na zakończenie, ponie-

waż forma twoich wypowiedzi była 
zaplątana, jak określiłbyś działania 
tanar’ri na Wojnie Krwi jednym sło-
wem?  

[podrywa się] Anarchia!!!  
 

Feithynn
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Dziennik Przeznaczonego
245 Dzień Rządów Faktola Dark-
wooda: Śluby są wspaniałe, można 
jeść na nich ciastka i pić wino, zatań-
czyć i wykonać ruch, jakim jest ma-
riaż, jednoczący Przeznaczonych             
i Łaskobójców. To był dobry krok, 
przyda nam się sojusznik. Z drugiej 
strony oznacza to podział władzy... 
cóż, rozpędziłem się.  
 
245 DRFH, Ciemń: Straż Zagłady                  
i Harmonium nie będzie walczyć na 
planach! Do cholery, zbierają swoje 
oddziały tutaj! To koniec! Moja matka 
przyszła do mnie, łkając: „Ikony Jej 
Spokojności płaczą krwią!” Na ulicy 
słyszała szalonych proroków! Nie tak 
wyglądają przewroty... Czuję strach.  

Konferencja u Montgomery – strzę-
pienie ozora. Zmarnowany czas.  
 
247 DRFH: Wino już nic nie daje, nie 
mogę spać. Darkwood działa już tylko 
sam, nie słucha nikogo. Zasugerował 
Nilesii zwiększenie ilości patroli               
w Dzielnicy Handlowej. Cały dzień 
trwają zamieszki. Wolna Liga otwar-
cie zadała cios. Płonęły stragany, 
kupcy wbijali sztylety wojownikom, 
przechodnie uciekali. Fala skryto-
bójstw, dokonana przez S. i jej po-
pleczników oraz Qaidę, zaostrzyła 
tylko gniew Autonomów, który ktoś 
umiejętnie skierował na Harmonium. 
Lud chce krwi, a Harmonium próbuje 
oczyścić się z zarzutów.  
Łaskobójcy są już pod naszą kon-

trolą... przynajmniej częściowo.  

248 DRFH: Faktol Nilesia nie jest już  
Darkwoodowi potrzebna – nie dziwi 
mnie to. Dziwię się natomiast, że 
sprzedał ją biesom, gdzieś na Niż-
szych Planach. Zwykle tak nie postę-
pował, jednak cel uświęca środki,              
a wojna ci wszystko wybaczy. Straci-
liśmy jakąkolwiek kontrolę nad Łas-
kobójcami, jednak najprawdopodob-
niej podzielą się na dwie grupy, które 
od dawna działają po swojemu.              
W końcu podział na Skurlobójców               
i Synów Łaski zawsze był widoczny.  

Tak właśnie mówią ci z Eschaton. 
Tak właśnie mówią...  
 
249 DRFH: Źródłowcy starli się z Ata-
rem, jak podejrzewałem. Po co komu 
te Cztery Drzwi? W takich czasach?           
Nie mam czasu na zapiski. Zapewne 
niedługo wybuchną kolejne walki, już 
widać, jak powstają dwa obozy.  

Cromlich sprzedaje dobre sztylety 
przed Zbrojownią. Obiecuje zniżkę 
każdemu, kto chce zabijać Harmo-
nium. Kupiłem jeden po normalnej 
cenie. Potem zaś drugi... dla matki.  
 
252 DRFH: Właśnie dzisiaj zaczął się 
prawdziwy konflikt. Moi ludzie mówią, 
że ulice Dzielnicy Pani spłynęły krwią. 
Bogowcy i Znakowcy znowu starli się 
z Atarem. Tym razem jednak była to 
walna bitwa. Ponoć jęki rannych tre-
pów wznosiły się pod niebiosa, a dym 
ze zgliszcz zasłaniał wszystko niczym 
smog z Niższej Dzielnicy. Czwarte 
Drzwi zostały strzaskane, focrux Bo-

gowców także. Na dodatek Pani 
wtrąciła do labiryntów Darius            
i Numana. Znakowcy ponoć cią-
gle stoją na polu bitwy, próbując 
wyobrazić sobie powrót przy-
wódczyni. Jeden z nich nawet 
kazał wyburzyć okoliczne bu-
dynki, by "było miejsce na wielki 
orszak,  z którym tu przybędzie". 
Cóż, nigdy ich nie rozumiałem. 

Athar za to zrobił to, co umie 
najlepiej – zrzucił winę na moce, 
a także Znakowców. 
 
255 DRFH: Mówi się, że Karan 
miał sen. Było to marzenie tak 
szalone, że tylko on mógł je 
zrozumieć. Dlatego też wstał 
wcześnie rano, stanął na balu-
stradzie swej fortecy zrobionej 
ze starego ysgardzkiego statku  
i zadął w wielki róg. Zebranym 
Chaosytom kazał rekrutować 

herosów, bo oto zbliża się Ten Dzień. 
Oczywiście krwawników do najęcia 
nie brakowało, jednak rozpierzchli się 
dość szybko, zwyczajnie nie wiedząc, 
co mają robić. Karan także tego nie 
wiedział. Pod wieczór starł się          
z członkiem Harmonium. Nastąpiła 
długa wymiana cięć i fint, aż w końcu 
faktol Chaosytów padł. 

Jak to możliwe by zwykły Twardo-
głowy powalił Karana? To musi być 
oszustwo. 

Za to faktol Sarin z Harmonium 
także nie żyje. Razem z nieliczną 
grupą podwładnych został zaskoczo-
ny przez Straż Zagłady i kilkunastu 
Anarchistów (założę się, że byli ostro 
nawaleni, na trzeźwo baliby się nawet 
zbliżyć). Zginął, próbując strzaskać 
czaszkę marilithowi. 
  
256 DRFH: Sytuacja jest coraz bar-
dziej napięta. Anarchiści przeszli się 
po siedzibie Czuciowców, wpisując 
do Księgi Umarłych każdego, kogo 
spotkali. Kompletna rzeź, obie strony 
są zdziesiątkowane. 

Z Więzienia wypuszczono bandy-
tów, w tym Toma Szubienicznika           
i Ropuchę, ludzi od czarnej roboty 
pracujących dla Darkwooda. A ponoć 
mieli wyjść tylko ci niewinni, jak za-
rządzili Synowie Łaski.  
 
257 DRFH: Erin Montgomery, ta od 
Czuciowców, trafiła do labiryntu, a po 
biedniejszych dzielnicach Ula prze-
szła się armia umarłych. Ponoć by 
żywe trupy rozsypały się w proch, 
trza pokonać ich szefa. Bynajmniej. 
Można się domyślać, że to dzieło 
Skalla, faktola Prochów. Tyle że on 
też trafił do labiryntu. 

Ponuracy zachowali neutralność. 
Najprawdopodobniej będą opatrywać 
rannych i tak dalej. To w ich stylu. 
Podejrzewam, że ich lazarety już nie-
długo będą przepełnione... 
 
(Szybki dopisek) 

Darkwood trafił do labiryntu... to 
koniec... 

••• 
20 Dzień rozruchów: Gdy Darkwood 
zniknął, frakcja poszła w rozsypkę. 
Nie widziałem, co się działo, w porę 
uciekłem. Sądzę, że najlepszym 
miejscem, by się ukryć, jest Pod-Sigil.  
Tam rozruchy nie powinny sięgnąć.  

Wolna Liga i jej agitatorzy nawołują 
do walki z Harmonium. Niestety lista 

APATIA? 
Od osiągnięcia rozkoszy dzielą Cię tylko 

cztery kroki: 
Przy pierwszym odkryjesz zupełnie nowe 

sposoby dążenia do ekstazy; 

Drugi zabierze Cię w podróż do krainy 

nowych doznań; 

Trzeci wyjawi najbardziej skrywane żądze  

i sprawi, że krew żywiej zakrąży; 

Czwarty zaś zatrzyma Cię przy nas już na 

zawsze... 

 
Dom Uciech D. Sade'a mieści się przy 
ulicy Nieprzespanej Nocy, numer 120 
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ich potencjalnych sojuszników ogra-
nicza się do Straży Zagłady, Anarchi-
stów i Chaosytów. Nikt nie zna sta-
nowiska Stowarzyszenia Porządku, 
tym bardziej nie wiadomo co z Szy-
frami. 
 
21 Dzień Rozruchów: Kiedy wysze-
dłem kupić wino (działa już jak woda), 
ulice były puste. Dopiero gdy zoba-
czyłem nad sobą wielki cień, poczu-
łem, że coś jest nie tak. Wysoko po 
niebie szybował jaszczur. Jaszczur 

Łaskobójców. Polował na każdego         
w zasięgu wzroku. Nie czekając, 
zszedłem z powrotem do podziemia. 

Matce udało się wyjechać. Sądzę, 
że też powinienem to zrobić, ale coś 
mnie tu trzyma...  
 
23 Dzień Rozruchów: Widziałem dzi-
siaj Ropucha. Siedział w Zgniliźnie           
i chwalił się swoim wyczynem. Prze-
klęty Slaad. Z jego słów wynika, że 
zabił Hashkara. Całe Sigil przypomi-
na już burdel. W kanałach leżą zma-

sakrowane zwłoki, w pustostanach – 
pijane diabelstwa, które w nocy ba-
zgrają na ścianach antyfrakcyjne tek-
sty. Wybucha coraz więcej pożarów, 
ilość umierających z głodu wzrosła 
dwukrotnie. Nad wszystkim unosi się 
łuna śmierci... 

A największa nad Zbrojownią. 
 
Ciąg dalszy nastąpi.  
 
Przetłumaczył: Habizu

                                     ___________________________________________________________________ 

Dodatek: Objaśnienia 
Dodatek załączany do Sigilijskiej Śpiewki jest integralną i darmową częścią gazety 

nie może być rozprowadzany ani sprzedawany bez wiedzy redakcji. 

ciemń, jaśń, szczyt, przeciwszczyt 
– są to odpowiedniki sigilijskiej: nocy, 
dnia, południa i północy, przy czym 
szczyt stanowi godzinę najjaśniejszą, 
zaś przeciwszczyt – najciemniejszą.  
dabusy – umiłowane sługi Jej Cicho-
ści. Konstruktorzy i opiekunowie Sigil. 
Zazwyczaj przywdziewają długie sza-
ty, unoszą się delikatnie nad ziemią          
i mają przy sobie narzędzia. Porozu-
miewają się rebusami, których ele-
menty ukazują się w powietrzu. Dla 
ich dobra pozwól im po prostu praco-
wać, a dla swojego – trzymaj się od 
nich z daleka.  
Entropia – koncepcja niepowstrzy-
manego rozpadu i rozkładu wszyst-
kiego, co powstało i co powstanie. 

Główny punkt odniesienia dla filozofii 
frakcji Strażników Zagłady.  
faktotum – goniec i przewodnik po 
Sigil na usługach frakcji, jedna z niż-
szych rang w organizacji 
labirynty – labirynty są ulubionym 
sposobem Pani na uspokojenie na-
zbyt pewnych siebie trepów. Każdy 
zagrażający miastu jako całości lub 
dobremu imieniu Jej Spokojności mo-
że liczyć na wtrącenie do skonstru-
owanego przez Panią labiryntu. Nie 
grozi to zwykłym przestępcom i jest 
niezależne od ludzkich sądów.  
Marsz Modronów – dawniej powta-
rzająca się regularnie co trzysta lat, 
ostatnio jednak gwałtownie przyspie-
szona wyprawa modronów po 

wszystkich Planach 
Zewnętrznych. Nie 
jest powszechnie 
wiadome, jaki jest jej 
cel, jednak znaczna 
większość tych, któ-
re wyruszyły, kończy 
jako graty w Planach 
Niższych. Póki jed-
nak nie dojdą do 
Limbo, wielu trepów 
chętnie idzie z nimi. 
Zgodnie z najpopu-
larniejszym przeko-
naniem, to modrony 
w ten sposób próbu-
ją zbierać informacje 
o Wielkim Kole.  
modrony – koja-
rzysz może takie 
dziwne sześciany na 
nóżkach, które cho-
dzą po ulicy? To 
właśnie to. Jeżeli 
chcesz dowiedzieć 
się czegoś więcej, 

pogadaj z jakimś specem od Mecha-
nusa, ich rodzinnej sfery.  
Odległa Dziedzina – choć zazwyczaj 
nie opisujemy pojedynczych sfer, 
znaczenie tej jednej chciałem pod-
kreślić. Prawdopodobnie okala ona 
całe Wielkie Koło, stanowiąc przy tym 
obcą płaszczyznę egzystencji. Jest 
całkiem irracjonalna i nie znam niko-
go, kto potrafiłby pojąć ją rozumem. 
Obyście nigdy nie spotkali żadnego         
z jej mieszkańców.  
ostrorośl – często w Klatce można 
ujrzeć dziwną odmianę bluszczu po-
rastającą budynki. Omijaj ją z daleka 
– jej liście są wystarczająco ostre, by 
przeciąć skórę, a siła dość znaczna, 
by udusić tych, którzy ją lekceważą.  
Pseudożywioł – efekt zespolenia 
dwóch żywiołów (dym, lód, magma, 
szlam).  
Quasiżywioł  – połączenie żywiołu           
z energią pozytywną lub negatywną 
(blask, błyskawica, minerał, para, po-
piół, próżnia, pył, sól). 
Vecna – bóśtwo z Oerthu, które pró-
bowało namieszać Pani w jej dziedzi-
nie. Nie pytaj nikogo o szczegóły, bo 
ktoś ci przetrąci parę kości. 
Wielkie Koło – inne określenie wie-
loświata, obejmujące Plany Ze-
wnętrzne, Wewnętrzne, Pierwszą 
Materialną i ich połączenia. 
 
Kmina: 
bzik (nie mylić z: Bzik) – głupek, świr. 
Klatka, Ptaszkarnia, Miasto Drzwi – 
określenia Sigil 
Puści – przedstawiciele Straży Za-
głady z planu Quasiżywiołu Próżni. 
szpicować się – inaczej: walić się. 
śpiewka – plotka, wieść, świadomość 
publiczna.

Potrzebujesz 
trochę brzdęku? 

Wnerwiają Cię komentarze sąsiadów? 

Przysłuż się i zarób! Jeśli nie przeszkadzają Ci dłuż-
sze spacery i lubisz przeszukiwać zakamarki, to jest 

to praca dla Ciebie! 

Przemierzaj Sigil i zbieraj Milczących, pozwól im żyć 

w zgodzie z Losem! Pomóż Zaginionym! Punkt sku-

pu znajduje się na pierwszym poziomie Kostnicy,     

w gabinecie doktora Piętnicza. Za powalonych plagą  

2 miedziaki! Nie bądź skurl, zarabiaj i wspomóż swą 

wędrówkę do Prawdziwej Śmierci! 

UWAGA: Wyjątkowe premie za jeszcze ciepłych! 
Przynieś i swoich zmarłych! 
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 Materiały zebrali i opracowali:  

Anonimowo – Marcin 'Corrick' Godzierz, reklama Wesołka i wmawianie innym, że są w stanie 
cokolwiek zrobić i że świat jest piękny, a także przejęcie roli redakcyjnego psychol(og)a i wer-
bunek nowych trepów. No i załatwił forum, też miło.  
C. – Maciej 'Aureus' Gajzlerowicz, lansowanie swoich własnych artykułów we 'Łzach' i chwale-
nie się umiejętnościami przeglądania Wikipedii w opisie Zegara Zagłady, Dodatek 1, motto 
numeru, a także korekta, bezlitosną krytyka i próba zebrania wszystkiego we względną całość.  
Habizu – Michał 'Freeze' Krzyżanowski ze Stowarzyszenia Emerytowanych Szaleńców, kon-
tynuujący składanie dziennika Darkwooda oraz ujawnianie swego prawdziwego oblicza w re-
klamie pana Sade.  
Feithynn – Jakub 'Cubuk' Łukasik, reklama Grabarzy, gadanie z samym sobą w 'Naprzeciw 
Tyranii'.  
Za opracowanie graficzne (najnudniejszą część roboty), ilustracje i bycie kobietą odpowie-
dzialna jest Joanna 'Mindark' Chołda.  
 
Objeżdżani byliśmy przez ekipę Mateusza 'Zsu-Et-Ama' Kominiarczuka z nim samym na czele, 
za co dziękujemy. 
 
 

Skomentujcie nasza pracę – możecie to zrobić pisząc do nas lub wypowiadając się na Forum Polter-
geista w założonym przez nas temacie (http://forum.polter.pl/viewtopic.php?t=48841) ! 
 
 

Drodzy Czytelnicy 

Pojawiły się pogłoski, jakobyśmy nie byli w stanie odczytywać znaków dymnych. To nieprawda. Nasz 
wydział gołębi pocztowych przechodzi gruntowne szkolenie w tej dziedzinie. Problem w tym, że jest 

nas mało i potrzeba rąk do pracy (konkretniej rzecz biorąc: do pisania). Zachęcamy wszystkich zainte-
resowanych do przesyłania nam tekstów lub do dołączenia do naszej ekipy – można naturalnie pisać 

jako osoba niezrzeszona. 
Chociaż znajomość settingu Planescape jest raczej wskazana, to nie bójmy się sami podejmować ini-

cjatywy. Zachęcamy do pomocy we wspólnym tworzeniu sfer. 
Pozdrawiamy i jeszcze raz dzięki.  

Redakcja
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