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Autor składa serdeczne podziękowania za współpracę przy tworzeniu podręcznika: Łukaszowi

„Skavenloftowi”  Kołodziejowi  –  za  nieustającą  motywację,  mapy  i  konstruktywną  krytykę,

Karolowi „Sidsonowi” Ulatowskiemu – za motywację, korektę, recenzję i wsparcie, Szymonowi

„Noobirusowi”  Piecha  –  za  ciekawe  pomysły  i  entuzjazm,  Dawidowi  „Sethowi”  Cano  –  za

chłodną głowę i niebywały upór w uporządkowywaniu mojej chaotycznej polszczyzny.

Ponadto Archipelag nie postałby bez wspaniałej grupy graczy – testerów – Dźwiedzia, Melvina,

Martynki, Igi, Bambola, Kuby G., Michała, Turka, Kfiatka i Hebi. Gra z Wami to prawdziwa

przyjemność! 

Na końcu – podziękowania dla Sandry wytrzymującej z cierpliwością i spokojem moje kolejne

wyprawy do Archipelagu.
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Czym jest Archipelag?

Archipelag to setting, którego tematyką jest morze, eksploracja, polityka, wojna i dyplomacja.

Świat Archipelagu to tysiące wysp, częściowo opisanych a częściowo tworzonych przez Mistrza

Gry.

Setting wykorzystuje mechanikę znaną z WFRP 2.ed., jednak dosyć istotnie ją modyfikuje –

przede wszystkim poprzez całkowitą zmianę zasad magii.

Gra  skierowana  jest  przede  wszystkim  do  graczy,  którzy  znają  już  świat  WFRP  na  wylot

i poszukują czegoś nowego, lecz jednocześnie są przywiązani do stosowanej w grze mechaniki

opartej na kościach k 100 i k10.

Ponadto stworzony świat skierowany jest szczególnie w stronę osób lubiących morze, klimaty

piracko – żeglarskie czy eksplorację nowych terenów – otwarty świat wprost zachęca do jego

odkrywania.

Archipelag nie ma nic wspólnego z istniejącym światem WFRP, nie wykorzystuje żadnych jego

elementów poza czysto mechanicznymi, przy zachowaniu specyficznego klimatu. 

Jak grać w świecie Archipelagu?

Archipelag to nieprzyjazny świat – łatwo tu zginąć, jednak przy determinacji można osiągnąć

wielki  sukces.  Setting  utrzymuje  poziom postaci  zawarty  w WFRP,  jeżeli  chodzi  o  kwestie

mechaniki, lecz motywuje do prowadzenia przygód w kilku konwencjach:

Morskie  podróże  i  Piraci  –  Podstawową  konwencją  Archipelagu  to  „morski  film  drogi”,

świetnie gra się w Archipelag po obejrzeniu filmów „Pan i Władca: na krańcu świata”, „Bunt na

Bounty” czy nawet „Piratów z Karaibów” – opisy statków i okrętów oraz ich wykorzystania

motywują  do  grania  przygód  w  takiej  konwencji.  Abordaże,  pościgi,  walki  na  pokładach

statków, porwania i brawurowe kradzieże – to wszystko można zagrać w świecie Archipelagu.

Odkrywcy i konkwistadorzy – Świat Archipelagu jest bardzo otwarty i pozwala na tworzenie

w  każdej  sesji  całkowicie  nowych  miejsc  i  osób,  co  pozwala  graczom  na  wcielanie  się

w odkrywców,  geografów  czy  konkwistadorów,  zdobywających  nowe,  tajemnicze  miejsca

i szukający  szczęścia  i  osobistych  sukcesów.  Grupa  finansowanych  przez  uczelnię

awanturników  poszukująca  starożytnych  budowli  i  artefaktów  na  dalekich  rubieżach

Archipelagu to świetny pomysł na rozpoczęcie kampanii. Przed poszukiwaczami stoi zwłaszcza

jedno wyzwanie – odkrycia i pokierowania losem nowo odkrytej inteligentnej rasy.

Wojna wywiadów i dyplomacja – Rządzące Archipelagiem siły nie pozostają w równowadze,

próbując  bez  przerwy  osłabiać  przeciwników i  zdobywać  wpływy.  Rozdrobnienie  świata  na

wyspy powoduje, że na każdej z nich można spotkać się z nową tajemnicą, spiskami, układem

sił  i  zaangażowanymi  w walkę osobami.  Walka  szpiegów toczy  się  na  różnych poziomach,

konkurują ze sobą nie tylko państwa, federacje państw czy władcy, ale też organizacje, które
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mają  własne  cele.  Gracze  mogą  znaleźć  się  w  samym  środku  niezrozumiałych  dla  nich

wydarzeń o politycznym znaczeniu. Największą jednak zaletą Archipelagu jest, że konwencje te

można  bez  kłopotu  łączyć,  gdyż  budowa  świata  pozwala  na  „odłączenie  się”  od  każdej

z konwencji i zmianę otoczenia.

Jaki jest świat Archipelagu?

W suplemencie znajduje się opis nowego świata, ważnych instytucji i organizacji pełniących

określone funkcje, religii, bóstw i miejsc. Z czytania wynikać może, że świat Archipelagu jest

światem spokojnym i ułożonym. Nic bardziej mylnego…

Świat Archipelagu jest mroczny i brutalny, możni uciskają słabych, a słabi knują przeciwko

możnym,  wiara  kapłanów  jest  powierzchowna  a  oni  sami  chciwi  i  nieuczciwi,  naukowcy

przeprowadzają eksperymenty bez jakiejkolwiek kontroli, żołnierze nie znają lojalności a kupcy

okradają klientów.

Wszystko co zostało  w suplemencie opisane mówi o „teorii”  czyli  tym jak powinny działać

instytucje  czy  organizacje.  Autor  zachęca  Mistrzów  Gry  do  przekręcania  ich  na  dowolne

sposoby,  szukania  czarnych  owiec  w  organizacjach,  oszukańczych  mnichów,  fałszywych

proroków czy skorumpowanych strażników – im więcej dziur tym lepiej można oddać klimat

Archipelagu.

Archipelag a WFRP

Jak wspominałem, Archipelag wykorzystuje mechanikę podstawową z WFRP 2ed., wraz z jego

systemem profesji, awansów i Punktów doświadczenia.

Tak  więc  przy  tworzeniu  postaci  wykorzystujemy  profesje  podstawowe  i  zaawansowane

z podręcznika WFRP 2ed oraz dodatków. Ponadto, w jednym z rozdziałów podręcznika pojawia

się kilka całkowicie nowych profesji, ściśle związanych z Archipelagiem.

Jednocześnie, wobec niewykorzystywania w settingu innych ras niż człowiek – profesje rasowe

zawarte w podręcznikach i suplementach mogą być stosowane jedynie za zgodą Mistrza Gry

oraz w sposób pasujący do przedstawionego a Archipelagu świata. Profesje leśnych elfów będą

odpowiednie dla tubylców na dziewiczych wyspach, zaś profesje krasnoludzkie mogłyby być

wykorzystywane przez Plemiona Wielorybnicze – Nordów. Ostateczna decyzja powinna należeć

zawsze do Mistrza Gry.

Kolejną poważną różnicą jest to, że wobec innego działania magii, a praktycznie jej braku –

profesje magiczne – uczniów magów, czarodziejów itp. nie mogą być wybierane przez graczy,

zaś postacie kapłanów – akolita, kapłan itd. nie wykonują rozwoju w statystyce Poziom Magii

i nie  muszą  go  wykonać  by  skompletować  profesję.  Co  za  tym idzie  stosowanie  talentów

związanych z magią powinno być wykonywane z dużą uwagą i po konsultacji z Mistrzem Gry.
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I Geografia ogólna

Znany świat nie obejmuje żadnego większego powierzchniowo stałego lądu – kontynentu.

Setki, może nawet tysiące wysp, wysepek, przylądków i samotnych skał rozciąga się na terenie

o obszarze wielkości Pacyfiku. Do dnia dzisiejszego świat nie został poznany do końca.

Skrawki lądu ułożone są nieregularnie, lecz największe zagęszczenie wysp znajduje się nieco

na wschód od geograficznego centrum. Zdecydowanie rzadziej rozrzucone są na południowym

zachodzie i dalekiej północy.

Klimat  jest  dosyć  ciepły  –  śródziemnomorski,  nieco  ochładzający  się  na  dalekiej  północy

i południu, nieco cieplejszy w centrum. 

Brak wielkich górskich zapór powoduje, że dosyć często pojawiają się potężne burze i cyklony,

które mają tak wielką siłę, że potrafią niszczyć pojedyncze statki, a czasem i całe flotylle.

Jeżeli chodzi o kwestię pór roku – na większości wysp nie występują wyraźne granice między

nimi – miejsca w okolicach równika mają porę suchą i deszczową, zaś te na północy i dalekim

południu – klimat umiarkowany. W okresie „zimowym” prawie w ogóle nie ma śniegu, a od

listopada do marca nie jest możliwa żegluga, gdyż w tym czasie panuje pora sztormów, które

znacznie uniemożliwiają podróż nawet największym statkom i okrętom.

Jeżeli chodzi o florę to w zależności od regionu są to tropikalne dżungle, zielone pastwiska lub

lasy, jednak nie ma dwóch takich samych wysp. Pola uprawne często zajmują spory teren,

jednak ciągle wiele wysp zachowuje swój dziewiczy charakter.

Zwierzęta – wielkie morskie ssaki,  ryby,  rekiny itp, Na lądzie występują mniejsze gatunki,

a większe  zwierzęta  są  nieliczne.  Największymi  drapieżnikami  są  zwykle  większe  koty

(tygrysy/jaguary/lamparty) lub wilki, jednak ich występowanie jest bardzo niewielkie. Jeżeli

chodzi  o  zwierzęta  roślinożerne  to  występuje  spore  pogłowie  owiec,  kóz,  ponadto  świni

i drobiu,  dzikie  zwierzęta  również  są  niewielkie  –  największe  to  rzadkie  bawoły  i  liczne

antylopy.

Konie, jakkolwiek udomowione, są luksusem, zresztą nie są to zwykle wielkie wierzchowce,

lecz raczej podjezdki. Dużo częściej wykorzystuje się osły.

Nikomu nie udało się policzyć wszystkich wysp w Archipelagu.
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II Demografia – Grywalne Rasy

Nie wiadomo do końca ile ze znanych wysp jest zamieszkałych i dokładnie przez kogo. Dość

powiedzieć, że póki co rozumnymi mieszkańcami Archiplagu są tylko ludzie.

Cztery podstawowe kultury na wyspach

Wewnętrzni – Innerlandczycy 

W centrum  i  na  wschód  od  największego  zagęszczenia  wysepek  zamieszkuje  rasa,  która

wypracowała kulturę przypominającą zachodnioeuropejską z z początku połowy XVII wieku.

Kierunek  tej  kultury  wyznacza  morze  i  handel  –  stąd  też  znajomość  techniki  okrętowej

i nawigacji ocenia się na XVII w. Po morzach pływają zatem galeony, pinasy, fleuty, ale także

holki  czy  dhow.  Liczba  osób  tej  rasy,  mimo zajmowania  wielu  wysp oraz  prowadzonej  od

kilkudziesięciu  lat  kolonizacji,  jest  stosunkowo  niewielka  w  porównaniu  do  zajmującej

większość pozostałych wysp kultury Zewnętrznych. Wewnętrzni są stosunkowo ekspansywni –

wykorzystując swoją wiedzę nawigacyjną i możliwości technologiczne kolonizują bezludne i/lub

zamieszkałe przez inne ludy wysepki. Zwykle nie zajmują się naukami teoretycznymi, często są

wynalazcami, inżynierami i generałami.
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Innerlandczycy to mieszkańcy wysp znajdujących się nieco na wschód od centrum znanych

wód. Budują oni charakterystyczne kilkupiętrowe budynki w bardzo małej odległości od siebie –

ich miasta pełne są ciasnych uliczek i ciemnych zaułków, wydrążonymi kanałami na bokach ulic

płyną ścieki i brudy. Miasta często posiadają wydzielone dzielnice bogaczy, w których panuje

większy porządek, a ludzie nie przejmują się takimi problemami jak choroby, brud i ubóstwo.

Przeciętny  przedstawiciel  tej  rasy  jest  średniego  wzrostu  i  budowy  człowiekiem  o  białym

kolorze skóry. Ich włosy przyjmują barwy od bardzo jasnego blondu, przez odcienie brązu aż

do mahoniowej czerni. Na tle innych ras wyróżnia ich występowanie niebieskiego koloru oczu –

barwa ta nie występuje u przedstawicieli czystych linii innych ras. 

Rozwój kulturalny tej rasy objął głównie szkutnictwo i handel. Innerlandczycy potrafią budować

między innymi galeony, pinasy, fleuty i holki. Mimo niewielkiej populacji, Wewnętrzni są bardzo

ekspansywnym narodem. Są w stanie utrzymywać rozbudowane sieci handlowe wykraczające

daleko  poza  ich  macierzyste  wyspy,  a  przy  każdej  nadarzającej  się  okazji  kolonizują

niezamieszkałe wyspy lub takie, których mieszkańcy nie są w stanie się przed nimi obronić. 

"Wychodząc na ląd strzeż się jasnolicych. Dla nich rzeczy są wszystkim, a słowa tylko drogą do

zdobycia bogactwa. Jeden zły krok, jedno złe słowo, a zimna stal ich broni odbierze ci to, co

przed chwilą było na sprzedaż."

– Mapy Życia, Koan 867

Innerlandczycy stoją na nieco wyższym poziomie technologicznym niż reszta ras i niechętnie

się dzielą swoimi dokonaniami. Posiadają wiele szkół zawodowych, które szkolą ludzi do prac

inżynierskich, rzemieślniczych lub uczą jak zarządzać ludźmi.

Innerlandczycy  są  ludem z  natury  bardzo  dynamicznym,  być  może  ze  względu  na  swoje

uwarunkowania kulturowe. Inne nacje określają ich zwykle określeniem "chciwi", bo zawsze

usiłują zdobyć dla siebie jak najwięcej, niekoniecznie reprezentując wysoki poziom.

"Przybyli na naszą wyspę na niewielkim stateczku, głodni i wynędzniali. Sprzedali statek, kupili

ziemię i jedwab, a po pół roku sam emir miał wielkie długi u ich bankierów."

– Yussuf al–Madri, "Kronika Malacassy"

Innerlandczycy  podlegają  bardzo  surowym  prawom  w  każdym  większym  mieście.  Prawa

ustalane są przez odpowiednio majętne i ważne osoby, lecz stosują się do nich wszyscy, zwykle

dotyczy to kwestii moralnych i obyczajowych, lecz czasem dochodzi do regulowania zupełnych

drobiazgów, jak na przykład zakaz posiadania zasłon w oknach. Poważną bolączką jest jednak,

że najbogatsi często ignorują prawa, uznając że dotyczą one jedynie tych "maluczkich"."

Na terenach innerlandzkich wysp znajduje się Ulderdam – miasto będące nieformalną stolicą

Związku Morskiego, jednej z najpotężniejszych organizacji na znanych wodach. Dlatego też

częstym jest, że przywódca Związku pochodzi właśnie z jednej z Wysp Wewnętrznych.

Większość Innerlandczyków patrzy z dużą nieufnością na zachód, w kierunku wysp będących

pod  panowaniem Zakonu  Nowego  Świata.  Styl  życia  Innerlandczyków  oparty  jest  bowiem
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przede  wszystkim  o  stan  posiadania  i  umiejętności  praktyczne,  Osoby  majętne  i  bardziej

zaradne są zwykle przywódcami społeczności, zaś biedacy uznawani są za obywateli drugiej

kategorii.

Kapłani Erdana są bardzo mile widziani na terenach rolniczych Innerlandu – chłopi z ufnością

modlą się do Boga Urodzaju, aby zapewnić sobie pomyślność w życiu i duże zbiory. Wśród

wyższych warstw bardzo niewiele osób jest żarliwymi wyznawcami tego kultu, chociaż Markus

deUlderam, który jest jednym z najbogatszych ludzi w Archipelagu, głosi, że całą swoją fortunę

zawdzięcza właśnie modlitwom do Erdana.

Kult Seany jest niemalże oficjalnym kultem Wysp Wewnętrznych. Rozbudowany handel morski,

ogromna  i  potężna  flota  i  zamiłowanie  do  podróży  –  wszystkie  te  czynniki  zapewniają

Innerlandczykom wsparcie Seany w każdej trudnej chwili.  Wielu najznamienitszych spośród

Jeźdźców Burz pochodzi właśnie spośród Innerlandczyków.

"Po co Pani Mórz świątynie, bazyliki, katedry, pola, lasy i rzesze chłopów? Kupujecie to

wszystko dla siebie a nie dla niej, nie ma w Was prawdziwej wiary!"

– ostatnie słowa Chodzącego z Duchami Ulfa Sigurdssona przed Trybunałem Kościelnym Seany w Ulderdam.

Wewnętrzni: dostają bonus +3 do US i +3 do Ogd

W  ramach  pakietu  umiejętności  podstawowych:  Plotkowanie,  Wiedza  (wyspy

wewnętrzne), Język (wspólny), Pływanie.

Bez względu na wynik rzutu można dodać sobie zdolność: Żyłka handlowa.
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Zewnętrzni – Chezarzy 

Zdecydowanie najbardziej liczna rasa ludzka, zajmująca prawie wszystkie tereny poza centrum

Archipelagu  i  daleką  północą,  w  ciągu  wieków  wypracowała  w  ciągu  wieków  kulturę

przypominającą kulturę państwa ottomańskiego i arabską w XVI – XVIII wieku. Podzielona na

wiele subkultur i dialektów posiada jednak pewne cechy wspólne. Przede wszystkim życie tej

rasy  skierowane  jest  ku  lądowi  –  statki  i  okręty  są  mało  zaawansowane,  a  innowacje

i wynalazki dokonywane są zwykle w związku z gospodarką na lądach poszczególnych wysp.

Statki  pozostają  środkiem  transportu  aniżeli  dziełami  techniki.  Ponadto  kultura  ta

zdecydowanie  bardziej  ceni  sobie  wiedzę  teoretyczną:  to  od  tej  rasy  wywodzą  się  wielcy

myśliciele,  filozofowie  czy  matematycy.  Chętnie  prowadzą  handel  z  Wewnętrznymi,  choć

traktują  ich  z  pewną  wyższością,  jak  prostaków.  Nie  są  ekspansywni;  przedstawiciele

poszczególnych wysp chętnie przyjmują kolonie przybyszów ze środka Archipelagu, wiedząc, że

stanowią oni bazę dla handlu i bogactwa.

Zewnętrzni – Chezarzy: dostają bonus + 3 do K i +3 do Int

W  ramach  pakietu  umiejętności  podstawowych: Plotkowanie,  Wiedza  (wyspy

wewnętrzne), Język (wspólny), Jedno, dowolnie wybrane rzemiosło.

Do posiadanych talentów można dodać talent: Etykieta.
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Plemiona Wielorybnicze – Nordzi

To  najmniejsza  i  najszybciej  wymierająca  kultura  zajmująca  kilka  –  kilkanaście  skalistych

i niezbyt  urodzajnych  wysepek  na  północy.  Pozostałe  dwie  rasy  nazywają  ją  “Plemionami

Wielorybniczymi”  – co oddaje  zarówno ustrój  jak i  ich  podstawowe zajęcie.  Utrzymują się

z rybołówstwa i wielorybnictwa, sprzedając tran i trofea bogatszym sąsiadom. Podstawowymi

wartościami dla jej przedstawicieli  to ciężka praca, zaufanie do współtowarzyszy i osobista,

nieskrępowana wolność. Ponadto wśród plemion istnieją skomplikowane i nieznane szerszej

części  społeczeństwa  prawa  klanowe  i  plemienne,  co  powoduje,  iż  dla  osób  z  zewnątrz

członkowie  plemion  wydają  się  dziwni.  Ich  kultura  wizualnie  jest  mieszanką  wikińskiej  ze

szkocką, z sagami i opowieściami oraz dużym znaczeniem klanu. Mimo swojego oddalenia od

centrum świata nie odstają zbytnio pod względem technologicznym, jednak nie mają też zbyt

wielu osiągnięć na polach nauki. Swoją wolność zawdzięczają nie tylko swojej waleczności, ale

również  niezbyt  interesującym  potencjalnych  napastników  charakterem  swoich  ziem.  Jako

jedyni  mają  dostęp  do  nadprzyrodzonych  umiejętności  –  przy  odpowiednim  szkoleniu

i nastawieniu mogą kontaktować się z duchami żywiołów i przodków.

Nordzi: Plemiona Wielorybnicze dostają bonus +3 do Odp i +3 do SW

W ramach pakietu umiejętności  podstawowych: Wiedza (plemiona),  Język  (wspólny),

Pływanie, Żeglarstwo.

Dodatkowo do posiadanych talentów otrzymuje się talent:

Duchy Przodków – pozwalający na wykorzystywanie zasad magii duchów opisanych w dalszej

części.
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Nomadzi – Trangowie

Niskich, skośnookich Trangów spotkać można przede wszystkim w okolicach ruchliwych portów,

jako drobnych kupców, kuglarzy, złodziejaszków czy rzemieślników.

Niejeden rodowity kupiec z wewnętrznych krain – gdy tylko wspomni się o Trangach – zaraz

nakręca się przy wyliczaniu ich wad – niestali, oszukańczy, targujący się o każdego miedziaka,

brudni, a do tego jacyś tacy inni.

“Świat jest kulą: im dalej płyniecie, tym bliżej jesteście domu.”

– Mapy Życia, wers 57

Ulderdamska Rada Miejska wydała prawo pozwalające strzelać do jednostek Trangów, gdy tylko

zbliżą się na odległość strzału z armaty do miasta. Nic więc dziwnego, że trangijska kolonia

zakotwiczona  została  nie  dalej  jak  50  m  od  skutecznego  zasięgu  armat  i  prosperuje

nadzwyczaj dobrze.

Kapłani Erdana zapytani o nich spluną tylko i rzekną dwa słowa o heretykach i grzesznikach,

jakimi jest ten naród. Wynika to z uprawy roślin na pokładach barek na powierzchni oceanu,

który należy do Seany.  Zewnętrzni  obywatele i  myśliciele,  jakkolwiek mocno zaintrygowani

wierzeniami  i  kulturą  Trangów,  przyznają,  że  po  głębszej  analizie  codzienność  tej  grupy

sprowadza się do drobnych kradzieży, naciągania i  nieprawdopodobnie ostrego jedzenia na

wynos, pichconego zresztą w obskurnych warunkach.

Podróżnicy i chodzący z duchami z Plemion mają dwojakie odczucia – szacunek i podziw za

brak  potrzeby  korzystania  ze  stałego  lądu,  olbrzymią  zaradność  na  morzu  i  poziom więzi

rodzinnych łączy się z  odrazą w zakresie  kuchni  i  braku poszanowania dla  własności  osób

nienależących do klanu, większym niż u wewnętrznych skąpstwem i żyłką do małych geszeftów

oraz hazardu. Szamani szanują jednak dorobek wierzeń i kultury Trangów, przyznając, że może

w nich być ziarno prawdy.

 Zgodnie z objawieniem Boga Króla Nowego Świata, Trangowie mają być wygubieni, ponieważ

obrazą dla nowego świata jest istnienie tak plugawego i nieuznającego władzy ludu.

Trangowie znają zdanie innych o sobie, jednak nie przeszkadza im to w spokojnym toczeniu

swojego życia zgodnie z rytmem prądów morskich i Map Życia. Trangowie są bardzo łatwo

rozpoznawalni na tle innych ras – migdałowe oczy i lekko żółtawa skóra oraz niewielki wzrost

uniemożliwia pomyłkę.

Zwykle  żyją  spokojnie,  w  sporych  rodzinach,  na  barkach  –  tratwach  z  trzcin  i  sitowia

oplecionych na  szkielecie  z  drewna i  innych  materiałów.  Średnio  rodzina  liczy  sobie  około

piętnastu  osób  i  wspólnie  pracuje  przy  połowie  ryb,  rzemiośle,  czy  wreszcie  –  tak

znienawidzonych  przez  Erdana  –  poletkach,  umieszczonych  na  specjalnych  konstrukcjach

pomiędzy poszczególnymi barkami. Zapasów jest zwykle niewiele, tyle by dało się przeżyć.
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Od Kilku do kilkunastu barek dryfuje w okolicach jednego miejsca, zaś poszczególne rodziny

zajmują się różnymi pracami. Stworzona w ten sposób wioska ma zwykle swojego starszego –

Kartografa  –  oraz  co  najmniej  jedną  rodzinę,  która  w  zamian  za  pożywienie  i  wsparcie

całkowicie  poświęca  się  ochronie  współplemieńców.  Rodziny  specjalizujące  się  w

poszczególnych dziedzinach stanowią rozsiane po Archipelagu klany, przybierające archaiczne

nazwy funkcji okrętowych, tak jak np. klan Intendent zajmuje się handlem, zaś klan Czwartego

legionu ochroną. Wioski mogą łączyć się i  dzielić,  a także przenosić z miejsca na miejsce,

niekiedy tworząc pływające fortece.

Zwykle  wioska zajmuje ten sam akwen przez  jedno pokolenie,  a następnie wyrusza dalej,

w poszukiwaniu surowców i nowych dróg.

Oczywiście, Trangowie wzbudzają pewną nienawiść, zdarzają się też pogromy, które stają się

przyczyną wcześniejszej podróży całych wiosek.

“Zrozum, że idealny świat jest podróżą, nie miejscem.”

– Mapy Życia, wers 113

Cytat ten podsumowuje podejście Trangów do innych kultur.

Wiecznie w drodze i ciągle na styku z nowymi ludami. Wszystko co robią jest tylko przejściowe,

dlatego też nigdy w jednym miejscu nie zapuszczają korzeni ani nie przywiązują się do ludzi,

miejsc  czy  rzeczy.  Traktują  inne  ludy  z  szacunkiem,  ale  zarazem szukają  jak  najlepszego

sposobu żeby je maksymalnie wykorzystać.

Wspomniany wyżej konflikt w Ulderdam wyniknął z faktu, że Trangijska kolonia zastosowała

tam jeden ze swoich trików – pod osłoną nocy spuściła na terenie portu, tuż pod Sejmem

Związku,  większość  nieczystości  i  mułu  ze  swoich  barek,  a  następnie  jej  Kartograf

zaproponował Burmistrzowi oczyszczenie basenu portowego za jedyne kilka tysięcy marek.

Gospodarka  Trangów  jest  z  zasady  gospodarką  niedoboru  –  mało  ziemi,  mało  narzędzi,

niewiele surowców. Życie jest ubogie i ma niewiele rozrywek. Dlatego też, oraz dla utrzymania

liczby podróżujących na tratwach każdy młody Trang, bez względu na płeć, jest zobowiązany

wyruszyć na wyprawę, trwającą trzy lata, na której ma nauczyć się jak najwięcej, oraz zdobyć

jak najwięcej przedmiotów przydatnych dla wspólnoty. I z tego zwyczaju wynika chyba pewne

gros uprzedzeń wobec tej kultury – młodzi Trangowie kradną często co się da i wszędzie pakują

swoje ciekawskie oczka i palce. Oczywiście, wielu nie wraca z Poszukiwania, ale przecież celem

nie jest powrót, tylko sama podróż…

Kultura Trangów oparta jest  o więzy rodzinne i  własny system wierzeń religijnych – Mapy

Życia. Te księgi, według poważnych badaczy stanowią rodzaj dzienników okrętowych czy też

diariuszy  podróżnych.  Zawierają  one  sentencje  i  wskazówki  dotyczące  żeglarstwa,  życia

i kultury.  Wnikliwy czytelnik  znajdzie również zapisy dotyczące ucieczki  autorów księgi  „Na

morze”,  spowodowane  kataklizmem,  odniesienia  do  nieistniejących  zwierząt  czy  całkowicie

nierealnych miejsc – „Kontynentu” i „Stałego lądu”.
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Mimo otwarcia na inne kultury niezbyt chętnie dzielą się swoimi wierzeniami ze względu na

skrytą naturę. Dla badaczy jednak oczywistym wydaje się, że w swojej podstawowej wersji

kultura Trangów nie pochodzi ze znanych rejonów Archipelagu, jednak nie są w stanie określić

skąd i kiedy przybyli.

Kartografowie – Wyznaczający Szlak są nie tylko starszymi kolonii, ale także interpretatorami

Map Życia i twórcami komentarzy – żadna z kolonii nie tłumaczy zawartych w nich wskazówek

tak  samo;  Kartografowie  przychodzą  i  odchodzą,  często  zmieniając  swoje  poglądy  pod

wpływem wydarzeń.

Raz na sto lat wszystkie klany Trangow wysyłają swoich przedstawicieli wraz z Kartografami na

„Zgromadzenie” gdzie łączą się w jeden organ próbując określić czy przyszedł czas i możliwość,

by  wyruszyć  poza  archipelag  na  poszukiwanie  “Kontynentu”  –  swojej  dawno  utraconej

ojczyzny,  z  której  ponoć  przybyli.  Zwykle  wyrusza  jedna  grupa,  lecz  brakuje  wiadomości

o szczęśliwych powrotach.

“Tylko przy korzystnym wietrze łatwo jest trzymać kurs”

– Mapy Życia, wers 9

Niewielka  liczba,  brak  surowców  i  narzędzi  oraz  naturalne  uwarunkowania  powodują,  że

Trangowie nie są agresywnie nastawionym ludem, wolą raczej opuścić akwen, na którym robi

się niebezpiecznie niż ryzykować walkę.

Pochopne określanie ich tchórzami nie wchodzi w grę, gdyż przyparci do muru ujawniają swoją

siłę.  Na każdej  z  barek  tworzących wioskę  /  kolonię  znajdują  się  skorpiony lub niewielkie

armaty  dla  samoobrony,  zaś  utworzona  z  barek–tratw  forteca  zwykle  posiada  podnoszone

burty – płoty, pozwalające ochraniać budynki od ciosów. Szybsze i mocniejsze łodzie klanów

militarnych mają masywne tarany, poważnie zagrażające przeciwnikowi na bliskim dystansie.

Gdyby jednak doszło do abordażu takiej wioski, Trangowie nie stoją na przegranej pozycji:

Prawdziwą  siłą  ich  narodu  jest  sztuka  walki  wręcz.  Każdy  klan  ma  swój  własny  styl

wykorzystujący  inna  technikę  –  walka  dłońmi,  nogami,  rzuty,  podskoki  itd.  Rzadko  noszą

zbroję,  preferując  ruchliwość  i  przeżycie  po  ewentualnym  wpadnięciu  do  wody.  Niejeden

napastnik przekonał się, że nieuzbrojony Trang nie oznacza niegroźnego.

W walce zasięgowej, choć mają dostęp do broni palnej, to jednak tradycyjnie używają procy,

gdyż łatwo znaleźć pociski. 

Ponadto walka abordażowa na terenie wioski nie należy do najprzyjemniejszych – przegrody

i łączenia czynią z niej labirynt, zaś Trangowie nie mają skrupułów by całą barkę zatopić wraz

ze znajdującymi się na niej wrogami.

"Na morzu nie bój się śmierci – przecież umarłeś wchodząc na pokład."

– Mapy Życia, wers 267
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Trangowie – nomadzi: dostają bonus + 3 do Zr i +3 do Ogd

Zamiast standardowych umiejętności początkowych: Plotkowanie, Wiedza (Trangowie),

Pływanie, Język +2 z poniższych.

Umiejętności  do  wyboru: przekonywanie,  brzuchomówstwo,  czytanie  z  warg,  gadanina,

kuglarstwo, unik, zwinne palce, hazard.

W ramach talentów początkowych można wybrać dwa z następujących: Bardzo silny,

Bardzo szybki, Charyzmatyczny, Naśladowca, Szczęście, Urodzony wojownik, Bijatyka, Chodu!,

Człowiek guma, Łotrzyk, Talent artystyczny, Ulicznik, Zapasy.

Mieszanie się ras

W dniu dzisiejszym wszystkie cztery rasy swobodnie się mieszają, a stosunek do obcych i ich

status zależy bezpośrednio od władców poszczególnych wysp.

można wybrać dwie z dostępnych bonusów do cech po ojcu lub matce, jedną fizyczną i jedną

psychiczną.

Dodatkowo można dobrać dowolne cztery umiejętności z dostępnych początkowo dla dwóch

ras.

Dodatkowo, poza dwoma bazowymi talentami dolosowuje się także trzeci, zgodnie z tabelką

i uznaniem MG.

Po takim stworzeniu  postaci  przechodzimy do wyboru profesji  zgodnie  z podręcznikiem do

WFRP 2ed.
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Mapa Archipelagu

Legenda

Tereny zielone – Związek Morski

Tereny Niebieskie – Zakon Nowego Świata

Tereny Czerwone – Plemiona Wielorybnicze
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III Frakcje na świecie

Związek Morski

Całkowicie naturalnym naturalnym jest, że żadne jednolite państwo nie dało rady objąć swoim

zasięgiem  całego  Archipelagu.  Suwerenność  posiadają  poszczególne  wyspy,  niekiedy

sfederowane lub znajdujące się  pod władzą pojedynczych książąt  czy  państw.  Podstawową

cechą polityki w Archipelagu jest wysokie znaczenie kupców i żeglarzy.

Dlatego  właśnie  taką  karierę  robi  największa  i  jedyna  organizacja,  która  jest  obecnie

faktycznym hegemonem w całym Archipelagu, mimo faktu, iż oficjalnie jest jedynie kartelem

kupieckim.

Mowa tu o Związku Morskim.

Związek  Morski  powstał  sto  parędziesiąt  lat  temu na  wewnętrznych  terenach  Archipelagu,

raczej  jako  forma międzymiastowej  współpracy  niż  jako  organizacja  polityczna,  jednak  po

początkowych sukcesach przekształcił się w obecnie prężnie działającą organizację. 

W  związku  z  tym  że  pojęcie  państwa  w  Archipelagu  jest  dosyć  płynne,  a  władza

poszczególnych  książąt,  władców  czy  rządów  często  zależna  od  wielu  czynników,  nawet

pogodowych,  najistotniejszym  elementem  polityki  i  dyplomacji  sa  miasta,  portowe  i  te

położone w głębi lądu, które faktycznie dyktują władcom zasady polityki tak, by to one mogły

się  spokojnie  bogacić.  Miasta  te  założyły  Związek  Morski,  by  dążyć  do  jak  najlepszych

warunków handlu i żeglugi, jednocześnie stanowiąc instrument wpływu na władców i opornych.

Związek Morski funkcjonuje by zwiększac zyski swoich członków. Wspólny handel, wolny od ceł

i dodatkowych kosztów, bezpieczne szlaki żeglugowe i kontrolowana sprzedaż towarów pozwala

na skuteczne realizowanie tego celu.

Składki i opłaty odprowadzane przez członków pozwalają na wpływanie na władców i miasta

niezrzeszone,  by  umożliwiały  statkom  Związku  nieskrępowaną  żeglugę  i  handel.  Niekiedy

dzieje się to na mocy umów, łapówek czy dotacji, jednak często zapewnienie wolności łączy się

wykorzystaniem wojska i floty wojennej.

Ustalanie wspólnych ceł i opłat stanowiło kamień milowy rozwoju Związku i pozwoliło na jego

rozwój.  Kupcy nie  musieli  już  ryzykować utraty  większości  zysków przez  niekorzystne  cła,

a z drugiej strony kupcy niezrzeszeni w Związku zostali praktycznie wyłączeni z handlu w jego

portach. Ten protekcjonizm gospodarczy daje skuteczne efekty.

Patrząc na powyższe zasady wydawałoby się, że służą one jedynie bezpieczeństwu obrotu,

jednak  Związek  wykorzystując  cła  zaporowe,  wojny  celne  oraz  blokady  potrafi  utrzymać

w ryzach wszelką konkurencję. Jakkolwiek Związek nie interesuje się ustrojem poszczególnych

wysp, to jednak dba o to, by to mieszczanie–patrycjusze mieli w Związku jak najwięcej do

powiedzenia.
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Mimo pewnej amorficzności działa nadzwyczaj sprawnie, interweniując w przypadku naruszania

jego interesów i z pomocą posiadanych środków prowadzi ekonomiczną i militarną ekspansję

Oficjalnie  Związek  nie  ma  stolicy,  jednak  zwykle  ważne  organy  i  zebrania  odbywają  się

w Ulderdam,  w  środkowo–wschodniej  części  Archipelagu,  jednym  z  pierwszych  członków

Związku.

Obecnie do Związku należy około 80 miast na 50 wyspach.

Ustrój Związku

– Najwyższym organem jest Sejm Związkowy zwoływany raz na 5 lat, w którym uczestniczą

delegaci ze wszystkich członków Związku – ilość delegatów nie zależy od ilości mieszkańców

lecz od obrotów handlowych danego miasta. 10 najbogatszych miast wysyła po 10 delegatów,

20 kolejnych po 5, a wreszcie 30 najmniejszych po 2 delegatów. Status miasta określany jest

przez Radę Związku, co powoduje częste zawirowania polityczne.

Sejm  decyduje  o  wysokości  podatku  związkowego,  wybiera  członków  oraz  zatwierdza

działalność Rady Związku, ponadto wyznacza ogólne cele jego działania.

– Rada Związku, wybierana przez Sejm, liczy sobie 15 osób. Wybiera z pośród siebie Kanclerza

– przewodniczącego.  Tradycyjnie do Rady należą przedstawiciele dwóch głównych kultów –

Erdana  i  Seany.  Rada  Związku  rządzi  Związkiem ściągając  daniny,  ustalając  cła  i  stawki,

wypowiadając wojny i nakładając embarga, dba także o utrzymanie floty Związku – Okrętów

Pokoju oraz przyjmuje nowych członków do Związku i nadaje im status wyborczy.

Związek morski nie posiada własnych, większych sił lądowych , polegając na kontyngentach

i pospolitym ruszeniu zwoływanym od członków. Aby jednak realizować swoje cele znaczną

część składek przeznacza na utrzymanie pokaźnej floty wojennej – Okrętów Pokoju, na których

załogę stanowi elitarna formacja: Piechota Morska. Okręty te, największe i  najpotężniejsze

w Archipelagu  patrolują  szlaki  morskie  i  bronią  żeglugi  Związku  przed  piratami,  którzy

w niektórych  regionach  stanowią  prawdziwą  plagę.  Jednocześnie  w  razie  potrzeby  Okręty

Pokoju opuszczają swoje sektory i wyruszają na wyprawy eksploracyjne lub wojenne w celu

wprowadzenia blokad lub oblężeń.

Obecnym Kanclerzem Związku Morskiego jest innerlandczyk – Jon Veger da Resnig.

Piraci

Skoro handel morski jest podstawą utrzymywania poziomu życia, to szybko znajdą się ludzie

którzy będą chcieli przewożone towary przechwycić i zawłaszczyć.

Piractwo jest  absolutną  plagą  Archipelagu,  na  wielu  wyspach jest  wspierane  i  kryte  przez

władców, widzących w nim sposób na zdobycie bogactw.

Liczba  statków  i  łodzi  pirackich  jest  trudna  do  oszacowania,  jednak  w  pewnych  rejonach
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Archipelagu łatwiej napotkać piratów aniżeli jednostki handlowe.

Piraci utrzymują się z grabieży, sprzedaży zdobytych towarów i statków.

Piraci nie mają jednej organizacji, są grupą indywidualistów, którzy łączą się na czas trwania

poszczególnych akcji.

Ciężko też generalizować ich poziom wyszkolenia czy zorganizowania – niektóre pirackie okręty

obsadzone są załogami weteranów, którzy nie odstają umiejętnościami od regularnej armii,

niektóre zaś składają się z wieśniaków z przybrzeżnych wsi, którzy chcą poprawić swój los. 

O  potędze  piratów jako  frakcji  świadczy  fakt,  iż  byli  w  stanie  zagrozić  tak  wielu  wyspom

i portom, że walka z nimi stanowi jedno z głównych zadań Związku Morskiego.

W obecnej chwili jedynie Związek Morski jest w stanie ograniczać działania pirackich flotylli

i okrętów. Okręty Pokoju często wyprawiają się na poszczególne wyspy wspierające piratów,

jednak póki co przynosi to niewielkie i krótkotrwałe efekty.

W odpowiedzi na zorganizowane akcje Związku Morskiego grupa pirackich kapitanów zawarła

sojusz, na mocy którego zobowiązała się do współdziałania w celu sparaliżowania, a być może

i ostatecznego pokonania Związku Morskiego.

Piratami bywają przedstawiciele wszystkich kultur i ras, jednak wśród Plemion Wielorybniczych

piractwo jest wyjątkowo źle widziane i zajmujące się nim osoby są traktowane jak wyrzutki.

W przypadku schwytania żywcem pirata przez okręt Związku Morskiego pirat zostaje skazany

na długotrwałe tortury w celu wyciągnięcia informacji o kryjówkach i statkach, a następnie

uśmiercony na głównym placu miasta.

Na wyposażeniu piratów są statki i okręty wszelkich typów i wielkości. W wyniku kilku rajdów

i walk udaje im się czasami przynajmniej tymczasowo zdobyć nawet Okręty Pokoju.

Standardową taktyką piratów są ataki z zaskoczenia, lecz na bardziej bezpiecznych dla siebie

akwenach  stosują  taktykę  “wilczych  stad”,  polegającą  na  skoordynowanych  atakach  na

konwoje statków handlowych, po uprzednim rozpoznaniu. Taktyka ta ma na celu zdobycie jak

największej ilości statków, a przy tym i łupów. Ataki często przeprowadzane są w nocy, przy

niewielkim oświetleniu, co potęguje chaos przy atakach na konwoje.

Zakon Nowego Świata

Zakon  Nowego  Świata  powstał  stosunkowo  niedawno  w  środkowo–zachodniej  części

Archipelagu i od momentu powstania uzyskał znaczne wpływy w tym regionie, jak również

wielu sympatyków w całym Archipelagu.

Głównym ideologiem Zakonu jest pochodzący z zachodnich rejonów Archipelagu Hit–al–din.

Zakon  wymyka  się  spod  jednoznacznego skategoryzowania,  najbliżej  mu jednak  do  ruchu

totalitarnego.
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Przede wszystkim zgodnie  z  ideologią Zakonu jedyną drogą do wzrostu jest  hierarchicznie

uporządkowane  państwo  jednolite  posiadające  pełną  kontrolę  nad  życiem  i  działaniami

obywateli.  Na  czele  państwa  stoi  Król–bóg,  który  ma  pod  swoimi  rozkazami  wszystkich

poddanych.

Bractwo twierdzi, że jedynym i najwyższym bogiem winien być aktualny król jako faktycznie

władający nad losami poszczególnych ludzi.

Mimo ekstremalnej odmienności tych poglądów od istniejącego porządku, Zakon zdobywa wielu

sympatyków i członków, szczególnie wśród osób niezadowolonych z aktualnego stanu rzeczy

oraz liczących na większe bezpieczeństwo i spokój wewnętrzny.

Osoby powiązane z Zakonem są we władaniu kilku wysp na zachodzie Archipelagu, jednak

faktycznie władzę dzierży tam Hit–al–din.

Dla  podkreślenia  tego  jak  spokojnie  i  bezpiecznie  ma  być  w  Nowym  Świecie  Zakon

bezwzględnie tropi i niszczy piractwo na kontrolowanym przez siebie obszarze morza i może

poszczycić się większymi sukcesami niż Związek Morski.

Wojska kontrolowane przez Zakon stanowią zwierciadło jego idei. Zwykli żołnierze są zwykle

niedozbrojeni i niedoszkoleni, dopiero po osiągnięciu pewnego wtajemniczenia i władzy zyskują

dostęp do pancerzy i lepszego sprzętu. W walce zwykle nie wykazują inicjatywy bez rozkazu,

zaś pozbawienie  dowódcy prowadzi  do chwilowego paraliżu oddziału.  Zakon ma dostęp do

bardzo szerokiego wachlarza broni i w zależności od regionu jego żołnierze mogą być różnie

wyekwipowani.

Na  wyspach  związanych  z  Zakonem dokonywane  jest  wywłaszczanie  chłopów i  powrót  do

wielkiego  obszarnictwa  oraz  są  wprowadzane  hierarchiczne  i  sztywne  zasady  społeczne

i wojskowe.

Na terenach rozwoju Zakonu utrzymują się oficjalnie uprzednie władztwa i państwa.

Karmazynowa Flotylla

Piraci są stałym czynnikiem zagrożenia dla mieszkańców i kupców Archipelagu.

Niegdyś nie stanowili  oni  spójnej organizacji,  ale raczej grupę chciwych bandytów, których

kariera zazwyczaj trwała do pierwszej porażki, to w ostatnich czasach wiele się zmieniło.

Większość informacji o powstaniu Karmazynowej Flotylli pochodzi od plotek, z drugiej i trzeciej

ręki,  gdyż  stanowi  ona obecnie  jeden  z  ulubionych  tematów do  rozmów przy  stołach,  na

bankietach i rynkach. Jednakże, plotki mają to do siebie, że nie są w pełni prawdziwe, dlatego

też nie należy wszystkim ufać.

Jedno  jest  pewne:  Karmazynowa  Flotylla  stanowi  zagrożenie  daleko  większe  od  zwykłych

piratów.
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Należące do niej okręty można rozpoznać po kolorze żagli i kadłuba – malowane czy barwione

na karmazynowy kolor są widoczne z daleka. Mawia się jednak, że moment w którym widzi się

jednostkę flotylli oznacza, iż jest już za późno na jakąkolwiek obronę.

Z relacji niewielu szczęśliwców , którzy przeżyli  spotkanie wynika, że Karmazynowa Flotylla

liczy sobie co najmniej kilkanaście okrętów i potwierdzono również fakt, że w jej skład wchodzą

co najmniej dwa okręty pokoju, kilka galeonów, pinas i rajderów. Dokładna liczba i typ statków

nie jest znana.

Wydaje się, że Flotylla jest zorganizowana w typowo wojskowy sposób. Poszczególne okręty

działają  w  porozumieniu  i  koordynacji,  jaka  zwykle  charakterystyczna  jest  dla  dobrze

wyszkolonych we współdziałaniu flot.

Pozostali członkowie załóg są przenoszeni na szalupy i łodzie, a sam statek odholowywany. Nie

słyszano o tym, by zdobyte statki ponownie pojawiały się na morzach jako statki Flotylli.

Uratowani po walce z Flotyllą podkreślają wysokie morale, organizację i umiejętności piratów.

Doceniają także jakość i styl broni, którą się posługują. Chodzą słuchy o tym jakoby korzystali

oni z najlepszych wzorców stosowanych przez Piechotę Morską Związku, używając salw ognia

z muszkietów, jednak w abordażu preferują bardziej elastyczną taktykę korzystając z szabel,

pistoletów i, choć zakrawa to o samobójstwo, granatów.

Karmazynowa Flotylla była już celem kilku zorganizowanych akcji Związku Morskiego i wysp

dotkniętych ich zagrożeniem, jednak mimo przygotowywanych obław nie udało się doprowadzić

ani do większej potyczki ani nawet do zniszczenia choćby jednego statku Flotylli.

Największym sukcesem Flotylli  jest blokada wyspy Montfort odległej o około dwa tygodnie

drogi  od Ulderdam, która trwała  niecałe  cztery  miesiące  i  w wyniku której  w ręce  Flotylli

wpadło kilkadziesiąt statków handlowych. Po założeniu blokady handlowej gospodarka wyspy

załamała się, a mieszkańcy stanęli przed zagrożeniem głodu po czym “zwykli” piraci niemal

doszczętnie  splądrowali  to  co pozostało  w magazynach portowych.  Flotylla  ulotniła  się  bez

śladu.

Wtajemniczeni twierdzą jednak, że Karmazynowa Flotylla posiada swoje agentury w miastach

Archipelagu,  a  także,  iż  działania  pirackie  są  jedynie  środkiem do  osiągnięcia  określonych

celów politycznych.

Pewnym jest, że Flotylla szczególną nienawiścią darzy wszelkie organizacje religijne i stara się

je  umniejszyć  ich  znaczenie.  Z  opowieści  można  wywnioskować  także,  że  korzysta  ona

z wszelkiego rodzaju nowinek technicznych i wynalazków dla osiągania swoich celów.

Obecnie brak pewnych danych gdzie i w jakiej sile znajduje się Flotylla.
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IV Religie i Zakony

W Archipelagu wiodącą rolę odgrywają dwa bóstwa: Erdan i Seana.

Erdan

Bóg  ziemi,  plonów,  rolnictwa  i  pokoju  uosabiany  w  postaci  mężczyzny  w  sile  wieku

i o pokaźnym  brzuchu.  Czczony  prawie  na  całym  archipelagu.  Jego  wyznawcy  celebrują

rozmaite festiwale związane z przemijaniem pór roku, wzrostem roślin i narodzinami. Patronuje

też pasterzom. Jego kapłanów znaleźć można znaleźć na większości wsp Archipelagu. Odziani

w zielenie i brązy są obecni zarówno przy wiejskich kapliczkach, jak i w świątyniach w wielkich

miastach. Ich wpływy polityczne są zróżnicowane w zależności od wyspy – niekiedy Kościół

Erdana  jest  wielkim  właścicielem  ziemskim,  a  czasami  składa  się  z  niewielkich  wspólnot

o znikomym znaczeniu.

Centrum kultu jest umiejscowiona w środkowo – zachodniej części Archipelagu wyspa Kaerden,

w całości  należąca do kultu,  na której  rezyduje Arcyprałat.  Ze względu na swój charakter

religia  ma  najwięcej  prawdziwych  wyznawców  wśród  “Zewnętrznych”,  a  na  wewnętrznych

wyspach chłopi chętnie wzywają Erdana przed zasiewem czy żniwami.

Jakkolwiek kult jest zinstytucjonalizowany i posiada pełną hierarchię, w tym także i zakony, to

jednak nie jest nastawiony na odgrywanie poważnej roli politycznej. Niemniej, Arcyprałat od

wielu lat zwyczajowo zasiada w Radzie Związku Morskiego.

Erdan  bardziej  czczony  jest  przez  Chezarów,  którzy  są  skoncentrowani  na  ciężkiej  pracy,

uprawie roli i zajęciach rzemieślniczych. Wśród Innerlandczyków ma nieco mniej zwolenników,

zaś wśród Nordów liczba jego wyznawców jest znikoma.

Znane organizacje i zakony Erdana

Siewcy

Wielu powiada, że gdyby nie Siewcy, to kościół Erdana nigdy nie osiągnąłby tak dalekiego

zasięgu i nie byłby w stanie utrzymać swojej pozycji w konkurencji z kultem Seany.

Kiedy kilkaset lat temu kościół tworzył się z wielu podobnych kultów ziemi i natury miał pewną

świeżość i  był atrakcyjny dla ludzi.  Ceremonie dawały pociechę, a kapłani wspierali  swoich

wyznawców radą i pomocnymi rękami.

Po kilku stuleciach istnienia zaczął tracić dynamikę, rzadkie cuda, a prosta liturgia przegrywała

z energią i zaangażowaniem misjonarzy i wyznawców bogini morza. Do tego kilku kolejnych

Arcyprałatów  okazywało  się  niekompetentnymi  administratorami  i  –  w  opinii  ludności  –

niewiarygodnymi  kapłanami.Do  tego  kilku  kolejnych  Arcyprałatów  okazywało  się
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niekompetentnymi administratorami i – w opinii ludności – niewiarygodnymi kapłanami.

Wreszcie kościół stanął na krawędzi upadku. Zdobienia w Wielkiej Bazylice w Kaerden szły na

licytację na pokrycie długów. W wielu gminach nie było kapłanów, a ci którzy pozostali byli

słabi merytorycznie i często niezbyt wierzący.

W takiej chwili, kilkadziesiąt lat temu, pojawił się mąż opatrznościowy.

Pochodzący z zewnętrznych rejonów Archipelagu niskiej rangi kapłan Domfra porzucił swoje

miejsce  posługi  i  ruszył  przez  wyspy  zdobywając  zwolenników  i  mobilizując  wiernych.

Proponował nowe zasady – przygotowanie kapłanów do pełnienia służby, edukację w szerokim

zakresie.  Mieli  oni  mieć szeroką wiedzę religijną,  znać podstawy medycyny i  budownictwa,

posiadać umiejętności retoryczne i krasomówcze, a także wiedzę o technice i teorii rolniczej.

W  zamyśle  Domfry  kapłan  był  jednym  z  najbardziej  wartościowych  członków  danej

społeczności.

Jego  pielgrzymka  zakończyła  się  na  Kaerden,  gdzie  w  otoczeniu  setek  wiernych  złożył

Arcyprałatowi  na  ręce  regułę  nowego  zakonu  –  Siewców,  a  ten,  w  obliczu  woli  ludu

i nadarzającej  się  okazji  do  odbicia  się  od dna bezzwłocznie  zatwierdził  regułę,  a  samego

Domfrę mianował Superiorem Zakonu.

Struktura Zakonu

Na  czele  Zakonu  stoi  Superior,  obecnie  jest  to  Dżelal–el–erd.  Ma  on  uprawnienia

administracyjne dla całego zakonu, może zmieniać miejsce przebywania braci i dba o zakonne

mienie. Podlega mu kapituła odpowiedzialna za szkolenie nowicjuszy.

Główny dom zakonny na Kaerden stanowi w istocie instytucję podobną do uniwersytetu. Tutaj

nowicjusze kształcą się we wszystkich sztukach i naukach jakie mogą być potrzebne wiernym.

W  większości  miast  lub  na  poszczególnych  wyspach  znajduje  się  konwent  zakonny  –

podstawowa jednostka organizacyjna Zakonu. Konwenty należą do Zakonu, którymi kierują

przeorzy. Jednakże, w odróżnieniu od zwyczajnych klasztorów konwenty stanowią tymczasowe

miejsce zamieszkania siewców.

Każdy z zakonników po uzyskaniu święceń składa śluby posłuszeństwa i ubóstwa, wędrówki,

a następnie  wyrusza  w  podróż  po  Archipelagu.  Zasadowo  w  żadnym miejscu  nie  powinni

pozostawać dłużej niż rok, zatem wędrują po osadach i miastach; przemierzają również wyspy

dopóki starcza im sił.

Trudno określić charakterystykę typowego siewcy. Niektórzy specjalizują się w medycynie lub

weterynarii, inni są budowniczymi, a jeszcze inni koncentrują się na agrotechnikach. Wspólne

dla  nich  jest  to,  że  w  swoich  zielono–brązowych  habitach  przemierzają  Archipelag  niosąc

wiernym wsparcie, a niewierzących nauczając o swoim bóstwie.

Można  ich  spotkać  także  jako  sędziów  we  wsiach,  rzeczników  ludu  w  sporach  z  panami,

felczerów, lekarzy cywilnych i wojskowych, na katedrach szkół czy w nawach wielkich świątyń.

23



Stanowią  elitę  wśród  kleru  Erdana  i  nierzadko  są  wyznaczani  do  zadań  wymagających

szczególnych umiejętności.

Siewcy  to  zakon  misjonarsko  –  wędrowny  skierowany  do  niższych  warstw  społeczeństwa,

mający na celu nauczanie biednych i poprawę ich losu.

Profesja  odpowiadająca  przynależności  do  zakonu  Siewców: Nowicjusz,  Zakonnik,

Kapłan.

Pasterze

“Z nich wyprowadziliśmy zieleń, a potem ziarna skupione w kłosach; a z palmy daktylowej

kiście daktyli nisko zwisających; i ogrody winnej latorośli, drzewa oliwne i drzewa granatu,

podobne do siebie i niepodobne. Popatrzcie na ich owoce, gdy one owocują i kiedy dojrzewają!

Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy wierzą!”

– Głos Erdana

W wyniku  reform i  działań  Siewców  kult  musiał  się  odnowić,  a  jednocześnie  potrzebował

nowych organizacji i zakonów, które mogłyby utrzymywać jego pozycję wśród wiernych.

Arcyprałaci szybko zdali sobie sprawę, że szacunek i dobry odbiór przez lud stanowią podstawę

dla ich własnej pozycji społecznej.

Stąd też, niedługo po Siewcach, został powołany do życia drugi zakon, którego pełna nazwa

brzmi:  Zakon  Pasterski  Dzieci  Erdana.  Jego  członków  szybko  zaczęto  nazywać  po  prostu

pasterzami.

O ile zadaniem Siewców była pielgrzymka i nauka ludności w zakresie religii i innych nauk,

o tyle Pasterzom powierzono inną funkcję – mieli  stać się strażnikami dobrobytu i  spokoju

mieszkańców.

“Wbrew obiegowej opinii Zakon Pasterski Dzieci Erdana to nie tylko wojownicy którzy bronią

wiernych przed bandytami i piratami, chociaż to oni tworzą trzon naszej organizacji, to także

rzesze ludzi zajmujących się ekonomia, organizacja i aprowizacja”

“Dzieło Boże czyli zakonów opisanie” Bork da Kiln

Pasterze  są  zakonem  osiadłym,  żyją  w  niewielkich  klasztorach,  do  których  najczęściej

sprowadzają  ich  właściciele  ziemscy  lub  wójtowie  poszczególnych  wsi.  Sprawują  funkcje

podobne do straży miejskich: są strażnikami dróg na swoim terenie, a przy tym, zgodnie ze

swoją regułą, mają obowiązek udzielić schronienia wędrowcom na jedną noc, co zaskarbia im

sympatię wszelkiego rodzaju wagabundów.

Arcypasterz Hugon Stoat, rezydujący na Kaerden ma władzę w zakresie ustanawiania nowych

placówek  i  przenoszenia  poszczególnych  kapłanów  pomiędzy  nimi.  Jednocześnie  dba

o zachowanie wspólnej doktryny i współpracę z niezakonnymi częściami kultu.
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Pod  Arcypasterza  podlegają  Pasterze  poszczególnych  wysp,  a  pod  nich  bezpośrednio

opaci poszczególnych klasztorów.

“Zalążkiem naszego zgromadzenia była powołana przez Arcyprałata Erdana w Kaerden gwardia

polowa służąca mu do obrony dóbr Erdana, ogromnego gospodarstwa rolnego, przed

wygłodniałą tłuszczą z miasta w czasie Wielkiego Głodu. Wredny skurczybyk kazał strzelać im

do każdego kto zbliży się do winogron na 50 łokci.”

– “1001 pijanych gawęd” Lerm z Marsascali (wpisana na indeks Erdana)

Wobec  obowiązujących  ślubów  oszczędności  klasztory  są  niewielkie  i  dobrze  utrzymane.

Placówki na prowincji rzadko liczą sobie więcej niż 8–10 pasterzy. W większych miastach są

odpowiednio okazalsze,  lecz ich funkcja jest  nieco inna – stanowią oni  służbę porządkową

i honorową  przy  świątyniach,  zajmują  się  także  pomocą  ubogim,  potrzebującym

i wykluczonym.

Mnisi  z  zakonu  Pasterzy  rzadko  posiadają  pełne  święcenia  kapłańskie,  dlatego  muszą

współpracować z niezakonnymi członkami hierarchii.

Mnisi przechodzą w czasie nowicjatu rygorystyczny trening w zakresie walki, wytrzymałości

fizycznej  i  odporności,  a  jednocześnie  stara  się  ich  uwrażliwić  na  problemy  ubogich

i potrzebujących oraz na służbę we wspólnocie zakonnej i lokalnej. Dlatego też to najczęściej

właśnie pasterze są pierwszymi, którzy wspierają mieszkańców w niekorzystnych chwilach.

W  celu  wykonywania  obowiązków  z  zakresu  ochrony  ludności  pasterze  są  szkoleni

w wykorzystywaniu  rozmaitej  broni  i  taktyki.  Wobec  faktu,  iż  zagrożeniem  zazwyczaj  są

bandyci lub piraci, specjalizują się w walce nieregularnej i partyzanckiej.

“I obdarzę Cię narzędziami abyś panował nad tym, co na ziemi i co na morzu. Ponadto

zwierzęta uczynię Ci posłusznemi, a te które się sprzeciwią kara dosięgnie”

– Głos Erdana

Domy Zakonne

Wraz  ze  wzrostem  znaczenia  i  zasięgu  Zakonu  Pasterskiego  zgromadzenie  Arcyprałatow

przeprowadziło  szereg  ważnych  reform  umożliwiających  lepsze  działanie  instytucji.

Najważniejszą zmianą było  wyodrębnienie trzech Domów Zakonnych,  z  których każdy miał

specjalizować się w innej posłudze.

Dom Strażników Pól – Trzon Zakonu; oparty na stacjonarnych zgromadzeniach, zrzeszający

wyszkolonych strażników wśród społeczności  wiejskich oraz miejskich. Ślubujący pilnowania

pokoju.

Dom  Obrońców  Brzegu –  Domy  te  znajdują  się  przed  wszystkim  w  miejscowościach

portowych, gdzie sprawują pieczę nad bezpieczeństwem linii brzegowych. Na razie są słabo

zaopatrzeni, jednak znakomicie wyszkoleni w walce z piratami. Częściej współpracują ze strażą

przybrzeżną i Jeźdźcami Burz niż wykonują własne akcje.
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Dom Łowców Ziemi – Jedni z nielicznych wędrujących Pasterzy, leśnicy, przepatrywacze oraz

myśliwi.  Chronią trzody Erdana przed groźnymi zwierzętami, zaopatrują zakon w dziczyznę

(w większości wysp które przyjęły Erdana mogą polować bez zezwoleń), ścigają kłusowników

oraz banitów.

“2. Powinny jednak unikać wszelkiego luksusu, nadmiernego zysku i gromadzenia dóbr.”

– Prawa Zakonne Erdana

Typowy  pasterz  posiada  lekką  skórzaną  zbroję  w  maskujących  kolorach,  uzbrojony  jest

w krótką  szablę  raz  broń  zasięgową  –  muszkiet,  jezzail  lub  łuk  refleksyjny  dla  skrytego

podejścia. W przypadku pełnienia funkcji reprezentacyjnych posiada halabardę lub włócznię.

Ze względu na pełnione role Pasterze często współpracują z Jeźdźcami Burz, jednak pomimo

dużych  owoców  współpracy,  wyznawcy  Seany  traktują  pasterzy  z  wyższością  i  nieco

protekcjonalnie,  głównie  ze  względu  na  oszczędny  wygląd  i  obowiązujące  ich  zasady,  lecz

nawet oni muszą przyznać, że na swoim terenie Pasterze nie mają sobie równych w walce.

Przykładowe  profesje  odpowiadające  zakonowi  Pasterzy:  ranger,  leśnik,  łowca,  zwiadowca,

przepatrywacz.

Ścieżki zakonne

Zakon Pasterski dba o to, by jego członkowie pracowali nad sobą i uzyskiwali umiejętności

pozwalające na skuteczniejsze wykonywanie swoich obowiązków.

Do tego celu wykorzystywane są określone ćwiczenia medytacyjne, fizyczne, rytuały i modlitwy

oraz spotkania formacyjne.

Każdy z Pasterzy musi pracować nad sobą, by osiągnąć perfekcję i jak najlepiej przysłużyć się

kultowi i bronionym przez siebie ludziom.

W  trakcie  trwania  służby  zakonnej  wybrano  trzy  podstawowe  drogi  jakimi  może  podążyć

zakonnik. Częściowo przeplatają się one z Domami Zakonnymi, jednak każdy Pasterz może

szukać własnej drogi do perfekcji.

Pierwszą  z  dróg  jest  droga  obrońcy –  w  jej  ramach  zakonnicy  pracują  nad  swoją

odpornością fizyczną i duchową poprzez posty, wyrzeczenia i ćwiczenia. Ma ona przygotować

do obrony słabszych i walki do wartości ważne dla kultu. Osoby osiągające mistrzostwo potrafią

podobno przetrzymać śmiertelne obrażenia.

Druga droga – droga łowcy – skupia się na współżyciu z naturą i pielęgnowaniu zwyczajów

łowieckich. Wybierana zwykle przez tych zakonników, którzy działają w terenie, stąd też bardzo

często  kolejne jej  stopnie  zdobywa się  dzięki  własnej  pracy.  Najbardziej  zaawansowani  na

drodze łowcy prawie nigdy nie chybiają celu, jeśli walczą w słusznej sprawie.

Trzecia droga – ścieżka strażnika – koncentruje się na fizycznym przygotowaniu do walki.

Wybierana jest zwykle przez tych, którzy wykonują zadania reprezentacyjne lub przebywają

w miastach,  jednak  żadne  zgromadzenie  nie  pogardzi  siłą  uderzeniową  brata  ze  ścieżki
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strażnika.  Ćwiczą  się  zwykle  za  pomocą  skomplikowanych  układów typu  “kata”  oraz  walk

próbnych, uczą się też do walk z większą ilością przeciwników. Mistrzowie tej drogi potrafią

z pozoru niegroźne trafienie zamienić na poważne obrażenia.

Zakon wychodzi z założenia, że każdy ma prawo szukać własnej drogi, stąd też przychylnym

okiem patrzy na szkolenia braci w różnych ścieżkach. Nieuniknionym jest jednak, że w pewnym

momencie  każdy  z  nich  znajduje  swoją  własną,  ulubioną  drogę  i  w  jej  trybie  osiąga

mistrzostwo.

Z mechanicznego punktu widzenia w każdej z dróg jest 5 poziomów wtajemniczenia.

Poziom wtajemniczenia Koszt w PD

1 50

2 100

3 150

4 200

5 250

Droga obrońcy

1 poz.: +k3 do Odp i do SW

2 poz.: + k3 Żyw

3 poz.:  Postać dostaje umiejętność: Taktyka defensywna – może w ramach walki  zastąpić

członka drużyny w twoim zasięgu jako cel ataków przeciwnika – akcja pojedyncza.

4  Poz.: Zwiększa  o  5  odporność  na  choroby,  trucizny,  głód  czy  pragnienie  w  trakcie

wykonywania zadania dla zakonu

5 Poz.: Postać dostaje talent: Nie do zabicia – w momencie dojścia do 0 żywotności postać

pozostaje na 0 żywotności przez k3 obrażeń – dopiero przekraczający te k3 punkt obrażeń

oznacza dla postaci –1.

Droga łowcy

1.poz.: +k3 do US i Zr

2. poz.: Jednorazowa możliwość zamiany wyniku rzutu kośćmi w trakcie sesji – dziesiątek

z jednościami przy strzale.

3. poz.: Postać dostaje umiejętność: Taktyka partyzancka – używana przy przygotowywaniu

zasadzek, miejsc do ustawienia pułapek itp. jak również do przewidywania działań przeciwnika

w takich sytuacjach.

4. poz.: + 5 do ukrywania się i tropienia w trakcie wykonywania zadań dla zakonu.

5.  poz.: Postać  dostaje  talent:  Zabójczy  strzał  –  raz  dziennie  postać  może  otrzymać
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dodatkowe k6 do obrażeń i dodatkowe +10 do trafienia oprócz celowania, jednocześnie może

wybrać konkretne miejsce trafienia, np oko. – koncentracja trwa jedną akcję.

Droga strażnika

1. poz.: +k3 do WW i K

2. poz.: Raz dziennie, na jedną turę postać może przerazić jednego z przeciwników – zmusić

go do testu na SW, a jeżeli nie zda – traci jedną akcję.

3.  poz.: Postać  otrzymuje  umiejętność:  Zasłona  –  przeciwnicy  nie  dostają  bonusów  za

przewagę liczebną wobec postaci.

4. poz.: Postać może szarżować na większą odległość – 3xSz zamiast 2xSz.

5. poz.: Postać otrzymuje talent: Miażdżący atak – do swojego ataku/ataków przy zadawaniu

obrażeń dorzuca 1k6, które może potem wykorzystać zamiast jednej z kości obrażeń, podlega

normalnym regułom furii.

Postać  może  specjalizować  się  tylko  w  jednej  drodze  –  rozwijając  3  i  następne  poziomy.

Pozostałe drogi mogą wtedy osiągnąć najwyżej 2 poziom.

Niektóre  poziomy  można  otrzymać  tylko  dzięki  rytuałom,  długotrwałym  ćwiczeniom  lub

wykonywaniu ciężkich zadań dla zakonu w celu odnalezienia wewnętrznego oświecenia.

Pozyskiwanie poziomów w ścieżkach zakonnych odbywa się osobno od zmian profesji – BG

może inwestować PD w zakup umiejętności wynikających ze ścieżek zakonnych.
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Seana

Bogini morza, handlu, nawigacji, wojny i odkryć. Zwykle przedstawiania jako młoda kobieta

trzymająca  w  jednej  dłoni  sieci  na  ryby,  a  w  drugiej  włócznię.  Wyznawana  z  jednakim

oddaniem praktycznie  na  całym Archipelagu:  o  jej  dary  modlą  się  wszyscy  począwszy  od

rybaków poprzez kupców a skończywszy na żołnierzach. W ramach świąt celebrowane są takie

wydarzenia jak: pierwszy sztorm, pierwsze w danym roku połowy, nabory do wojska czy dzień

rozpoczęcia  sezonu handlowego na morzu.  Kapłani  i  kapłanki  Seany zajmują  miejsca przy

rządzących, choć nie brak ich też pomiędzy prostymi ludźmi. Mniej konserwatywne zasady

wiary i jednocześnie spora koncentracja na dobrach doczesnych powoduje, że szeregi kleru

zasilają osoby przedsiębiorcze i chcące zrobić karierę.

Kult dba o swoje doczesne miejsce na ziemi. Posiada spore posiadłości na niemalże każdej

wyspie,  jednak  Pani  Burz  –  najwyższa  kapłanka  –  rezyduje  w  stolicy  Związku  Morskiego,

Ulderdam, w pięknym pałacu z własnym nabrzeżem. Chociaż podobnie jak Arcyprałat zasiada

w Radzie  Związku,  to  jednak jest  znacznie  bardziej  aktywna w działaniach Rady i  chętnie

zabiera w niej głos.

Znane organizacje i zakony

Córy Seany 

Żeński  zakon  wspierający  ubogich  i  dążący  do  poszerzania  wiedzy  z  zakresu  nawigacji

i geografii – mają biblioteki pełne map i dzieł z tego zakresu.

Kult  Seany od samego zarania  uznawał  równouprawnienie  kobiet  i  mężczyzn za  podstawę

swojej doktryny. 

Jednakże nie da się ukryć, że to dzięki kupieckiej,  nastawionej na praktyczne rozwiązania,

mentalności  Innerlandczyków,  kult  bogini  morza  uzyskał  obecny  kształt,  zaś  jeden  z  jej

najważniejszych zakonów swoją obecną formę.

Potrzeba finansowa,  życiowa i  społeczna istniała  od zawsze  – posiadanie  zbyt  wielu  córek

powodowało znaczne zmniejszenie bogactwa poszczególnych rodów ze względu na konieczność

złożenia posagu i wyprawienia wesela. Problem wzrastał też kiedy z pewnych względów kobieta

nie mogła lub nie chciała wyjść za mąż czy też po prostu nie miała powodzenia. Jednakże,

najgorszą ewentualnością w oczach ojców była chęć nauki czytania, uczęszczania do szkoły

i kształcenia się.

W odpowiedzi na potrzeby zakłopotanych ojców powstał zakon Cór Seany. Miejsce w klasztorze

stanowiło znacznie tańszą alternatywę dla wydawania nadmiarowych córek za mąż, ponadto

pozwalało rozwiązać kłopotliwą kwestię pędu do wiedzy czy nauki, a także stanowiło azyl dla

tych, którym nie poszczęściło się w zakresie absztyfikantów.
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O ile przez pewien czas rzeczywiście klasztory Cór Seany stanowiły cichy i niekłopotliwy azyl,

o tyle  mniej  więcej  sto  lat  temu  wszystko  zostało  przewrócone  do  góry  nogami.  Pewna

mniszka, Hilda z Mauhausen, pochodząca z dobrego rodu, jednak wygadana i domagająca się

koncentracji na nauce, a przy tym z głową do interesów, zdobyła stanowisko Najstarszej Córki,

gwarantujące jej posłuch w zakonie i dostęp do samej Pani Burz. Kilkoma śmiałymi decyzjami

całkowicie  zmieniła  oblicze  zakonu,  tworząc  z  niego  bardzo  przydatną,  a  także  świetnie

zarabiającą organizację.

Przede  wszystkim  Hilda  postawiła  na  zgłębianie  wiedzy  i  jej  gromadzenie.  Mniszki

w klasztorach posiadają pokaźne biblioteki, laboratoria i pracownie. Celem ich badań i zbierania

informacji jest zdobycie pełnej wiedzy o geografii, częściowo historii Archipelagu, a także jak

najwięcej nowinek i prawd o nawigacji i nautyce, konkurują zatem z Gildią Pilotów.

Córy Seany zerwały z dotychczasowym obrazem mniszki: zamknięcie w zakonie na całe życie

powodowało niskie morale wśród jego członkiń. Hilda to zmieniła. Zamiast ślubów wieczystych

nowicjuszka podpisuje  czasowy kontrakt  z  zakonem, zobowiązując  się  do  jego wykonania,

jednak z możliwością jego wcześniejszego zakończenia za odpowiednią odpłatą. Jednocześnie

od Pani Burz uzyskano interpretację, że kobieta po zakończeniu kontraktu uznawana jest za

wdowę, zatem przysługują jej pełne prawa w zakresie majątku i polityki.

Powyższe decyzje poskutkowały sporym napływem kandydatek – zgodnie z przewidywaniami

Hildy – wprowadziła ona zatem dodatkowe warunki: krótkie terminowe kontrakty wiązały się

z ponoszeniem  opłat  na  rzecz  zakonu,  możliwe  były  więc  tylko  dla  zamożnych  kobiet.

Długoterminowe zobowiązania  okazywały  się  darmowe,  zatem w praktyce  bogatsze siostry

utrzymywały te biedniejsze.

W krótkim czasie  domy Cór  Seany zaczęły  pełnić  rolę  szkół  dla  kobiet,  a  także ośrodków

wiedzy i rozwoju. Sytuacja ta trwa do dnia dzisiejszego.

Na czele całego zakonu stoi Najstarsza Córka mająca pełną władzę nad swoim zgromadzeniem,

poddana jedynie Pani Burz. Kontroluje ona Regiony, do których należą poszczególne domy

zakonne.

Córę Seany łatwo rozpoznać po charakterystycznym ubiorze – biało–błękitnej, prostej sukni,

oraz łańcuszku z symbolem Seany stanowiącym jedyną ozdobę.

BG  chcąca  odgrywać  Córę  Seany  winna  pamiętać,  że  poprzez  przynależność  do  zakonu

uzyskuje  dostęp  do  zasobów –  domów zakonnych,  materiałów,  ksiąg  dotyczących  historii,

polityki,  nawigacji,  astronomii  i  innych  oraz  do  kontaktów  zakonnych,  a  Córy  mają

gdzieniegdzie duże wpływy.

Profesje  odpowiadające  profesji  Córy  Seany: Nowicjuszka,  Żak  (studentka),

Rzemieślnik/czka.
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Jeźdźcy Burz

Od początku powstania kult Seany miał tendencję do dużego angażowania się i skupiania na

materialnej stronie posługi duchowej.

Jako,  że  jedną  z  powinności  dobrego  wyznawcy  jest  odprowadzanie  dziesięcin  na  rzecz

kościoła,  ten  jest  żywotnie  zainteresowany  zwiększaniem  obrotów,  bezpieczeństwa  handlu

i podróży morskich.

W tym też celu powołano zakon Jeźdźców Burz, którzy pełnią rolę zarówno strażników miejsc

kultu jak i poborców dziesięciny. Szerokie rzesze ludności widzą ich przede wszystkim jako

paladynów Seany dbających o spokojne podróże i traktują ich na równi z Okrętami Pokoju

i flotami poszczególnych miast, zwłaszcza jako niestrudzonych ratowników w czasie sztormów

i wreszcie niezmordowanych wrogów piractwa i przemytu.

Ile z tego jest prawdą: wszystko po trochu.

Przede wszystkim reguła Jeźdźców zawiera śluby: pomocy potrzebującym na morzu i walki

z piractwem (na  spokojniejszych  rejonach  Archipelagu  zwykle  zajmują  się  ceremonialnymi

wartami przy świątyniach i  zbieraniem dziesięcin),  zaangażowanie w obronę życia  i  mienia

wszystkich podróżnych i kupców na niebezpiecznych akwenach.

W strukturze  zakonu najważniejszą  postacią  jest  Wielki  Mistrz  podległy  jedynie  Pani  Burz.

Aktualnym Wielkim Mistrzem jest Heliodor da Tromp.

Bezpośrednio podlega mu kapituła zakonna, w której znajdują się bracia odpowiedzialni  za

poszczególne piony działalności zakonu oraz Ci za administrację. 

Jednostkami podziału terytorialnego są Akweny – oznaczane przez Mistrza w porozumieniu

z kapitułą.  Na  czele  akwenu  stoją  Komodorowie,  którzy  spełniają  funkcje  mistrzów  na

podległych sobie obszarach.

Poszczególnymi klasztorami–fortami czy stanicami dow odzą Nadkapitanowie, okrętami zaś –

zwykli kapitanowie.

Organizacja zakonu jest  parawojskowa, z systemem awansów. Chociaż  każdy może zostać

Jeźdźcem, to jednak w ostatnich czasach na tę drogę decydują się jedynie młodsze dzieci

zamożnych rodów, jako że gwarantuje ona spory szacunek i w miarę dostatnie życie.

Wielki  Mistrz rezyduje w Ostrodze – fortecy znajdującej  się na niewielkiej  skalistej  wyspie

w środkowych rejonach Archipelagu, stanowiącej jednocześnie Port schronienia dla statków na

okolicznych  wodach.  Wypływające  z  Ostrogi  okręty  utrzymują  okoliczne  wody  w  pokoju

i bezpieczeństwie.

Okręty  bojowo–ratownicze  Jeźdźców są  zmodyfikowanymi  pinasami  –  mają  dużą  dzielność

morską  i  niezłą  szybkość.  Jednocześnie  zdyscyplinowanie  załóg  pozwala  na  osiągnięcie

świetnych rezultatów nawigacyjnych, niemożliwych dla większości innych statków.

Same  posterunki–klasztory  zakonu  stanowią  jednocześnie  punkty  nawigacyjne  –  latarnie
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morskie, a także ewentualne porty schronienia w czasie burz.

Zasadą działań ratowniczych Jeźdźców jest “Życie za darmo, za mienie płać”, jednak jeżeli

tylko w zasięgu wzroku Klasztoru lub okrętu znajdzie się statek znajdujący się w potrzebie,

przyjdą mu oni z pomocą, bezinteresownie ratując życie załogi. Te czynności zdecydowanie

zaskarbiają im najwięcej sympatii wśród marynarzy.

W zakresie walki z piractwem poszczególne okręty otrzymują swoje rejony patrolowania, gdzie

sprawdzają i kontrolują aktywność piratów. W przypadku odnalezienia baz lub większych flot

Komodorowie  lub  Mistrz  mogą  zorganizować  Krucjatę  Antypiracką  –  z  użyciem wszystkich

dostępnych okrętów.

Jeżeli chodzi o wyposażenie poszczególnych jeźdźców, to ma ono kilka odmian.

Pełniący  ceremonialne  funkcje  mają  hełmy  stylizowane  na  łby  węży  i  łuskowe  zbroje

przypominające  ciało  ryb,  okryci  są  w płaszcze  morskiego  koloru,  zaś  w  dłoniach  dzierżą

trójzęby  i  krótkie  miecze  wyprofilowane  w  kształcie  błyskawic  –  ceremonialne  ostrze

uzyskiwane w trakcie inicjacji, zwykle wiszące na ścianie klasztoru i nieużywane.

Jednak sami jeźdźcy śmieją się z tego zestawu, na co d zień bowiem ubierają się bardziej

praktycznie.

Uzbrojenie

W walce stosują średni pancerz: kolczugę lub tylko skórzaną zbroję, oraz proste hełmy.

Walka  wręcz:  polegają  na  rapierach  i  toporach  abordażowych,  korzystają  również  z  tarcz

i puklerzy.  Walka  dystansowa:  muszkietery  i  kusze  zwłaszcza  w celu  przecięcia  olinowania

i połączenia walczących statków.

Organizacja ta działa sprawnie i wykonuje swoje obowiązki nawet w bardzo niesprzyjających

warunkach.

Jeźdźcy  burz  znani  są  ze  swoich  doskonałych  map  morskich  i  znajomości  nawigacji  oraz

żeglugi.  BG  grający  zakonnikiem  otrzymuje  dostęp  do  map  morskich  przewyższających

poziomem  zwykle  dostępne,  a  także  pozwala  na  lepsze  wykorzystywanie  możliwości

używanego statku.

Profesje odpowiadające Jeźdźcom Burz: Nowicjusz, Ochotnik, Żołnierz okrętowy, Bosman,

Sierżant.

Inne Zakony

W  Archipelagu  istnieją  również  inne  zakony  poświęcone  Seanie,  zarówno  militarne  jak

i pokojowe.  Znane  jest  np.  Bractwo  Sieci  –  grupujące  w  kontemplacyjnych  wspólnotach

rybaków.
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Kult Przodków i Duchów

W Plemionach Wielorybniczych poza silnym kultem Seany (choć z pewnymi modyfikacjami)

występuje także system wierzeń w duchy przodków. Opiera się on na więziach rodzinnych,

klanowych i  plemiennych. Ich zewnętrznym znakiem są “pamiątki”  zbierane przez każdego

członka  plemion  do  niewielkiej  sakiewki  na  pasie,  które  odzwierciedlają  jego  wspomnienia

i przeżycia,  a  po  śmierci  dzielone  są  pomiędzy  członków  jego  klanu  i  dołączane  do  ich

“pamiątek”. Istotną różnicą tego systemu wierzeń jest umiejętne wykorzystanie “pamiątek”

przez szamanów: Mogą one skutkować chwilowymi wycieczkami “na drugą stronę”, – do świata

duchów – a samym szamanom zapewnia ograniczone zdolności paramagiczne.

Chodzący z Duchami

Zwykłemu  zjadaczowi  chleba  wiadomo  tylko  tyle,  że  są  to  szamani  czy  też  zaklinacze

w Plemionach Wielorybniczych. Każdy członek plemion z kolei wie, że w każdym klanie jest co

najmniej jeden chodzący. Nie stanowią oni żadnej spójnej organizacji, a w różnych klanach

spełniają różne funkcje. Członkowie Plemion wiedzą jedynie tyle, że chodzący poprzez rytuały,

zaklęcia, zamawiania oraz mikstury przenoszą się do świata duchów na znacznie dłużej aniżeli

mogliby to zrobić zwyczajni członkowie plemion.

Niektórzy mówią, że chodzący z duchami decydują się na pozostanie w zaświatach na stałe

i przez to tracą kontakt z rzeczywistością. Inni utrzymują, że doświadczeni chodzący mogą

zmusić  duchy  do  ingerencji  w  świat  materialny  uzyskując  od  nich  ochronę  czy  bogactwa.

Jeszcze inni twierdzą,  że chodzący potrafią przywołać duchy zmarłych i  potrafią je uwięzić

w przedmiotach.

Różne legendy i mity narastające wokół chodzących odzwierciedlają ich różne role w klanach.

W niektórych stanowią wyrzutków – relikty starych wierzeń, w innych są doradcami wodzów,

zamawiają  ławice  ryb  i  wróżą  z  wielorybich  kości,  a  w  niektórych  stają  się  szamanami–

wojownikami korzystającymi ze wsparcia duchów w obronie klanu. Jeszcze inni – zamawiacze

chorób i uzdrowiciele – wypędzają duchami schorzenia ciała i duszy.

Chodzący z duchami bez względu na klan mają wspólną cechę – ciągłe kontakty z duchami

wpływają na ich codzienność przez co rzadko zakładają rodziny, nie posiadają wielu przyjaciół,

a ponadto mają wiele pracy oprócz zwykłych obowiązków członka klanu.

 Nie  da  się  jednak ukryć,  że  część  z  ich  zachowań może sugerować oszustwo i  działania

szarlatanów, jednak znaczna większość ich uzdrowień czy proroctw wymyka się współczesnej

wiedzy i nauce.

W swoich działaniach chodzący z duchami nie  mają ustalonych zasad – korzystają z lalek

przedstawiających osoby i duchy, wróżebnych kości, bębnów, młynków, wahadeł czy innych

akcesoriów. Wspólne jest jednak zwykle obfite i nieumiarkowane spożywanie alkoholu i innych

mikstur  zmniejszających  barierę  między  światem  duchów,  a  naszym.  Powoduje  to  także

stosunkowo krótkie życie większości z nich, gdy organizm staje się coraz bardziej wyniszczony
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od szkodliwych mikstur.

Kandydatami na szamanów czy zaklinaczy najczęściej są Nordowie. Chodzących z duchami

można spotkać  poza terenami  zajmowanymi przez  Plemiona odbywających wyprawy, które

mają przygotować ich do nowych wyzwań. 

 Każdy  Nord  posiada  pewne  zdolności  pracy  z  duchami,  jednak  ci,  którzy  poświęcają  się

chodzeniu z duchami zwykle wybierają profesje: bajarza, skalda, rozjemcy, wróżbity.

Ponadto  na  wielu  wyspach  i  miastach  czczone  są  także  rozmaite  pomniejsze  bóstwa  czy

bohaterowie.

Zwykle wierzenia związane są z założeniem miast, zjawiskami naturalnymi lub legendami.
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V Organizacje

W ramach Związku Morskiego

Łańcuch

„I ślubuję uroczyście stać na straży jedności Związku Morskiego, być mieczem dla jego wrogów

i tarczą dla jego obywateli.”

– rota przysięgi agenta Łańcucha.

Związek Morski, mimo że jest stosunkowo luźną organizacją, potrzebuje utrzymywać pewien

poziom  kontroli  nad  swoimi  członkami.  W  oficjalny  sposób  interesów  Związku

w poszczególnych jego członkach pilnuje ambasador lub poseł Związku, którego ochroną jest

zwykle  kompania  piechoty  morskiej,  co  wystarcza  do  pohamowania  politycznych  ambicji

lokalnych władców.

Już dawno jednak jasnym stało się, że konieczne jest kontrolowanie swoich ludzi (i obcych ma

się rozumieć) w bardziej dyskretny sposób. Tak powstał Łańcuch.

Łańcuch to organizacja, o której wie niewielu spośród obywateli Związku Morskiego. Jej agenci

zajmują  się  kontrwywiadem,  inwigilując  niebezpieczne  kulty,  szpiegując  niewygodnych

polityków i dokonując politycznych zabójstw. Działają tez jak agencja wywiadu, pilnując działań

konkurencji.  Zawsze  jednak  działają  na  rzecz  Związku  Morskiego  i  przyjmują  polecenia

bezpośrednio od Rady Związku. Jeden z członków rady zwany jest Mistrzem Łańcucha.

„Trzymamy ogniwa razem!”

– dewiza Łańcucha.

Główną ideologią dla Łańcucha jest dobro Związku i nie cofną się przed niczym, by zapewnić

sobie zwycięstwo. Stosują wiele chwytów, technik szpiegowskich i wywiadowczych. Dotychczas

byli wręcz zabójczo skuteczni.

Niestety, jest też ciemna strona działań agentów Łańcucha – powierzona im wielka władza

i środki  niestety  często  powodują  wypaczenie  szczytnych  ideałów,  a  agenci  stają  się

wyspecjalizowaną wewnętrzną tajną policją, szpiegującą i katującą obywateli. Niektórzy agenci

dowodzą siatką, która eliminuje politycznych przeciwników obecnej władzy, wpływa na rządy

poszczególnych państw by przyłączały się do związku lub zacieśniały współpracę, uczestniczy

w zamachach stanów i subsydiuje powstania przeciw niewygodnym władcom, a ponadto zbiera

informacje i wszelkimi metodami usiłuje wpłynąć na politykę i lokalne stosunki.Łańcuch nie

cofnie się przed niczym, a jeżeli ktoś z nimi zadrze – ma wroga na całe (zwykle bardzo krótkie)

życie.Po  odejściu  w  stan  spoczynku  agent  może  liczyć  na  ciepłą,  dobrze  płatną  posadę

administracyjną i dostatnie życie. Niektórzy mówią nawet, że agentami Łańcucha są politycy

rządzący Związkiem, z Kanclerzem włącznie. 
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„– Jak długo będziesz bronić interesów Związku Morskiego?

– Do samego końca, mojego lub jego.”

– Wyciąg z przesłuchania agenta Łańcucha przez Instygatorów Zakonu Nowego Świata.

Straż Portowa

Wobec  faktu,  że  jedną  z  najistotniejszych  części  większości  Miast  Archipelagu  są  porty

i znajdujące się w nich magazyny, ochrona tychże stała się priorytetem dla Rad Miejskich.

Oczywistym jest,  że  te  otwarte  i  ciemne dzielnice  miast  są  naturalnym terenem działania

rozmaitych  organizacji  przestępczych,  które  często  tworzyły  całe  okręgi  bezprawia

i kontrolowały poszczególne części nabrzeży.

Początkowo działania miast w zakresie ochrony portów ograniczały się do zwiększania ilości

posterunków straży miejskiej w dzielnicach portowych, jednak wobec wysokich kosztów takich

akcji i ich niewielkiej skuteczności, poniechano ciągłego podnoszenia liczebności garnizonów.

Ponadto strażnicy byli podatni na przekupstwo bandytów.

Standardowe  metody  walki  z  tym  stanem  rzeczy  nie  wydawały  się  przynosić  rezultatu.

Z pomocą dla wielu miast przyszedł Lord Generał Dredd da Hessen, władca wyspy Hessen,

znanej  z  eksportu  świetnych  najemników.  Zaproponował  on  przejęcie  uprawnień  Straży

Miejskiej na terenach portów przez podmiot zewnętrzny – kierowaną z miasta Darmstad na

wyspie Hessen firmę.

W  ramach  rozliczenia  z  poszczególnymi  miastami  firma  zobowiązała  się  do  prowadzenia

ochrony terenów portowych w zamian za wynagrodzenie. Ponadto miasta deklarowały pełen

immunitet  dla  Strażników Portowych na terenie portu uznając ich kompetencje w zakresie

ścigania przestępstw, wyrokowania oraz wykonywania kar.

Ten pomysł – wydawałoby się,  że  szalony – został  pierwotnie  przyjęty w kilku niewielkich

miastach i okazał się sukcesem. Strażnicy portowi seriami uderzeń niszczyli kryjówki bandytów

i utrzymywali porządek. Pomysł został wykorzystany przez inne osoby, i chociaż pierwsza straż

z  siedzibą  w  Darmstad  cały  czas  jest  poważnym  graczem,  to  istnieje  dla  niej  spora

konkurencja. Tym niemniej zasady postępowania każdej z tych organizacji są podobne.

Forma  działania  Straży  Portowej  jest  następująca:  najpierw  zamienia  się  tereny  doków

i magazynów w strefę wojenną, następnie przy użyciu dużej ilości  Strażników eliminuje się

szajki  przestępcze,  a  na  koniec  pozostawia  się  mniejsze  posterunki  w  celu  utrzymywania

spokoju.

Strażnicy portowi są zwykle dobrze wynagradzani,  stąd też ich nieprzekupność jest bardzo

znana. Chociaż wśród zwykłych mieszkańców profesja ta cieszy się dużym prestiżem, to jednak

przestępcy nienawidzą ich daleko bardziej niż zwykłych strażników.

Zasadą przy obsadzaniu posterunków straży jest  niemożność pełnienia służby we własnym

mieście, sam posterunek co kilka lat jest zmieniany, co jeszcze bardziej utrudnia nawiązanie
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ewentualnych kontaktów ze światem przestępczym.

Organizacja  samej  Straży  jest  quasiwojskowa –  całością  straży  w danym mieście  dowodzi

Komendant, zaś poszczególnymi posterunkami dowodzą zwykle sierżanci. Jako, że Straż musi

na siebie zarabiać, posterunki zwykle obsadza się jak najmniejszą ilością osób, które mają

nadrabiać niską liczebność wyszkoleniem i wyposażeniem.

Strażnicy portowi patrolują tereny doków przez całą dobę. Zwykle patrole są dwuosobowe,

chociaż niekiedy najbardziej doświadczeni strażnicy wyruszają w pojedynkę. Strażnicy mają

prawo do dokonania natychmiastowej egzekucji każdego, kto w ich mniemaniu dopuszcza się

jakiegokolwiek przestępstwa na terenie  doków.  Inne kary –  stosowane jednak stosunkowo

rzadko – to chłosta, wygnanie lub sprzedaż jako członka załogi na najbliższym odpływającym

okręcie bez prawa powrotu.

Po  latach  doświadczeń  Straż  Portowa  wyrobiła  sobie  bardzo  skuteczny  wzór  wyposażania

i szkolenia swoich funkcjonariuszy. Każdy ze Strażników jest szkolony w prowadzeniu walki na

krótkim  dystansie  oraz  wręcz,  w  tym  w  wykorzystywaniu  broni  improwizowanej  a  także

w walce  bez  broni.  Ponadto,  podczas  ćwiczeń,  z  jednej  strony  kładzie  się  duży nacisk  na

samodzielność, a z drugiej – na zaufanie do partnera. 

Wyposażenie  Strażnika  to  przede  wszystkim  lekki,  ale  bardzo  wytrzymały  napierśnik,

ukształtowany tak, by jak najwięcej ciosów i pocisków ześlizgiwało się po nim, a także hełm

zabezpieczający przed zbyt szybką utratą przytomności.  Mundur ze wzmacnianymi łokciami

i kolanami w kolorze szarym lub granatowym. Wreszcie pas z szelkami i oporządzeniem. Na

pasie  zwykle  znajdują  się  dwa  pistolety  stanowiące  postrach  większości  portowych

rzezimieszków. Każdy z nich posiada dwie lufy, jest porządnie wykonany i stanowi groźną broń.

Na każdej z szelek jest miejsce na niewielki granat – dymny lub oślepiający. Do tego falcjon

z szerokim ostrzem i jelcem oraz sztylet. 

Wyposażenie na patrol uzupełniają kajdany lub siatka unieruchamiająca w niewielkiej torbie

przymocowanej do pasa na plecach, chociaż weterani Straży rezygnują z tego elementu jako

zbyt nieprzydatnego.

Tak  wyposażeni  Strażnicy  utrzymują  względny  porządek  w  dzielnicach,  w  których  zwykle

panuje bezprawie.

Profesja odpowiadająca Straży Portowej: Żołnierz, Ochroniarz, Najemnik.

Siostry Błękitnej Róży

Obecny  status  kobiet  w  społeczeństwach  wysp  Archipelagu  jest  różny,  jednak  dominuje

względne równouprawnienie. Nikt nie zabrania kobietom zaciągania się do wojska czy pełnienia

funkcji w hierarchiach kultów. Zdarza się też, że zostają piratkami, oficerami na statkach czy

ich kapitanami, prowadzą także własne kompanie handlowe czy kramy.

Nie da się jednak ukryć, że nie zawsze tak było. O ile u Nordów status kobiet zawsze był

stosunkowo  wysoki,  o  tyle  skupienie  na  zysku  i  władzy  panująca  u  wewnętrznych  oraz
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tradycyjne odsunięcie kobiet u zewnętrznych skutkowało tym, że przez długie lata kobiety nie

miały pełnych praw.

W zmianie takiego stanu rzeczy wielką rolę odegrały dwie organizacje – Córy Seany, które

udowodniły nawigatorom i kapitanom, że kobiety mogą posiąść i wykorzystywać wiedzę tak

samo, a nawet lepiej niż mężczyźni, a także Błękitne Róże, kurtyzany, artystki, dyplomatki,

towarzyszki, zabójczynie i złodziejki, udowadniające, że kobiety mogą być znacznie bardziej

skuteczne i bezwzględne aniżeli mężczyznom się zdawało.

Błękitna  Róża  była  pierwotnie  jedynie  nazwą  dla  jednego  z  domów uciech położonego  na

wyspie  Adasi  Kadin,  znajdującej  się  na  styku  trzech  kultur,  w północno–zachodniej  części

Archipelagu.  Niczym nie  wyróżniający  się  dom został  w pewnym momencie  przejęty przez

nową  właścicielkę,  pochodzącą  z  Nordów  byłą  przywódczynię  jednego  z  klanów,  Freyie

Jorundsdottir.

Mądra kobieta zwróciła uwagę na fakt, iż z połączenia tradycji społecznych wszystkich trzech

kultur  archipelagu  –  spokojnej,  domowej  manipulacji  i  “przyrodzonej”  łagodności  kobiet

wewnętrznych, umiejętności uwodzenia i zakulisowych, haremowych rozgrywek z jakich znane

były kobiety zewnętrznych, oraz siły fizycznej i wytrzymałości, jakimi od zawsze słynęły Nordki,

może wyjść coś nowego, co będzie potrafiło skutecznie zmienić postrzeganie kobiet w męskim

świecie.

Według jej pomysłu Błękitna Róża przekształciła się, początkowo w bardzo ekskluzywny dom

schadzek, a potem w miejsce, do którego trafiały kobiety, które chciały zmieniać świat. Jaki

jest sekret? Wszechstronne szkolenie: techniki uwodzenia, konwersację, grę na instrumentach,

śpiew i literaturę. Do tego dochodzi trening w zakresie sprawności fizycznej, walki rozmaitym

orężem,  akrobatyki,  wytrzymałości,  technik  wtapiania  się  w  tłum,  aktorstwa,  kradzieży

kieszonkowej i innych umiejętności przydatnych w niebezpiecznych sytuacjach.

Zwykle szkolenie Błękitnej Róży trwa około dwóch ciężkich lat, może jednak ulec skróceniu

w przypadku wysokich umiejętności kandydatki.

Po przejściu szkolenia Siostra otrzymuje wolną rękę w swoich działaniach, opuszcza też dom

znając  znaki  i  sygnały  pozwalające  jej  rozpoznać  inne  Róże  przy  spotkaniu,  a  także

pamiątkową,  związaną  z  jej  pobytem w  Domu,  szpilę  do  włosów,  stanowiącą  także  broń

ostatniej szansy.

Siostry nie tworzą spójnej organizacji, zazwyczaj działają same. Obowiązują je dwie zasady:

10% swoich dochodów przekazują na rozwój Domu i nigdy nie wezmą kontraktu bezpośrednio

na inną Siostrę. Madame – szefowa domu, ma jednak prawo do wydawania jednostkowych

poleceń siostrom oraz do przekazywania im zleceń od klientów.

Obecnie rzadko zdarza się, by klient był zainteresowany jedynie ich usługami jako kurtyzan.

Zlecenia często  dotyczą zlecenia zabójstwa, kradzieży mocno strzeżonych przedmiotów czy

uwiedzenia i zdobycia tajemnic. Czasem zdarza się, że klient angażuje Siostrę jako osobistego

ochroniarza, doradcę biznesowego czy po prostu towarzyszkę podróży.
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Koszty zaangażowania Siostry przekraczają możliwości zwykłych śmiertelników, jednak wieść

gminna niesie, że bez względu na charakter zlecenia zawsze wykonują je perfekcyjnie. Ich

umiejętności  i  wypływ  na  wielkich  tego  świata  poskutkowały  w  znacznej  mierze  poprawą

jakości życia wielu innych kobiet – w końcu nigdy nie wiesz, czy nowo poznana dama nie jest

zabójczynią  –  lepiej  zachowuj  się  grzecznie.  Obecnie  Siostry  spotkać  można  niemalże

wszędzie: na dworach, u boku możnych i ważnych, czasem także w charakterze żon, matek

i kupców czy żeglarzy.

Profesja odpowiadająca początkującej Siostrze: Ciura obozowa, Żak, Złodziej, Cyrkowiec,

dla wyszkolonej siostry znajduje się osobna profesja – Siostra Błękitnej Róży – w dalszej części

podręcznika.

Szantymeni

W każdym porcie  jest  co  najmniej  kilka  knajp,  spelun  czy  wyszynków.  W każdym porcie

w jednym z takich lokali jest alkierz. Podczas gdy na głównej sali panuje gwar, hałas i zabawa,

a alkohol leje się strumieniami, roześmiane kobiety i mężczyźni wesoło bawią się świętując

początek lub koniec rejsu, w alkierzu panuje spokój.

Uchylając prowadzące do niego drzwi można ujrzeć przyciemnione światło, kilka dzbanów wina

lub piwa i  zmęczone twarze doświadczonych marynarzy. Jeden z nich cicho coś opowiada,

pozostali  wpatrzeni  w  niego  zapamiętują  jego  opowieść.  Po  pewnym czasie  opowiadający

milknie, a jego miejsce zajmuje kolejny, z nową żeglarską opowieścią.

Gawędy są rozmaite, od opowiadanych w szaleńczym tempie historii o walkach i abordażach,

po długie i monotonne, pełne zęzowego brudu i pracy przy pompach, zakończone szczęśliwym

zawinięciem do portu. Czasem już w trakcie autor zmienia głos i zaczyna melorecytować, nucić

i  śpiewać,  a  po  chwili  pozostali  chwytają  rytm i  uderzają  dłońmi  o  blat  stołu  lub  kolana.

Pomimo  schrypniętych  głosów  harmonia  jest  niebywała.  Kiedy  pieśń  się  kończy  pozostaje

w powietrzu pewne napięcie, jakby koniec nastąpił za szybko.

Takie spotkania często przeciągają się do późnej nocy, przerywane jedynie by zamówić jadło

i napitek. Praktycznie po każdej opowieści lub pieśni ci, którzy słuchali wydobywają ze swoich

mieszków  czy  pasów  kółka,  jak  do  kluczy,  do  których  przymocowane  są  drewniane  kołki

o długości najwyżej palca, po czym, pod kierunkiem autora opowieści i rytmu wycinają nożami

na tych niewielkich drewienkach skomplikowane wzory.

Kiedy noc się kończy wstają, żegnają się jak starzy znajomi mimo, że mogli nie spotkać się

nigdy wcześniej, a następnie każdy wychodzi w swoją drogę, na swój statek, bogatszy o nowe

historie i pieśni.

Szantymeni  stanowią  specyficzny wytwór  kultury  wewnętrznych.  Na zatłoczonych statkach,

pokonujących  niekiedy  niezwykle  długie  trasy  bardzo  trudno  jest  utrzymać  morale  załóg.

Ponadto wydaje się, że praca w ciszy lub przerywana tylko batem czy okrzykami „hej” jest

mniej skuteczna aniżeli coś innego podczas pracy fizycznej Dlatego też powstały pieśni pracy.

O ile  czasami  wystarcza  dodatkowa racja  grogu dla  podtrzymania  humorów załogi,  o  tyle
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niekiedy jest potrzebna inna rozrywka – jak chociażby morskie opowieści.

Z takiego środowiska wyszła “kasta”  szantymenów. Marynarze ci,  zwykle o niezłej  pamięci

i wyczuciu  rytmu,  uczą  się  pieśni  pracy,  morskich  opowieści  i  kontaktu  z  ludźmi.  Podczas

wykonywania normalnej pracy marynarza ich płace są podwajane lub znacznie wyższe kiedy

użyją swoich specjalnych umiejętności. Dobry szantymen na pokładzie jest bowiem gwarancją

szybkiej, skutecznej i bezkonfliktowej pracy załogi.

Z pozycją szantymena wiąże się symbol ich fachu – szantszekla – szekla lub koło od kluczy, na

których szantymen trzyma cały swój dorobek – oznaczone specjalnym kodem poszczególne

pieśni i rytmy – pompowe, żaglowe, bojowe i inne. Jednocześnie najważniejszym narzędziem

dla szantymena jest jego własna pamięć i kreatywność – musi spamiętać lub umieć wymyślić

teksty pieśni i opowieści, tak by zagrzać do pracy swoich kolegów lub dostarczyć im rozrywki.

Niekiedy szantymeni grają także na instrumentach.

W załodze  szantymeni  są  nietykalni.  Każdy  wie,  że  atak  na  śpiewaka  skończyć  się  może

śmiercią, dlatego też często wybierani są na arbitrów w sporach między marynarzami lub na

przedstawicieli  załogi  w  kontaktach  z  oficerami.  Okręty  wysp  zewnętrznych  zwykle  nie

utrzymują szantymenów, jednak wieść głosi, że to właśnie dlatego ich okręty do niczego się nie

nadają.

Szantymeni nie posiadają jednolitej organizacji – działają w nieformalnych ramach, jednak by

dołączyć do tej grupy należy terminować u jednego z nich. Własną szantszeklę otrzymuje się

po zapamiętaniu co najmniej kilkunastu podstawowych rytmów i tekstów, zaś kolejne kołki

wykonuje  się  wymieniając  opowieści,  lub  biorąc  udział  w  niesamowitych  przygodach.

Szantymeni wykorzystują ten sam sposób do zapisu rytmów i pieśni, jednak jest on tajemnicą

dla  wszystkich  innych,  oni  sami  zaś  składają  przysięgę,  że  nie  podzielą  się  nim  z  nikim

z zewnątrz.

Kariera  szantymena trwa dopóki  jego głos  i  pamięć służą,  znane są  historie  o  wiekowych

bardach, jednak zwykle kończą pracę około pięćdziesiątego roku życia, wówczas zajmując się

już pracą bajarzy lub handlarzy.

Profesja odpowiadająca szantymenowi: Szantymen – w dalszej części książki.

Gildia Pilotów

W dniu dzisiejszym nie potrzeba wielkiej znajomości nawigacji i geografii by jako kupiec pływać

pomiędzy blisko położonymi wyspami. Należy jednak przyznać, że w przypadku gdy armator

lub nawet doświadczony kapitan planuje dalekomorską podróż czy też wyprawę poza znane

rejony Archipelagu, to wraz z okrętowym nawigatorem kieruje się do najbliższej siedziby Gildii

Pilotów.

Organizacja  ta,  początkowo  składająca  się  z  naukowców i  starych  nawigatorów z  czasem

przekształciła  się  w  prężną  korporację,  która  zazdrośnie  strzeże  wiedzy,  jaką  zdołała

zgromadzić. Gildia zrzesza nawigatorów – tzw. Pilotów, którzy, poza zwyczajnymi obowiązkami
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z  zakresu  nawigacji  okrętowej,  uczestniczą  w  opracowywaniu  nowych,  szybszych  tras,  po

których powinny żeglować statki. Opracowywanie takich tras, tzw. rut, zajmuje często wiele

czasu,  lecz  potrafi  zaoszczędzić  armatorom  i  kapitanom  czasu  oraz  kosztów  związanych

z podróżami. Gildia na użytek swoich członków zbiera opisy rut i  przechowuje je w swoich

kantorach.

Każdy członek Gildii – Pilot – może w ramach swojej pracy dodać nową rutę lub korzystać

z istniejących.  W  zamian  zobowiązany  jest  do  przekazywania  części  swojego  zarobku

korporacji.

Droga do zostania Pilotem jest bardzo trudna. Należy wykazać się bowiem nie tylko wiedzą

nawigacyjną  i  żeglarską,  ale  także  przejść  przez  sito  towarzysko–społecznej  akceptacji  co

najmniej kilku aktywnych członków. W zamian za to Gildia oferuje lukratywne kontrakty, gdyż

wobec  niedoskonałości  map  i  przyrządów  nawigacyjnych  to  właśnie  ruty  pozwalają  na

najefektywniejsze pokonywanie dalekich dystansów morzem.

Dostęp  do  rut  mają  jedynie  członkowie  gildii,  a  ich  kradzież  jest  ścigana  nie  tylko  przez

określone państwa i  straże, lecz także przez najlepszych łowców nagród, opłacanych przez

samą Gildię. Ponadto, plotki głoszą, że same ruty są zapisywane jakimś szyfrem czy też obcym

językiem, którego uczy się jedynie członków Gildii.

Gildia posiada kilka kantorów w największych miastach – w Ulderdam, Marsascali, Ijmujden,

Al–Kharash i kilku innych. Główny kantor jednak znajduje się na jednej z niewielkich wysp na

pograniczu wpływów zewnętrznych i wewnętrznych – na Sanjacku. Spotkać tam można nie

tylko Mistrza Gildii, ale znajduje się tam również największa biblioteka i jednocześnie centrum,

w którym szkolą się nowi członkowie. To tutaj mieści się także główny skarbiec Gildii. Obecnym

Mistrzem Gildii jest Abu–Babasi – Chazer, piastujący to stanowisko od ponad 10 lat, zaś jego

zastępcą jest Gerd da Ilken, który ma duże szanse na zastąpienie swojego szefa w najbliższym

czasie.

Gildia  Pilotów  pozostaje  w  pewnym  konflikcie  z  Córami  Seany  –  zakonem  poświęconym

kontemplacji  i  zdobywaniu  wiedzy  marynistycznej  i  geograficznej  –  zakonnice  uważają  że

nieudostępnianie  wiedzy  i  ograniczanie  do  niej  dostępu  jest  sprzeczne  z  doktryną  Seany

i zasługuje  na  potępienie.  Powoduje  to  nieraz  pewne  tarcia  i  kontrowersje  dotyczące

działalności gildii, jednak, dzięki datkom i umiejętnościom dyplomatycznym swoich Mistrzów,

Gildia jest w stanie utrzymać swoją unikalną pozycję.

Początkowa profesja dla przedstawiciela Gildii Pilotów: Żeglarz, Pilot.

Piechota Morska Związku Morskiego

Jedną  z  najlepiej  uzbrojonych  sił  zbrojnych  jest  Piechota  Morska  Związku  Morskiego.  Ta

formacja zwykle stanowi załogę Okrętów Pokoju i jeżeli chodzi o walkę na morzu nie ma sobie

równych.  Posiada  na  swoim  koncie  wiele  zwycięstw  i  jest  jedną  z  najbardziej

reprezentatywnych organizacji podlegających Związkowi Morskiemu. 
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Piechota  Morska  stanowi  siłę  zbrojną  pozostającą  do  dyspozycji  Rady  Związku  Morskiego,

podobnie  jak  eskadry  Okrętów  Pokoju.  Formacja  ta  została  stworzona  po  to,  by  jak

najskuteczniej prowadzić walkę morską, czy to na odległość czy w abordażu, stąd też pewne

taktyki i część wyposażenia może być nieprzydatna w innych warunkach, a wręcz prowadzić do

dużych strat.  Mimo wielkości  Związku Morskiego  i  olbrzymich funduszy przeznaczonych na

organizację Okrętów, jak również samej Piechoty Morskiej, liczba służących w niej żołnierzy

i oficerów nigdy nie przekroczyła 20.000. Z tej liczby około 5.000 to stała załoga Okrętów

Pokoju, kolejne 5.000 stanowi znak obecności Związku we wszystkich miastach – członkach,

porównywalna  liczba  służy  na  mniejszych  statkach  i  okrętach  należących  do  Związku

Morskiego,  zaś  pozostali  albo  dochodzą  do  zdrowia,  szkolą  się  lub  po  prostu  pozostają

w rezerwie w poszczególnych garnizonach.

Struktura

Struktura  Piechoty  Morskiej  jest  dostosowana  do  zmieniającej  się  sytuacji.  Jak  wcześniej

wskazano, każdy z żołnierzy należy do jednej z dwóch wspierających się wzajemnie formacji:

lżej  opancerzonych,  zbrojnych  w  muszkiety  i  forkiety/berdysze  strzelców  lub  do  ciężko

opancerzonych i nastawionych na walkę w zwarciu szturmowców.

Podstawową  jednostką  taktyczną,  bez  względu  na  rodzaj  formacji,  jest  dziesięcioosobowa

drużyna  dowodzona  przez  kaprala.  W  drużynie  strzelców  kapral  zwykle  posiada  muszkiet

z przedłużoną lufą i celownikiem, a czasem nawet jezzail, podczas gdy w drużynie szturmowej

jeden lub dwóch żołnierzy może mieć garłacze, poza zwyczajną bronią ręczną czy pistoletami.

Drużyna  jest  najmniejszą  całością  –  nie  praktykuje  się  ich  podziału  lub  przesuwania

poszczególnych żołnierzy.

Co najmniej dwie drużyny mogą stanowić Ostrze dowodzone przez sierżanta. Na najmniejszych

okrętach obsadzanych Piechociarzami sierżanci  dowodzą całością kontyngentu piechoty i  są

uznawani  za  “tymczasowych  oficerów”.  Na  większych  jednostkach,  np.  okrętach  pokoju,

sierżantów jest kilku – jeden dowodzi ostrzem szturmowym, zaś dwóch kolejnych ostrzami

strzelców.  Dowodzący  na  statku  lub  w  czasie  misji  może  dowolnie  formować  ostrza

z dostępnych mu drużyn i wybierać ich dowódców.

Dwa do trzech ostrzy tworzy formację zwaną Pięścią, która (w miarę możliwości) dowodzona

jest przez młodszego oficera – porucznika. Dowodzi on jednocześnie całością kontyngentu na

średnich jednostkach i okrętach, zbyt małych na obecność wyższych oficerów.

Licząca 10 drużyn kompania – zwykle 3 szturmowe i 7 strzelczych – ze stanem powiększonym

o  sztab  dowódcy,  dowodzona  przez  kapitana  to  największy  “zwyczajny”  oddział  Piechoty

Morskiej  i  jednocześnie  wielkość  kontyngentu na  okrętach  pokoju.  Poza  kapitanem zwykle

w kompanii jest dwóch poruczników – jeden strzelecki i jeden szturmowy oraz 3–4 sierżantów.

Stosunkowo rzadko zdarza się  by całość kontyngentu schodziła  z  pokładu swojego okrętu,

jednak niejako z przyzwyczajenia w czasie działań lądowych pozostaje podstawową jednostką

taktyczną.
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W przypadku zorganizowania większej flotylli lub wyprawy, w której piechota morska bierze

udział  w  desancie  lub  eksploracji,  dowództwo  nad  wszystkimi  kontyngentami  sprawuje

wybrany przez  kapitanów i  dowódców kontyngentów i  zatwierdzony przez  Lorda Marszałka

pułkownik, jednak jego dowodzenie trwa tylko na czas ekspedycji lub jednej kampanii.

Najwyższym dowódcą piechoty morskiej jest Lord Marszałek, którego stanowisko zależy od

Rady Związku Morskiego, Aby objąć taką funkcję, żołnierz musi być kapitanem z co najmniej

dwoma dowództwami w randze pułkownika. W jego gestii leżą wszelkie kwestie organizacyjne,

personalne  i  strategiczne  dotyczące  piechoty  morskiej.  Jednocześnie  jednak  praktyczne

możliwości dowodzenia przez niego całą formacją w bitwie są znikome.

Droga awansu

System awansu dla żołnierzy piechoty morskiej jest dwojakiego rodzaju. Pierwszym sposobem

jest możliwość dokonania zaciągu i awansowania od zwykłego żołnierza aż do sierżanta – za

zasługi,  po  czym,  po  rekomendacji  dwóch  oficerów,  za  niewielką  opłatą  odbyć  szkolenie

w Szkole Oficerskiej w Ijmuiden, by otrzymać stopień porucznika i móc awansować dalej.

Druga droga, preferowana przez arystokratów z mniejszych wysp, to zakup stopnia porucznika

za  stosunkowo  wysoką  cenę,  bez  konieczności  szkolenia  czy  doświadczenia  wojskowego,

a potem również awans za zasługi. Nie da się jednak ukryć, że ta droga jest znacznie mniej

popularna wśród żołnierzy.Zgodnie z doktryną Związku i samej piechoty, w czasie transportu

lub walki na okrętach, żołnierze piechoty morskiej w stosunku do żołnierzy “lądowych”, którzy

są na tym samym okręcie jako załoga lub pasażerowie, uznawani są za posiadający o jeden

stopień  wyżej  niż  wynika  to  z  ich  rangi,  z  kolei  w czasie  działań  na  lądzie  sytuacja  jest

odwrotna.Nabór  do  piechoty  morskiej  prowadzony  jest  we  wszystkich  miastach  Związku

Morskiego, jednak uzyskanie naboru i rozpoczęcie szkolenia następuje w wyniku ostrej selekcji,

zarówno w każdym z miast, jak i później, w głównej bazie szkoleniowej w Ijmuiden. Podobno

jeden na dziesięciu kandydatów uznany zostaje za dostatecznie wartościowego by dołączyć do

Piechoty Morskiej.Barwami Piechoty Morskiej są granat i czerwień. Mundury, sprzęt i proporce

poszczególnych oddziałów muszą zamykać się w tych barwach.

Stopnie wojskowe

Jak  opowiedziano  wcześniej  struktura  PMZM jest  specyficzna,  warto  więc  przyjrzeć  się  jej

uważniej.

Szeregowy –  poza  wyszkoleniem  zgodnym  z  doktryną  piechoty  morskiej  otrzymuje

początkowe wyposażenie zgodne z jedną z formacji:

a) Strzelec – muszkiet, forkiet–topór abordażowy, sztylet, skórzana kurta, skórzany czepiec.

b) Szturmowiec – rapier i pistolet lub garłacz lub topór z pistoletem i sztylet, stalowy hełm,

stalowy napierśnik.

Żołd szeregowca wynosi 7 MZM tygodniowo.
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Kapral – dowodzący drużyną musi posiadać umiejętności, które pozwolą mu na wykrzesanie z

siebie i podwładnych jak najwięcej. Zgodnie z niektórymi relacjami część żołnierzy bardziej boi

się  swoich  kaprali  niż  wrogów  czy  piratów.  Kapral  rzeczywiście  musi  być  lepszy  w  walce

i bardziej  bezwględny  od  swoich  podwładnych,  dobrzy  kaprale  nabywają  więc  z  czasem

przydatną zdolność:

Żelazna dyscyplina – w swojej turze, w zamian za jedną swoją akcję kapral może wydać rozkaz

czy zwyzywać jednego z własnych podwładnych lub osób uznających jego zwierzchnictwo by

dać  tej  osobie  jedną  akcję  –  osoba  ta  wykonuje  test  SW  by  poddać  się  rozkazowi,  do

wykorzystania natychmiast lub w turze podwładnego.

Oznaką  stopnia  kaprala  jest  brązowa  obręcz  na  lewym  ramieniu.  Przysługuje  mu  także

z magazynów  piechoty  morskiej  dodatkowe  wyposażenie:  gwizdek  kapralski,  trzcinka  oraz

specjalny, korkowy pancerz – kamizelka ratunkowa. Gdy Szeregowiec awansuje na Kaprala

jego żołd wzrasta do 10 MZM tygodniowo.

Sierżant –  musi  nie  tylko  dowodzić  ostrzem  w  walce,  ale  dbać  też  o  wszechstronne

wyszkolenie swoich żołnierzy, samemu pozostając przy tym niezłym wojownikiem. Sierżanci

stanowią kręgosłup wielu kompanii i mają największy wpływ na wartość bojową mniejszych

jednostek.

Ze względu na to mogą uzyskać talent:

Mistrz wyszkolenia – sierżant ma takie doświadczenie i umiejętności,  że może nauczać jak

walczyć  nawet  nowicjuszy.  Sierżant  może,  w  ramach  gry  lub  pomiędzy  przygodami

przekazywać posiadane przez siebie talenty typu (broń specjalna), innym postaciom lub NPC,

bez względu na ich schematy rozwoju, za ich 150PD. Ponadto, w przypadku szkolenia grup NPC

sierżant może poznać statystyki tychże grup oraz zdecydować się na podniesienie jednej ze

statystyk o 1 cyfrę swojego Int, zdając test dowodzenia dla każdej z grup.

Oznaką  stopnia  sierżanta  są  brązowe  obręcze  na  obu  ramionach.  Ponadto  sierżant  może

dobrać z magazynów piechoty morskiej praktycznie dowolne wyposażenie będące na stanie

magazynu,  nie  przekraczając  jednak  rozsądnych  ilości.  Jego  żołd  wynosi  ok.  15  MZM

tygodniowo, w przypadku dowodzenia kontyngentem na mniejszej jednostce jest zwiększany

o dodatkowe 5 MZM tygodniowo.

Po  osiągnięciu  stopnia  sierżanta  i  wykazaniu  się  szczególnymi  zdolnościami  w  walce

i dowodzeniu oraz posiadając pozytywne opinie od co najmniej dwóch dowódców sierżant może

za  stosunkowo  niewielką  opłatą  –  250  MZM  –  odbyć  trzymiesięczne  szkolenie  oficerskie

w Bazie Piechoty Morskiej w Ijmuiden.

W trakcie tego szkolenia dokonują się następujące zmiany:

– WW i US zmniejszają się o 5, Int i SW zwiększają się o 5.

–  Sierżant  traci  dwa  talenty  czysto  bojowe  i  w  zamian  za  nie  otrzymuje  jeden  związany

z Intelektem lub dowodzeniem oraz umiejętność nauka (taktyka lub strategia).
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Po odbyciu szkolenia sierżant otrzymuje stopień porucznika i wraca do służby na innym okręcie

lub placówce.

Porucznik  – najniższy i najpopularniejszy stopień oficerski – dowodzenie Pięścią nie buduje

jeszcze tak silnej bariery między dowódcą a podwładnymi. Porucznicy to zwykle najbardziej

kreatywni i odważni oficerowie, potrafiący pociągnąć za sobą podwładnych nie tyle strachem,

co autentycznym poczuciem przywództwa. Mogą oni otrzymać talent:

Inspirujący  głos  –  zajmuje  jedną  akcję,  wykrzykując  rozkazy  lub  dając  przykład  oficer

poprawia morale swoich żołnierzy (wykonuje test własnej SW), co pozwala na uzyskanie przez

nich możliwości zamiany kości jednostek z dziesiątkami przy następnym teście na strach lub

dowodzenie.

Oznaką stopnia porucznika jest  noszona na prawym ramieniu srebrna obręcz.  Ponadto,  po

odbyciu  szkolenia  oficerskiego  lub  po  zakupie  stopnia  (1500  MZM),  każdy  z  poruczników

otrzymuje kordzik – sztylet zrobiony z krwawodrewna, zdobiony symbolami piechoty morskiej

i samej  szkoły.  Oficerowie  zazwyczaj  nie  korzystają  z  broni  długiej  –  stąd  też  topory  czy

muszkiety  często  wracają  do  magazynu.  Jednakże,  w  specjalnych  okolicznościach  mogą

pozostać w posiadaniu swojej broni lub nawet uzyskać podobną czy wręcz lepszej jakości. Żołd

porucznika zamyka się w 25 MZM tygodniowo, jednak w przypadku dowodzenia kontyngentem

piechoty na mniejszej jednostce otrzymuje on dodatek w wysokości 8 MZM tygodniowo.

Kapitan – ranga–marzenie dla większości żołnierzy i oficerów, choć często przeklinana przez

samych  kapitanów.  Pełnia  umiejętności  dowódczych,  połączona  ze  stałą  gotowością  do

włączenia się do walki,  okraszona stuprocentową odpowiedzialnością za własnych żołnierzy.

Wszystko to sprawia, że kapitanami zostają tylko najmocniejsi fizycznie i psychicznie żołnierze.

Lata dowodzenia wyrabiają u kapitanów umiejętność:

Błyskotliwy taktyk – kapitan widział już wszystkie sztuczki, wie jak przeprowadzić skuteczny

abordaż, desant, obronę portu czy przyczółka. Kapitan może zdać test Int, by określić jakie są

najbardziej prawdopodobne miejsca ataku czy rozmieszczenia wrogów w sytuacji prowadzenia

walki, potrafi ocenić orientacyjną ilość przeciwników po pośrednich sygnałach, a także wie jakie

środki będą najkorzystniejsze dla osiągnięcia zwycięstwa lub przynajmniej uniknięcia porażki w

bitwie.

Oznaką rangi  kapitana są  srebrne obręcze na  obu ramionach.  Nieoficjalnym znakiem tego

stopnia  jest  jednak  rapier  z  krwawodrewna,  używany  zarówno  do  walki  jak  i  jako  broń

ceremonialna. Żołd kapitana to 40 MZM tygodniowo

Profesje odpowiadające PMZM: Żołnierz okrętowy, Weteran, Śierżant, Oficer.

Korpus Janczarów Sułtana Marsascali

O ile Piechota Morska wyrobiła sobie opinię elity w działaniach na morzu i desantach, a wojska

Hesseńczyków słynących ze swojej odwagi i bitności bardzo rzadko stawały do boju, to palma

pierwszeństwa w manewrach na lądzie należy się Sułtańskiemu Korpusowi Janczarskiemu Jego
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Wysokości Sułtana Marsascali.

Marsascala  jest  stolicą  państwa  obejmującego  kilka  wysp  na  południowym  zachodzie

Archipelagu.  Sułtan  zadbał  o  to,  by  każde  większe  miasto  w  jego  władztwie  miało  spory

garnizon  dobrze  wyszkolonych  żołnierzy.  Jakkolwiek  większość  armii  Marsascali  stanowią

ochotnicy lub najemnicy, to  elitarny korpus Janczarów stanowią zawodowi żołnierze, wierni

sułtanowi i jego domowi.

Plotki  mówią,  że  Janczarów szkoli  się  od  urodzenia,  że  większość  z  nich  to  innerlandzkie

i nordyjskie dzieci wykradane matkom lub kupowane na targach niewolników, jednak prawda

jest taka, że młodych ludzi chcących zostać Janczarami wabi niezły żołd oraz obietnica sutej

odprawy po 20 latach służby. Nie ma przy tym znaczenia pochodzenie etniczne kandydatów,

lecz istotnie spora część z nich rekrutuje się z Innerlandczyków czy Nordów.

Kandydat na janczara musi przejść rygorystyczne testy sprawnościowe i psychiczne. Sułtan nie

pochwala niepotrzebnego okrucieństwa i  samowoli.  Janczar ma być żołnierzem skutecznym

i sprawnym, lecz możliwie jak najmniej uciążliwym. Dlatego też zakazuje się im spożywania

alkoholu  i  innych  używek  pod  surowymi  karami.  Ostatnia  próba  to  morderczy  bieg

z obciążeniem,  praca  fizyczna  przy  budowie,  a  następnie  pojedynek  1  na  1  z  jednym

z konkurentów. Najwytrzymalszy i najbardziej sprawny kandydat zostaje przyjęty do szeregów.

Niegdyś Janczarzy szkolili się w posługiwaniu łukiem, potem kuszą, a teraz ich podstawową

bronią jest lekka rusznica zwana janczarką, nie wymagająca forkietu. Tym niemniej kandydaci

ćwiczą walkę wieloma rodzajami broni strzeleckiej. Jeżeli chodzi o broń do walki w zwarciu, to

prym wiedzie szkolenie w posługiwaniu się szablą, – tradycyjną bronią zewnętrznych – jednak

podobnie jak w przypadku broni zasięgowych ambicją dowództwa jest wyuczenie żołnierzy do

walki najrozmaitszym orężem.

Janczarzy zgrupowani są w stuosobowych kompaniach, które następnie łączą się po dziesięć w

regimenty. Kompanią dowodzi bej, zaś regimentem basza. Kompania stanowi także wspólnotę

gospodarczą i życiową dla janczarów, którzy razem mieszkają, żyją i stanowią jeden garnizon.

Mimo  wszechstronnego  wyszkolenia,  w  czasie  wojny  janczarzy  są  przydzielani  do  jednej

z trzech podstawowych formacji:

Piechoty strzelczej – to uzbrojeni w janczarki i szable, niemal nieopancerzeni żołnierze;

Piechoty osłaniającej – to średniozbrojni wojownicy posiadający szable oraz okrągłe tarcze,

dążący do walki w zwarciu. Czasami posiadają pistolety;

Kawalerii –  to  najciężej  opancerzeni  z  janczarów,  uzbrojeni  zwykle  we włócznie  i  tarcze,

używani są do wyprowadzania morderczych, skoncentrowanych ataków w kolumnie lub klinie 

Janczarzy to faktycznie jedyna formacja wykorzystująca w większej ilości kawalerię – dlatego

jest ich stosunkowo niewielu ze względu na niedostatek i cenę utrzymania koni.

W  historii  zdarzyło  się,  by  Piechota  Morska  starła  się  z  janczarami.  Trzydzieści  lat  temu
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Związek  chciał  zmusić  Marsascalę  do  przyłączenia  się  do  niego,  w  związku  z  czym

przeprowadził  demonstrację  floty.  Gdy  mu  odmówiono,  przeprowadził  desant,  który  po

początkowych sukcesach załamał się właśnie w boju z janczarami, a następnie rozbity ledwo

wrócił  na  okręty.  Mimo  tego  zwycięstwa,  wobec  groźby  wprowadzenia  blokady  morskiej

Marscascali, Sułtan ugiął się i przyłączył do Związku. Nie zmienia to faktu, że pewna wrogość

i konkurencja między Janczarami a Piechotą Morską ciągle istnieje i jest pielęgnowana jako

etos w obu formacjach.

Profesja początkowa dla Janczara: Żołnierz, Najemnik.

W Ramach Karmazynowej Flotylli

Karmazynowa Flotylla szczyci się tym, że szkoleni przez nią marynarze, żołnierze i szpiedzy są

najlepszymi w całym Archipelagu. Coś musi w tym być, skoro ich agentury niezmiernie rzadko

padają łupem obław organizowanych przez Łańcuch.

Oficerowie Flotylli zwykle mają też za sobą długie i wyczerpujące szkolenia, co wpływa na ich

umiejętności  dowódcze  i  społeczne.  Oficerami  Flotylli  zostają  tylko  specjalnie  wybrane

jednostki, lub szefowie siatek z bogatym doświadczeniem, każdy z nich kieruje swoimi ludźmi

nieco inaczej, lecz każdy z oficerów to niebezpieczny i bardzo przedsiębiorczy przeciwnik.

Dla zobrazowania tego proponuję piramidę umiejętności podzieloną na trzy poziomy:

1. Poz.: Każda z umiejętności kosztuje 50 PD:

a) Oficerski dryg – Każdy oficer musi umieć pokierować swoimi podwładnymi. Doskonały oficer

jest  w stanie uczynić  bohaterem każdego,  kogo ma pod swoją władzą.  Bohater otrzymuje

bonus +5 do dowodzenia.

b) Wyższe sfery – Oficer byłby nikim, jeśli nie bywałby na dworach, balach, a także nie stykał

się  z  politykami.  Dlatego  też  posiadacz  tej  zdolności  otrzymuje  bonus  +5  do  ogłady

w sytuacjach formalnych i wymagających etykiety.

c) Werbunek – Karmazynowa Flotylla jest znakomitą organizacją, bo pod jej banderą pływają

najlepsi  marynarze,  a  sprawami  administracyjnymi  zajmują  się  najbardziej  biegli  w  swoim

fachu.  Jest  to  zasługą  niesamowitych  zdolności  retorycznych  oficerów,  którzy  werbują

wyróżniających się ludzi i wcielają ich w szeregi Flotylli. Bohater otrzymuje +5 do SW podczas

przekonywania innych do poparcia sprawy Karmazynowej Flotylli

d) Ulubiona broń – Wielu spośród oficerów KF posiada broń, którą posługuje się z zabójczą

precyzją. Flotylla nie ogranicza swoich żołnierzy, pozostawiając im dowolność w wyborze broni

jakiej używają. Bohater wybiera jedną broń, która stanie się jego wizytówką – musi to być

konkretny egzemplarz, jednak gdy bohater ją posiada, może raz na sesję użyć zdolności walki,

której nie posiada (np. błyskawiczne przeładowanie dla pistoletu, lub potężne uderzenie dla

szabli).
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e) Mistrz  Nawigacji  –  Oficerami  Karmazynowej  Flotylli  nie  zostają  tylko żołnierze.  Czasami

dowódcą okrętu staje się człowiek, który wcześniej pracował jako nawigator. Niektórzy z nich

są w wielu sytuacjach dużo bardziej przydatni od taktyków i strategów. Bohater otrzymuje

+5 do umiejętności nawigacji

2. Poz.: Każda z umiejętności kosztuje 100 PD:

a) Aura odwagi – Podobno statek płynie tak długo, póki w sercach załogi jest nadzieja i wiara

w powodzenie. Uosobieniem tych ideałów jest dowódca. Dzięki niemu załoga jest gotowa rzucić

się z szablami na pistolety i walczyć do końca. Dopóki żyje oficer, każdy podległy mu marynarz

i żołnierz w pobliżu może przerzucić jeden rzut na SW, który miałby wzbudzić w nim strach

b) Siatka szpiegowska – Niesamowite jest to, jak doskonałe rozpoznanie przeprowadza Flotylla

zanim zaatakuje statek kupiecki lub rozbije w pył statki Związku Morskiego. Dzieje się tak,

ponieważ wielu spośród oficerów Flotylli posiada swoich szpiegów w wielu miastach i nie będzie

przesadą, jeśli powiemy, że mogą oni poznać tożsamość i życiorys niemal każdego człowieka

w mieście.  Bohater  otrzymuje  umiejętność  Sekretny  język  (szpiegowski)  i  na  każde  20

punktów Ogłady przypada jedna wyspa, na której posiada swoich agentów.

c) Stary wyga – Oficer Flotylli to nie tylko żołnierz. To także polityk, strateg lub możnowładca.

Wielu  z  nich  uczestniczyło  w  wielu  formalnych  spotkaniach  i  są  biegli  w  rozmowach  na

wyższych szczeblach, jak i znają tożsamość wielu spośród liczących się graczy. Bohater może

za pomocą testu Int ocenić interesy stron w czasie negocjacji – MG winien wskazać mu o co

toczy się gra i jakich argumentów mogą użyć strony

d) Zacieranie śladów – Większość oficerów Flotylli nie chwali się swoim podwójnym życiem.

Dlatego  są  nauczeni  jak  ukrywać  swoją  tożsamość  i  niszczyć  dowody  wskazujące  na  ich

powiązania z Karmazynową Flotyllą. Jeżeli bohater zrobił coś, co może narazić na wykrycie

jego tożsamości (gdy się ukrywa), MG wykonuje tajny test na Inteligencję oficera. Jeżeli test

będzie zdany –MG musi naprowadzić gracza na błąd, który popełnił lub ślad, który za sobą

zostawił.

3. Poz.: Każda z umiejętności kosztuje 200 PD:

a)  Immunitet  –  Szczytem  dążeń  każdego  oficera  Flotylli  jest  posiadanie  potwierdzonego

Immunitetu.  Większość  wrogów Flotylli  posiada listę  haseł,  pod którymi  kryją  się  persony

istotne  dla  Karmazynowej  Flotylli.  Jeśli  ktoś  poda  jedno  z  nich,  jest  formalnie  nietykalny.

Zabicie go byłoby nierozważne z racji jego wysokiej pozycji. Pomijając już to, że większość

z nich  jest  także  kimś ważnym w innym środowisku:  może  to  być władca  wyspy,  wysoko

postawiony kapłan lub nawet ktoś z Rady Związku. Bohater jest jedną z najwyżej postawionych

osób w Karmazynowej Flotylli. Jeżeli dostanie się w ręce wroga (cywilizowanego) nie powinien

zostać zabity, jeśli nie będzie stawiał oporu – jest niesamowicie dużo wart dla Flotylli i ta za

wszelką cenę będzie chciała go odbić lub wykupić.

b) Niezłomny kłamca – Najważniejsze to do niczego się nie przyznać. Ci  spośród oficerów,

którzy nie dostąpili zaszczytu immunitetu, muszą bardzo dobrze kłamać i umieć się wyprzeć
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wszystkiego, co jest im zarzucane. Bohater otrzymuje +20 do SW w chwili gdy opiera się na

przesłuchaniu lub ukrywa swoją tożsamość.

c) Za mną! – Na morzu nie liczą się salonowe gesty, umizgi i ukrywanie się. Gdy dochodzi do

walki, oficer musi dać swoim podkomendnym przykład, być inspiracją do działania. Gdy oficer

floty uczestniczy w aktywnej walce, każdy z jego ludzi w zasięgu wzroku dostaje bonus +5 do

WW lub US.

Piramida ułożona jest w następujący sposób:

Wyższe sfery Werbunek Oficerski Dryg Ulubiona Broń M. Marynarzy.

 Stary Wyga Siatka Szpieg. Aura Odwagi Zacieranie śladów.

 Immunitet Niezłomny Za mną!

Powyższe umiejętności są niezależne od wykonywanej przez postać profesji, lecz od jej statusu

i roli w strukturach Flotylli. Nabycie umiejętności 1 poziomu wymaga jedynie PD i szkolenia,

zaś zdobywanie  kolejnych poziomów PD oraz  dwóch wynikających z piramidy umiejętności

niższego poziomu.

BG decydujący się na wspieranie Karmazynowej Flotylli może uzyskać możliwość wyuczenia się

umiejętności  zgodnie  z  piramidą i  zapłacenia  za  nie  PD niezależnie  od posiadanej  obecnie

profesji. Awans i umiejętności w Karmazynowej Flotylli nie odzwierciedlają znaczącej zmiany

w jego „oficjalnym życiu”.
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VI Magia, zioła i duchy

Magia ogółem

Ten temat każdy w miarę rozgarnięty mieszkaniec Archipelagu podsumuje krótkim: „Idioto, nie

ma żadnych czarów!”

Jak  dotąd  wszyscy  najsławniejsi  magowie  okazywali  się  na  końcu  szarlatanami

i hochsztaplerami.

Mimo tego, że niektórzy, jak np. Davido Silberfeldi zdobywają pewne wpływy, a momentami

nawet i władzę, to tylko najbardziej przesądni wierzą, że człowiek może czarować. Oczywiście,

zdarzają się osoby o pewnych paranormalnych zdolnościach, jednak albo głęboko to ukrywają

albo zostają mniej lub bardziej sławnymi iluzjonistami, prestidigitatorami czy mentalistami.

Historie  o  szamanach  i  “wiedzących”  z  Plemion  Wielorybniczych  dochodzą  do  centrum

Archipelagu  poprzekręcane  i  wyolbrzymione.  Prawda  jest  taka,  że  niektóre  spośród  osób

należących do Plemion Wielorybniczych potrafią przy pomocy swoich lub cudzych "pamiątek"

dostroić swoje umysły do zaświatów zamieszkanych przez przodków i są zdolni do osiągania

pewnych korzyści z tym związanych.

Jednak  nawet  najpotężniejsi  nie  są  w stanie  uzyskać  więcej  aniżeli  mgliste  proroctwa  lub

zawoalowane przestrogi.

Jeżeli  chodzi  o  magię  kapłańską,  to  –  jak  wskazano  wcześniej  –  bogowie  mają  moc,  ale

niezmiernie  rzadko  zdarza  im  się  dokonywać  cudów  za  pośrednictwem  swoich  kapłanów.

Zwykle osoba, która cudu dokonała poprzedziła to godzinami modłów i poświęceń, a po samym

fakcie uznana zostaje za świętą.

Herok

O  ile  magia  nie  występuje  sama  z  siebie,  o  tyle  pewna  roślina,  znaleziona  na  dalekich,

zachodnich  rubieżach  Archipelagu  przez  Zakon  Nowego  Świata  potrafi  dostarczyć  pewne

zdolności magiczne.

Roślina ta, zwana jest herokiem i występuje w co najmniej dwóch odmianach.

a) Suszonych płatków czegoś co wygląda jak korzeń rośliny – suszonych płatków rośliny, której

korzeń przypomina imbir, zaś płatki mają wygląd i grubość suszonych bananowych krążków

b) Proszku, przechowywanego w szklanych fiolkach i zażywanego poprzez wciągnięcie nosem.

Proszek ma lekko mączną konsystencję.

Przede wszystkim trzeba byłoby zacząć od dwóch słów teoretycznych: zadziwiająco pomocne

w rozpatrzeniu sprawy są tutaj wierzenia plemienne Nordów mówiące o światach, granicach

i pustce.
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Na świat rzeczywisty, widzialny i namacalny należałoby spojrzeć jak na bańkę, wewnętrzne

koło, w którym rodzimy się i umieramy.

Rzeczy,  ludzie,  miejsca,  a  czasem zdarzenia  zaistniałe  w rzeczywistym świecie  mogą mieć

swoje duchy lub aury, które są naturalnym efektem ich istnienia i oplatają świat rzeczywisty

środkowym kręgiem, oddzielając go od pełnego niebezpieczeństw Bezświata – pustki. Wejście

do środkowego kręgu możliwe jest tylko dla Nordów, a zwłaszcza chodzących z duchami, choć

czasem koncentracja pozwala na ujrzenie niektórych jego aspektów także przez inne osoby.

Kontakty ze środkowym kręgiem są wyczerpujące, lecz możliwe, a przede wszystkim mieszczą

się w ramach “naturalnego” kontaktu.

Poza kręgiem duchów znajduje się Bezświat – amorficzna pustka, niczym ameba oplatająca

świat.  Człowiek  widuje  ją  chwilami  jedynie  w  snach,  nie  ma  jednak  możliwości  fizycznej

ingerencji, chwilowo wchodzi bowiem w Bezświat i kształtuje go tylko na czas snu, po którym

pustka powraca do swego amorficznego bytu.

Herok pozwala na przeskoczenie bariery z duchów i ukształtowanie części Bezświata w umyśle

zażywającego  tak  by,  niczym  tunelem,  nienaturalne  efekty  Bezświata  przeniknęły  do

rzeczywistości. Zażywający otwiera “przejście” pomiędzy swoimi snami i pragnieniami, które są

bytami bezczasu, i wyciąga je do realnego świata. Jednocześnie jednak na stałe zmusza część

Bezświata do przyjęcia pewnego, żądanego przez niego aspektu.

Bezświat podporządkowuje się tylko jednemu aspektowi, nie posiada bowiem pełni możliwości

rzeczywistego świata. Dlatego też tworzone z użyciem bezczasu przedmioty mogą być zupełnie

nieprzydatne,  np.  zmaterializowana przez  kogoś łódź,  kto  nadał  Bezświatowi  aspekt ziemi,

może okazać się zrobiona z kamienia i pójść szybko na dno.

Istnieje jednakże duże niebezpieczeństwo – logika snów i  marzeń obowiązująca w pustce–

bezświecie bardzo demobilizująco działa na przebywające tam osoby.  Olbrzymie możliwości

tworzenia i niszczenia w tym miejscu powodują, że świat rzeczywisty staje się szary, coraz

mniej interesujący, a jednocześnie chęć tworzenia kolejnych miejsc w amorficznej pustce bywa

tak duża, że kolejna dawka proszku jest tylko kwestią dni lub godzin.

Jednoczesne korzystanie z magii duchów i heroku jest niemożliwe, pod wpływem Bezświata

duchy  wypaczają  się  i  tracą  swoją  formę,  lecz  mogą  być  wykorzystywane  do  anulowania

efektów heroku dotykających chodzącego z duchami.

Po  zażyciu  heroku  w  postaci  płatków  tymczasowo  (na  czas  do  3  godzin)  zwiększają  się

możliwości  “psychokinetyczne”  mózgu.  Bez  odpowiedniej  koncentracji  oznacza  to,  że  siłą

umysłu  materializuje  się  pewne przedmioty  lub czynności.  Niewykluczone,  że  możliwe  jest

zwiększanie  możliwości  własnego  ciała  czy  też  generowanie  określonych  czynności,

przedmiotów lub procesów.

Z obserwacji wynika, że zażycie heroku w postaci sproszkowanej powoduje znaczny wzrost

możliwości psychicznych zażywającego. Czas trwania i dokładne działanie nie jest znane. Ze

spostrzeżeń  wynika  jednak,  że  możliwe  jest  np.  znaczne  rozszerzenie  zasięgu  zarazy
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roznoszonej  przez  człowieka.  Istnieje  uzasadnione  podejrzenie,  że  przy  użyciu  heroku

w postaci sproszkowanej możliwa jest także teleportacja.

Po użyciu płatków heroku i zakończeniu działania zażywający odczuwa ból głowy i mdłości,

porównywalne z kacem, trwające dwie–trzy godziny. Brak danych na temat skutków zażywania

postaci sproszkowanej.

Spożywanie płatków heroku pozwala na zatrudnienie mocy z innych, dalszych światów w celu

poprawy możliwości  własnego ciała,  intelektu,  zaleczeniu  ran czy  nawet,  by  tworzyć  nowe

rzeczy. Nie pozwala jednak na emanację bezpośrednią innych światów w postaci widzialnych

promieni magii, ognia itp.

Mechanika dla spożywania płatków heroku

1. Po zażyciu jednego płatka heroku gracz otrzymuje k10 + cyfra dziesiątek SW punktów.

Zażycie kolejnego płatka ma mniejszy skutek – jedynie k5 punktów.

2. Punkty są odzwierciedlane przez żetony/kryształki.

3. Czas działania jednego płatka: od dwóch do trzech godzin. Niewykorzystane w tym czasie

punkty są tracone bezpowrotnie.

4.  W  czasie  działania  płatka  heroku  gracz  może  tymczasowo  podwyższyć  swoje  cechy

procentowe łącznie  o  tyle,  ile  uzyskał  punktów.  Żadna  z  cech  nie  może  być  powiększona

o więcej  niż  10.  Podwyższenie  cech  nie  powoduje  utraty  punktów.  W  przypadku  wydania

punktów konieczne jest obniżenie cech o odpowiednią liczbę punktów.

5. W czasie działania dawki gracz może bezpowrotnie wydać uzyskane punkty, by tymczasowo

uzyskać jedną z umiejętności lub talentów – winny one być związane z cechami fizycznymi

postaci, np. unik lub bardzo szybki. Tymczasowe uzyskanie umiejętności kosztuje 5 punktów

przy jednej dawce.

6.  W czasie  działania  dawki  gracz  może  bezpowrotnie  wydać  uzyskane  punkty,  by  dostać

osłonę przed jednym atakiem przeciwnika. Uzyskanie 1 PP na jednej lokacji ciała na jeden atak

pochłania jeden punkt. Możliwe jest zwiększanie osłony lub przedłużanie jej działania, np. 5 PP

na 2 ataki – 10 punktów.

7. W czasie działania dawki gracz może bezpowrotnie wydać uzyskane punkty na wzmocnienie

regeneracji swojego ciała, lecząc, bez kolejnych testów, 1 PŻ za 2 punkty uzyskane z dawki.

8. W czasie trwania dawki  gracz może usiłować tworzyć przedmioty materialne, z pomocą

innych światów, ich koszt i wielkość zależą od uznania mistrza gry i sytuacji.

9. Po zakończeniu działania dawki występują następujące efekty uboczne:

a) za każdą rozpoczętą dziesiątkę punktów “mocy”, uzyskanych w tej dawce, gracz wybiera

jedną z podniesionych przez herok statystyk i na stałe obniża ją o 1.

b) w przypadku wydania co najmniej jednego punktu na tworzenie przedmiotów, wiara postaci
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w zasady rządzące światem zmniejsza się i traci ona na stałe 1 pkt SW.

c) w przypadku wyleczenia co najmniej 1 PŻ postaci, jej ciało przyzwyczaja się coraz bardziej

do obcej pomocy w regeneracji, w związku z czym postać traci na stałe 1 pkt Odp.

d) w przypadku uzyskania tymczasowo umiejętności  lub talentu, postać traci  1 ppkt cechy

wykorzystywanej przy tej umiejętności lub talencie.

e) w momencie nadmiernego otworzenia się na inny świat – uzyskania jednorazowo powyżej

10  punktów  “mocy”  oraz  za  każdą  rozpoczęta  następną  10,  postać  powoli  traci  kontakt

z rzeczywistym światem i otrzymuje 1 PO.

Herokowy proszek – teorie, działania, konsekwencje

Działanie fizyczne proszku

Proszek bardzo  szybko  uzależnia  fizycznie  zażywającego.  Od pewnego momentu  przeżycie

tygodnia  bez  działki  może  spowodować  olbrzymi  ból  i  narkotykowy  głód.  Jednocześnie

powoduje poważne szkody w organizmie, uszkadzając ważne organy i upośledzając fizycznie

zażywającego.  Do  dnia  dzisiejszego  nie  wiadomo  nic  o  efektywnych  sposobach  wyjścia

z uzależnienia. Przypadki przedawkowania skutkują jednak czasowym lub trwałym oderwaniem

się duszy od ciała – szaleństwem lub katatonią.

 Konsekwencje mechaniczne

– Po zażyciu proszku po raz pierwszy ma miejsce następujący fakt: gracz obiera sobie aspekt,

w jakim widzi Bezświat. Aspektem mogą być określenia abstrakcyjne, jak i realne: emocje czy

uczucia. Aspektem nie może być skonkretyzowana rzecz ani wytwór ludzkich rąk. Od tej chwili

następuje  zdefiniowanie  kawałka  Bezświata  przez  bohatera,  jego  świat  snów  z  Bezświata

będzie wyglądać już zawsze tak samo.

–  Przez  okres  10–15  minut  (odliczanych  fabularnie),  zmysły  osoby  zażywającej  odbierają

niejako  podwójnie  –  na  poziomie  rzeczywistości  i  Bezświata.  Bohater  ma  problemy

z odróżnieniem tego,  co realne,  a  co pochodzi  z  pustki.  Jednocześnie  ogarnia go poczucie

potęgi  i  władzy,  może  tworzyć  przedmioty  związane  z  aspektem,  modyfikować  otoczenie,

wspierać  innych.  Co  kilka  chwil  konieczny  jest  test  na  SW,  gdyż  możliwości  i  moc

dekoncentrują go i mogą spowodować, że skupi się na czymś zupełnie nieistotnym, a kontrolę

nad nim przejmie MG.

– Bohater może wykonywać czary ofensywne jak i defensywne czy wspierające w czasie walki

lub fabularnie. Podstawową wartością siły uderzenia, grubości pancerza czy wartości wsparcia

zawsze jest pierwsza cyfra SW bohatera. Wykonywanie czarów – modyfikacja rzeczywistości

nie wymaga żadnych dodatkowych rzutów, ataki jednak wymagają normalnego trafienia.

–  Po zakończeniu  działania  proszku bohater  odczuwa fizycznie  opuszczenie  Bezświata,  jest

zdezorientowany. Otrzymuje k3 punktów obłędu, jednocześnie jednak jego sposób patrzenia na
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świat zmienia się i zwiększa swoje SW o 1.

– Wobec wyniszczającego działania fizycznego heroku bohater permanentnie:

1. Traci po 1 punkcie z każdej ze statystyk procentowych poza SW;

2. Traci k10+ Wt punktów procentowych lub PŻ (do wyboru przez gracza) 1 PŻ jest wart 5

punktów procentowych. W wyniku utraty mogą spaść jego S i Wt.

– Po wzięciu dawki przez kilka dni otrzymuje modyfikator –10 do SW w sytuacjach, w których

miałby oprzeć się pokusie wzięcia kolejnej działki.

Magia Duchów

Duchy są duchami przodków, rzeczy, zdarzeń i zjawisk. Ich pełne zrozumienie jest niemożliwe,

zaś osłabieniu bariery sprzyja stan zamroczenia alkoholowego czy też medytacyjny spokój.

Duchy można określić jednym z 5 rodzajów:

Duchy światła – żółte

Duchy wody – niebieskie

Duchy życia – zielone

Duchy śmierci – czerwone

Duchy przodków – szare

Każdy przedstawiciel Plemion może raz na dobę spróbować rytuału przyzwania duchów. Może

oddać im trochę krwi, próbować przekupić, grozić im lub usiłować je podporządkować.

Jednakże, bez względu na formę w jakiej przyzwie duchy, może kontrolować tylko określoną

ich ilość. Poza tym nie ma zbyt wielkiego wpływu na to, jakie duchy przy nim zostaną.

Mechanicznie wygląda to tak, że gracz może utrzymać przy sobie na dobę 1 ducha na każde

10 punktów jego SW i dodatkowo 1 za każdy poziom sukcesu uzyskany przy rzucie na SW

w trakcie odprawiania rytuału .

Duchy  należy  wykorzystać  w  ciągu  następnej  doby,  po  jej  upływie  kończy  się  czas  ich

przyzwania.

Duchy  są  reprezentowane  przez  drewniane  żetony  w  czterech  kolorach  odpowiadającym

aspektom duchów i o bezbarwnym rewersie, tworzącym 5–ty kolor – przodków.

Gracz  otrzymuje  tyle  żetonów,  ile  duchów  przyzwał,  MG  rzuca  nimi  i  wręcza  graczowi

w konfiguracji jaka powstała na stole, np. 3 żetony – po rzucie wychodzą: 1 życia, 1 śmierci

i 1 przodków – to są dostępne dla gracza duchy. Każdego z nich można użyć 1 raz, lecz można

je łączyć.
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Podstawowe funkcje poszczególnych kolorów są następujące – wydanie 1 żetonu daje:

Duchy światła – żółte – efekt magicznego światła przez krótki czas, o natężeniu lampy lub

pochodni lub zwiększenie inicjatywy w najbliższej walce o k3

Duchy wody – niebieskie – wytworzenie słodkiej wody w ilości ok. 2 litrów we wskazanym

naczyniu lub uzyskanie 3 punktów pancerza na jednej z lokacji ciała przeciwko następnemu

atakowi (może być zadeklarowane jak parowanie – zabiera akcję z następnej tury).

Duchy życia – zielone – możliwość kontrolowania umysłem jednego zwierzęcia – ssaka lub

ptaka przez kilka minut lub natychmiastowe wyleczenie k3 punktów żywotności

Duchy śmierci – czerwone – uzyskanie +5 do wszelkich testów zastraszania w ciągu doby

lub zadanie dodatkowych k3 obrażeń przy własnym ataku (dodawanych do zwykłych obrażeń)

Duchy  przodków  –  szare  –  możliwość  zadania  duchowi  jednego  pytania  związanego

z przeszłością,  światem duchów lub  dowolną  nauką  lub  możliwość  modyfikacji  następnego

własnego rzutu kośćmi o +/– 10.

W przypadku kombinacji poszczególnych duchów gracz wydaje 2 lub więcej żetonów w celu

osiągnięcia potężniejszego efektu.

Połączenie i wydanie na raz większej ilości żetonów w tym samym kolorze może przedłużyć

działanie efektu lub zwiększyć jego zasięg, siłę czy możliwości.

Dla efektów wyrażonych kośćmi wzrastają one następująco: k3–k6–k10

Dla duchów przodków kombinacja pozwala na dłuższą rozmowę lub na zamianę dodatkowych

kości lub na objęcie efektem dodatkowej osoby.

W przypadku kombinacji duchów o różnych aspektach gracz wraz z MG definiują co ma się

wydarzyć i jakie duchy będą wymagane.

Co do zasady jednak:

– Duchy przodków pozwalają zwiększyć obszar lub poddać dodatkową osobę działaniu efektu.

–  Można  łączyć  aspekty  dowolnie,  wyciągając  z  nich  nowe  “żywioły”  np.

światło+życie=elektryczność.

– Aspekty mogą mniej nadawać się do pewnych działań niż do innych, np. życie będzie mniej

efektywne w ofensywie.

Talenty

Nordzi, którzy wstępują na ścieżkę chodzących z duchami po pewnym czasie nabywają pewne

umiejętności,  które  pozwalają  im  na  bardziej  świadome  lub  po  prostu  korzystniejsze

wykorzystywanie mocy duchów.

Duch opiekuńczy – szaman zawiera umowę z jednym duchem, by ten chronił go i dopomagał

mu w zamian za szacunek i kult dla niego. Duch wymaga określonego zachowania – np. duch
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życia nie będzie pochwalał zabójstwa itp, i  w przypadku poważnego naruszenia – działania

wbrew umowie i aspektowi – może opuścić szamana na zawsze. Jednak w czasie kiedy duch

współpracuje z szamanem, może on wykorzystywać moc ducha bez nakazanych codziennych

rytuałów i modłów.

Z mechanicznego punktu widzenia duch opiekuńczy pozwala na utrzymywanie przy sobie przez

szamana jednego żetonu o dowolnym, jednak niezmiennym kolorze bez względu na wykonanie

rytuałów przyzwania duchów.

Arcyszaman –  Chodzący z duchami ma taki autorytet wśród ludzi i duchów i jest na tyle

związany z oboma światami, że nawet bez odprawiania rytuału towarzyszy mu na stałe tyle

duchów ile wynosi 1 cyfra jego SW. Talent wchodzi zamiast talentu Duch opiekuńczy, który jest

wymagany zanim weźmie się Arcyszamana.

Ulubieniec  przodków –  chodzący  z  duchami  może  nakłonić  duchy  przodków,  by  zrobiły

miejsce dla innych aspektów lub podczas rytuału przyciągnąć ducha przodka zamiast innego

ducha. Umiejący to szaman nie rani żadnych dusz, po prostu uzyskuje większą kontrolę nad

przybywającymi do niego duchami.  Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że przodkowie będą

nadmiernie zainteresowani swoim ulubieńcem, co nie zawsze dobrze się kończy.

Mechanicznie rzecz ujmując szaman może po określeniu swojej puli  duchów zmienić stronę

jednego żetonu – zamienić awers z rewersem – tym samym może albo zmienić przodka na

inny aspekt lub dowolny aspekt na przodka.

Związanie  ducha  –  wiedzący  uzyskał  wiedzę  jak  spełnić  największe  marzenia  duchów –

pozwolić im wrócić do realnego świata. Poznał rytuały i czynności, które umożliwiają związanie

istoty ducha w przedmiocie. Nie jest to pełnia szczęścia dla mieszkańców zaświatów, lecz i tak

z chęcią się godzą na taki los. Szaman może tworzyć trwałe przedmioty zawierające esencję

duchów.  Duchy  mają  różne  preferencje  odnośnie  przedmiotów.  Duchy  życia  chętnie

zagnieżdżają  się  w  zwierzętach,  służących  potem szamanom za  chowańce;  duchy  śmierci

preferują broń, przodkowie zaś przedmioty codziennego użytku czy kawałki kości.

W jednym przedmiocie może być duch tylko jednego rodzaju. W jednym przedmiocie można

zamknąć więcej niż jednego ducha, lecz zwykle wymaga to dłuższych rytuałów i, co dziwne,

większego przedmiotu.

Zaklęte w przedmioty duchy wpływają na świat rzeczywisty tak, jakby zostały przywołane,

jednak  po  emanacji  nie  wracają  w  zaświaty  lecz  do  własnego  przedmiotu,  pozwalając

chodzącemu z duchami na rozporządzanie większą ilością duchów.

Przedmiot ze związanymi duchami może zostać przekazany innej osobie, jednak jeśli szaman

nie utrwali swojego rytuału związania raz na jakiś czas, duchy mogą w pewnym momencie

odejść bezpowrotnie.
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Z mechanicznego punktu widzenia:

– Rytuał związania wymaga przedmiotu – odpowiedniego do aspektu ducha (ustalenia gracza

i MG)

– Szaman odbywa rytuał,  który trwa całą  noc,  nie  może  wtedy przywoływać własnej  puli

duchów.

–  Szaman  testuje  SW z  modyfikatorem  –10  w  standardzie,  zaś  kolejne  –10  za  każdego

kolejnego ducha zaklinanego w danym przedmiocie.

– Po związaniu duchów szaman może korzystać z nich tak, jakby przyzwał je sam z siebie

dopóki  posiada  przedmiot.  Po  utracie  przedmiotu  szaman  traci  możliwość  korzystania

z zamkniętych w nim duchów.

–  Wiedzący  może  przekazać  przedmiot  z  zaklętym  duchem  innej  osobie,  jednak  istnieje

szansa, że duchy odmówią współpracy.

– Po pewnym czasie od związania rytuał należy utrwalić, w przeciwnym wypadku duchy po

wykorzystaniu odejdą.

Rytuał Wyboru

Doświadczeni Szamani wiedzą jakich duchów będą potrzebować w najbliższym czasie i wiedzą

jak nakłonić je do współpracy. Bohater podczas rytuału przyzwania zmniejsza ilość duchów,

które  przyzwie,  w  zamian  mogąc  świadomie  wybrać  aspekty  pozostałych  duchów

(maksymalnie dwukrotnie większej liczby niż liczba poświęconych duchów).

Zioła i mikstury

Jak pisze klasyczna w temacie pozycja:

„O kreacji myxtur ziołowych akapitów kilka, dla oświecenia y przydatności w gospodarstwie.”

pióra Saifa–al–Maghreba,“Wszem jest wiadome, iże rośliny wszelakie znaczny wpływ na

humory ludzkie mieć muszą. I tak niewątpliwym jest, że jedne dobro dla człowieczych

członków przynoszą, inne auxilium są dla ran gojenia, wystrzegać się zaś należy tych, co to ból

i choroby na ciało sprowadzają.”

Podsumowując – dla każdego ze znanych ziół przypisać można jeden z aspektów:

1.Zioła lecznicze [L] – przywracające Żyw.

2. Zioła Trujące [T] – szkodliwe dla zdrowia.

3. Zioła Wzmacniające [W] – wzmacniające określone cechy %.

4. Zioła “bazowe” [B].

Spożycie “na surowo” jakiegoś z ziół nie powoduje specjalnych efektów, poza ziołami trującymi

–zabierającymi 1 Żyw.
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Zielarz rozpoczynający swoją przygodę ma na początku możliwość mieszania jedynie dwóch

z dostępnych rodzajów ziół, jednak w dowolnej konfiguracji.

Zioła “bazowe” wykorzystywane są przez doświadczonych aptekarzy i uzdrowicieli do tworzenia

bardziej skomplikowanych mieszanek ziołowych, o czym nie ma pojęcia “zwykły zielarz”.

Każdy zielarz rozpoczyna grę z niewielkim zielnikiem, obejmującym 6 pozycji, wedle własnego

wyboru.

W przypadku zbierania ziół test zielarstwa pozwala na zebranie kilku ziół – bazowo jest to

1 Cyfra Int. postaci, powiększona o liczbę poziomów sukcesu.

MG może jednak stwierdzić, że znalezienie określonych ziół wymaga większych trudności.

Po  zebraniu  ziół  można  przystąpić  do  tworzenia  driakwi  –  zioła  zwykle  należy  posiekać,

podsuszyć, wymieszać, a następnie zalać wrzątkiem lub alkoholem.

Efekty ich łączenia są następujące:

L+L= + k3 +1Żyw – czyste leczenie.

T+T= Przy wypiciu – 2 Żyw, by zrobić prawdziwą truciznę konieczne jest “warzenie trucizn”

W+W= +1 do obu cech procentowych wspieranych przez zioła lub jeżeli zioła wspierały tę

samą cechę – +k3 +1 do danej cechy.

T+W= mikstura przeciwbólowa – zmniejsza na kilka tur karę wynikającą z ran postaci o 10

T+L= Mikstura  energetyzująca,  pozwalająca  na  unikanie  snu  przez  noc,  bez  wielkiego

zmęczenia.

L+W= Mikstura  przyspieszająca  gojenie  się  długotrwałych  ran  –  pozwala  na  wyleczenie

dodatkowego PŻ dla postaci krytycznie rannej w ciągu dnia.

Niektóre rośliny mają nadzwyczaj mocne działanie przez co ich wykorzystanie w miksturze

może  dać  nieco  silniejszy  efekt,  przy korzystaniu  z  wartości  na  kościach – dodajemy +1,

w pozostałych  przypadkach  –  MG  discretion.  Gracz  wie,  które  ze  znanych  mu  ziół  mają

wzmocnione działanie.

“Jak iuż rudymantarne driakwie warzyć się nauczysz, tedy do trudniejszych przejść należy, im

jednakowoż co najmniej solidny warsztat przystoi, nie zaś w domu przy ławie i stole.”
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VII Morze i Wojna

Wojna

Ze  względu  na  dekoncentrację  i  decentralizację  polityczną  Archipelagu  ciężko  mówić

o jednolitej armii Związku Morskiego.

Co więcej, często nawet na terenie poszczególnych wysp siły zbrojne składają się ze zlepków

różnorakich  kontyngentów,  wspieranych  najemnikami,  oraz,  w  pewnych  przypadkach,

wojskami  zakonnymi  poszczególnych  kultów,  a  także  nierzadko  pospolitym  ruszeniem.

Struktura  Armii  i  dowodzenia  również  zależy  od  wyspy,  na  niektórych  świetnie  mają  się

kondotierzy, w innych zgodnie z tradycją władca prowadzi lud do boju, istnieje też grupa, gdzie

armia stanowi oddzielną kastę, w której trzeba się urodzić by móc walczyć, na jeszcze innych

wyspach armia stanowi odbicie drabiny społecznej, gdzieniegdzie jest odskocznią dla biednych

do względnego dostatku. Nie ma jednej reguły.

Zwykle główną siłą zbrojną zostają żołnierze Piechoty Morskiej, chociaż w działaniach na lądzie

nie są tak efektywni jak na okrętach.

W razie potrzeby Rada Związku może zwołać pospolite ruszenie, w którym mają obowiązek

wziąć  udział  kontyngenty  wszystkich  miast  –  członków,  jednak  dowodzenie  taką  mozaiką

oddziałów jest wysoce utrudnione.

Kilka słów o kwestiach techniki i organizacji militarnej

Mimo hegemonii Związku Morskiego na terenie Archipelagu poszczególne państwa lub wyspy

utrzymują własne siły zbrojne i floty.

Znamienne w Archipelagu jest to, że zwykle armia stanowi niedoinwestowaną część, podczas

gdy  każde  państwo  stara  się  osiągnąć  jak  najsprawniejszą  flotę.  Takie  nastawienie

jednoznacznie  wynika  z  konieczności  prowadzenia  handlu  morskiego  w  celu  uzyskiwania

zysków i zaopatrzenia.

Plemiona  nieczęsto  toczą  wojny  na  wielką  skalę,  jednak  dla  obrony  siebie  i  klanu  każdy

z członków plemienia jest szkolony w walce. Ze względu na wykonywane prace przedstawiciele

Plemion są znani ze swoich umiejętności w broniach rzucanych, a sajdak pełen harpunowato

zakończonych  oszczepów  potrafi  przerazić  niejednego  przeciwnika.  Jednak  uzbrojenie

wojownika klanowego to nie tylko kilka harpunów, lecz także skórzany napierśnik, pistolet,

muszkiet lub kusza i rapier o szerokim ostrzu. Tak prowadzone są walki rodowe jak i wojny

zewnętrzne.

Wojna jako taka nie istnieje dla Trangów – nie mają i nie pożądają właściwie niczego, o co

warto by toczyć wojny, tym niemniej zawsze gotowi są do obrony swojego i cudzego życia.

Wykorzystują rozmaite style walki wręcz, jak i z zadziwiającą celnością strzelają z proc.
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Floty

Związek Morski

Nie  da  się  ukryć,  że  największymi  flotami,  zarówno  ilościowo  jak  i  różnorodnością  typów

jednostek dysponują miasta należące do Związku Morskiego. W tej części będzie też o flotach

miast, państw czy frakcji nie należących do związku, ale korzystających z podobnego poziomu

techniki.

Na początek opis okrętów typowo wojennych lub o ograniczonych możliwościach handlowych:

Okręty Pokoju – jak już wspomniano, to największe i najbardziej potężne okręty. Jakkolwiek

nie są budowane w jednej stoczni według jednych planów, to jednak wszystkie muszą spełniać

pewne wymogi. Typowy Okręt Pokoju ma 3 maszty, otaklowane jak fregata lub rzadziej jak

bark. Długość około 45–50 m. Załoga: 300 marynarzy i kanonierów + 100 Piechoty Morskiej.

Uzbrojenie – między 40 a 50 dział różnych kalibrów (zwykle 48). Jednostki stosunkowo szybkie

przy swojej wielkości i dość wytrzymałe.

Galeony – często spotykany typ okrętu. Zasadniczo jako jednostka wojskowa, lecz ze względu

na  konstrukcję  ze  sporymi  możliwościami  transportowymi.  Ciężka  i  powolna,  choć  nieźle

uzbrojona. zwykle ma 2 (żagle jak bryg), czasem 3 maszty (bark/fregata). Długość pomiędzy

35 a 45 metrów. Załoga: ok. 200 marynarzy i kanonierów, do 80 żołnierzy. Uzbrojenie: 30–40

armat (zwykle 36). Duża wytrzymałość i ładowność, jednak niewielka szybkość.

Karaki – używane zarówno do celów wojskowych, jak i handlowych stanowią podstawę wielu

mniejszych i  większych flot.  Średniej wielkości  – pomiędzy 30 a 40 m. Mimo tego zwykle

z 3 masztami z  ożaglowaniem fregaty.  Załoga ok 150 osób i  do 50 żołnierzy lub ładunek.

Uzbrojenie:  20–30  armat,  zwykle  24.  Przyzwoita  szybkość,  średnia  wytrzymałość,  średnia

ładowność.

Pinasy (zwane także pinkami) – są nieco mniejszymi okrętami bojowo–handlowymi, często

stanowią  podstawę  wypraw  eksploracyjnych.  Długie  na  ok  30  m,  2  lub  3  masztowe

z ożaglowaniem  trójkątnym  –  łacińskim.  Załoga:  100  marynarzy/artylerzystów  +  do  30

żołnierzy.  Uzbrojenie:  10–20  dział  (zwykle  14–16).  Stosunkowo  szybkie  jednostki,

wykorzystywane często przy podejściach do płytkich wód.

Slupy  –  najmniejsze  jednostki  czysto  bojowe,  jednocześnie  najszybsze  jednostki  nawodne

dostępne dla większości flot, chociaż szybkość powoduje, że ich wytrzymałość jest znacznie

zmniejszona, a warunki bytowe załóg tragiczne. Długość – ok 30 m, dwa lub trzy maszty

z ożaglowaniem  gaflowym lub  trójkątnym.  Załoga:  120  marynarzy/artylerzystów  +  do  30

żołnierzy. Uzbrojenie: 14–20 armat (zwykle 16–18). Są to najszybsze jednostki, wypełniające

zwykle zadania zwiadowcze i kurierskie, chociaż przydatne dla walki z piratami.

 Jednostki typowo handlowe, o ograniczonych możliwościach bojowych:

Kogi,  Holki  i  Fleuty  –  o  porównywalnej  wielkości,  stanowią  podstawowe  typy  statków

handlowych  na  wewnętrznych  wodach  Archipelagu,  rozpowszechnione  przez  wyspy
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wewnętrzne. Są niezbyt szybkie, lecz ładowne, łatwe w prowadzeniu i stosunkowo wytrzymałe.

Fleuty stanowią najnowszy typ, nieco większy i szybszy. Kogi i Holki mają po 1, max 2 maszty,

Fleuty zwykle po 2. Długość jest różna – od 25 do nawet i 50 m. Załoga nie przekracza 50–60

marynarzy. Uzbrojenie ochronne – do 10 dział.

Dhow  –  popularny  typ  statku  handlowego  i  pasażerskiego  na  zewnętrznych  rejonach

Archipelagu.  Zwykle  posiadają  jeden  solidny  maszt,  z  rozpiętymi  na  nim  dwoma  żaglami

łacińskimi.  Długość  do  30  m.  Załoga  –  do  40  marynarzy.  Uzbrojenie  obronne  –  max.  6

niewielkich  armat.  Swe  niewielkie  rozmiary  nadrabia  szybkością,  którą  ustępuje  jedynie

slupom.

Ponadto oczywiście występuje duża liczba niewielkich rybackich czy handlowych kutrów, łodzi

żaglowych, wiosłówek i wszelkiej innej “drobnicy”, którą pływają przybrzeżni rybacy i kupcy.

Piraci

Flotylle i statki pirackie zwykle korzystają ze wzorów dostępnych dla Związku morskiego. Piraci

korzystają zarówno z jednostek wojskowych (znacznie rzadziej) jak i handlowych (częściej).

Mają  jednak  tendencję  do  dozbrajania  posiadanych  przez  siebie  okrętów,  niekiedy

nadmiernego,  często  z  uszczerbkiem  dla  ich  manewrowości.  Tym  niemniej  w  pewnych

regionach występuje też oddzielny typ jednostek pirackich – rajderów.

Rajder jest stosunkowo niewielkim okrętem, wielkości mniej więcej karaki – między 30 a 40 m

długości.  Zwykle  ma  3  maszty  z  ożaglowaniem  typowym  dla  szkunera  –  gaflowym  lub

trójkątnym. Pozwala mu to na osiąganie dużych prędkości nawet przy niekorzystnych wiatrach.

Jego konstrukcja jest nieco bardziej smukła, nie ma też wielkiej pojemności na towary. Załoga

– 180 marynarzy–artylerzystów + 40–50 piratów. Uzbrojenie: 26–34 działa. Duża szybkość

i zwrotność, średnia wytrzymałość.

Wiosłowo–żaglowe kanonierki  –  drugi  typ jednostek  wykorzystywany przez  piratów,  często

będący w użyciu w oficjalnych flotach. Są to niewielkie jednostki, mające do 15 m długości,

zwykle z jednym masztem, kilkunastoma wiosłami. Ich krucha konstrukcja nie przeszkadza

w stosunkowo dużej skuteczności – kilka z nich działając wspólnie potrafi uszkodzić większość

statków handlowych.  Załoga – 30 marynarzy/artylerzystów + 10 piratów.  Uzbrojenie:  2–6

armat.

Zakon Nowego Świata

Również okręty Zakonu Nowego Świata zwykle należą do typów i rodzajów używanych przez

Związek Morski – poza okrętami pokoju. W związku jednak z wyznawaną przez nich ideologią

na ich okrętach znajdują się nieco większe załogi – dla wykonywania tych samych czynności

potrzebują oni znacznie większej ilości ludzi. Ponadto, Zakon stosuje także nieco archaiczny typ

jednostek – galery. Są one wykorzystywane przede wszystkim na mniejszych, spokojniejszych

akwenach.  Służba jako galernik  stanowi dla  niektórych członków Zakonu rodzaj  nowicjatu,

w którym poznają oni swoją wartość i miejsce w machinie kultu.
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Galera jest okrętem o sporej długości, do 35 m. Posiada od 30 do 50 wioseł z każdej strony.

dodatkowo pomocniczy maszt i żagiel. Załoga: 180 marynarzy, galerników i artylerzystów + 60

żołnierzy. Uzbrojenie – 12–16 armat. O ile galery w normalnych warunkach są stosunkowo

powolne,  o  tyle  w czasie  ciszy  lub  małego  zafalowania  zmieniają  się  w niebywale  groźne

jednostki bojowe, które są w stanie pokonać nawet potencjalnie silniejszego przeciwnika.

Plemiona Wielorybnicze

W Plemionach życie całej społeczności toczy się dookoła ich okrętów. Niektórzy pływają na

nich,  inni  je  budują lub remontują,  wreszcie pewna grupa je zaopatruje  czy przygotowuje

wyposażenie. Stanowią one dumę i pewnego rodzaju pomnik wszystkich plemion i klanów. Ich

statki są ekstremalnie praktyczne i przeznaczone do wykonywania konkretnych zadań, chociaż

znając warunki, kapitanowie gotowi są także do obrony swojej własności.

Statki–matki  –  to  największe  statki  Plemion.  Stanowią  one  ruchomą  bazę  dla  wypraw

wielorybniczych  poszczególnych  plemion.  Są  stosunkowo szybkie  jak  na  swoją  pojemność,

wyposażone w dźwigi i ładownie do pomieszczenia zdobyczy oraz magazyny do wyżywienia

utrzymujących się z nich eskadr mniejszych okrętów. Długość – do 40 m. Załoga – zwykle 140

marynarzy, jednak w przypadku wypraw wojennych dodatkowo do 80 wojowników. Uzbrojenie

– między 14 a 20 armat. Spora szybkość, jednak niewielka manewrowość i wytrzymałość.

Okręty myśliwskie to średniej wielkości jednostki służące do rozpoznawania stad wielorybów

i początkowego  ich  oznaczania.  Są  zwykle  bardzo  szybkie  i  zwrotne.  Nie  posiadają  zbyt

wielkich ładowni, stąd też swoje zdobycze holują za sobą lub potem przekazują na statki–

matki. Zazwyczaj dwa maszty w układzie kecza gaflowego. Długość – do 30 m. Uzbrojenie: 6–

10  armat  +  2–4  działa  harpunnicze.  Załoga:  80  marynarzy/artylerzystów  +  ew.  do  25

wojowników.

Kutry wielorybnicze najmniejsze okręty we flotyllach Plemion. Te maks. 20 metrowe jednostki

osiągają  duże  szybkości.  Jeden  lub  dwa  maszty,  zwykle  gaflowe  ożaglowanie.  Ich  własne

zasoby wystarczają jedynie na krótkie rejsy, stąd też zwykle nie oddalają się od statku–matki.

Dopiero  po  oznaczeniu  i  rozpoznaniu  stada  waleni  wyruszają  na  polowanie,  swój  łup

przeciągają do statku–matki. Załoga – do 40 marynarzy + ew 15 wojowników. Uzbrojenie:

max 4 armat + 2 działa harpunnicze. Mają bardzo niewielką wytrzymałość, jednak nadrabiają

manewrowością.
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Zasady walk na statkach i okrętach

Statek Drużyny i Karta Statku

Statek Drużyny składa się z kilku lokacji, przedstawionych na osobnej karcie. W walce każda

z lokacji pozwala na wykonywanie konkretnych akcji wykorzystywanych w walce.

Lokacja Akcja Działanie

Sterówka 
Do zwrotu!

Test „żeglowania” wykonywany przez postać znajdującą się
w  tej  lokacji  pozwala  na  szybką  zmianę  kierunku  ruchu
statku.  Ponadto  za  każdy  poziom  sukcesu  manewry
sternika pozwalają na zmniejszenie obrażeń od artylerii o 1.

Pokład
działowy Salwa

Test  US postaci  dowodzącej  wystrzeliwaną salwą,  jedyna
możliwość  bezpośredniego ataku  artylerii  statku.  Możliwe
jest  wykonanie  tej  akcji  także  bez  obecnej  w  lokacji
postaci,  w  takim  wypadku  test  wykonywany  jest  na  US
załogi.

Akcję tę można wykonać tylko jeden raz w turze.

Bocianie
gniazdo Wypatrywanie

Celowanie

Test  „spostrzegawczości”  wykonywany  przez  postać
znajdującą  się  w  lokacji.  Taki  test  pozwala  na  dojrzenie
oddalonych  od  statku  lądów  czy  statków,  zaś  w  walce
udany test daje +5 US w następnej akcji strzelania.

Główny
pokład Ostrzał

Abordaż

Test WW lub US postaci znajdującej się w lokacji. Test WW
stosowany  jest  przy  abordażu  czyli  tylko  w  bliskim
sąsiedztwie  okrętu  przeciwnika.  Test  US  stosowany  jest
przy ostrzale z broni ręcznej.

Udany  test  zwiększa  obrażenia  zadawane  przez  załogę
o 1 za każdy poziom sukcesu.

Akcja może być wykonana bez udziału postaci.

Ożaglowanie Podnoszenie żagli

opuszczanie żagli
Test „Zr” lub „Żeglowania” postaci pozwala na zwiększenie
lub zmniejszenie szybkości o 1 za każdy poziom sukcesu. 

  Zęza Do pomp!
W przypadku gdy statkowi grozi zatonięcie można wykonać
tu  test  „Krzepy”,  a  za  każdy  poziom  sukcesu  statek
utrzymuje się na wodzie przez kolejną turę.

Każda lokacja Naprawa
W przypadku,  gdy  lokacja  została  uszkodzona,  wykonuje
się test „szkutnictwa”, by prowizorycznie doprowadzić ją do
stanu używalności.
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Ponadto  każdy  okręt  opisany  będzie  poprzez  statystyki  załogi  opisujące  jej  średnie

umiejętności.

Mniej  niż  20 –  załoga  niekompetentna,  zielona,  zdemoralizowana,  powodująca  więcej

niebezpieczeństwa  dla  siebie  niż  dla  przeciwnika  –  np.  okręt  niewolniczy  przejęty  przez

niedawnych niewolników

20 – 30 – załoga niedoświadczona, niewyszkolona i niezgrana, niezbyt groźna w walce – np.

statek kupiecki biednego kupca 

30 – 35 – załoga zwyczajna, normalne wyszkolenie i zgranie – np. zwykły statek handlowy

36 – 40 – załoga doświadczona, dobrze zgrana – np. okręt strażniczy, statek piracki

40 – 45 – załoga bardzo doświadczona, zgrana i zmotywowana – np. okręt flagowy flotylli

45 – 50 – załoga weteranów, elitarni marynarze i żołnierze – np. Okręt Pokoju

Zarówno statystyki samego okrętu jak i załogi można zwiększać w trakcie długotrwałych akcji

związanych z ich przebudową lub szkoleniem.

Walka artyleryjska, ostrzał, taranowanie i abordaż

Walka artyleryjska

Dla uproszczenia uznajemy że wszystkie armaty mają taki  sam zasięg.  Walka artyleryjska

następuje  poprzez  wykonywanie  przez  postać  lub okręt  testów US dotyczących posiadanej

przez okręt artylerii. 

Trafienie i chybianie następuje na zasadach zwyczajnej walki.

Trafiony strzał  pozwala na zadanie obrażeń.  Obrażenia zależne są od ilości  armat oraz ich

kalibru. Zasady Furii Ulryka działają normalnie.

Od  wyniku  wyrzucanego  na  kości  obrażeń  odejmuje  się  wartość  Wytrzymałości  celu  oraz,

ewentualnie, wartość wynikającą z manewrów unikowych celu.

Należy  pamiętać,  że  standardowo  armaty  są  umiejscowione  na  pokładach  w  burtowych

ambrazurach. Stąd też strzelanie z armat może odbywać się tylko z burty okrętu, pod kątem

90 stopni. Strzelanie w przód i w tył z armat jest co do zasady niemożliwe.

Alternatywnie możliwe jest wystrzelenie tzw. kartaczy, w których zamiast trafienia w kadłub

okrętu, pociski z armat zadają obrażenia jego załodze. Po odjęciu wytrzymałości okręt traci

określoną liczbę załogantów.

Na  okręcie  możliwe  jest  umieszczenie  lepszej  jakości  armat,  które  skutkują  większą

skutecznością walki okrętu.
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Kiedy  obrażenia  z  artylerii  jednym  strzałem  zniszczą  20%  lub  więcej  struktury  okrętu

przeciwnika, jedna z lokacji na okręcie jest uszkadzana. Rzut k6 określa która lokacja. 

Do momentu w którym nie zostanie ona naprawiona testem „szkutnictwa”, nie jest możliwe

wykonywanie tam żadnych czynności i akcji.

Jednocześnie jeżeli w takiej lokacji znajdowała się jakaś postać, otrzymuje ona uderzenie z siłą

k10+5 i PP 2, jako że znalazła się pod ostrzałem artylerii.

Ostrzał

Na krótszych dystansach do walki włączają się członkowie załogi uzbrojeni w broń zasięgową –

muszkiety, lekkie falkonety czy kusze.

Ten rodzaj starcia prowadzony jest poprzez test US załogi lub postaci  kierującej ostrzałem

z lokacji „Główny Pokład.”

Po udanym teście załoga strzelająca trafia część z przeciwników, zabijając k10 osób z załogi

okrętu przeciwnika, plus 1 za każdy poziom sukcesu. Kiedy test wykonuje postać, załoga nie

wykonuje go ponownie.

W przypadku testu nieudanego ginie tylko k3 przeciwników.

Taranowanie

Niekiedy  najlepszym  sposobem  pokonania  przeciwnika  i  jego  zatopienia  jest  po  prostu

staranowanie go. W tej formie walki celują zwykle galery, które są przystosowane do takiego

działania przez swoich konstruktorów.

By  staranować  przeciwnika  sterujący  okrętem  wykonuje  test  „Żeglarstwa”,  by  nadać

odpowiedni  kurs  kierowanej  przez  siebie  jednostce.  W  przypadku  sukcesu  ma  miejsce

taranowanie, w przypadku porażki okręty mijają się dosłownie o włos.

W przypadku sukcesu okręt  taranujący uderza w okręt  taranowany,  zadając  mu obrażenia

w wysokości: 1k10, powiększone o + 1 za każdy punkt szybkości z jaką taranował, + 1 za

każdy poziom sukcesu u postaci  sterującej  okrętem, powiększone o wartość wytrzymałości

okrętu.

Jednocześnie  jednak  taranowanie  jest  skuteczne  jedynie  w  przypadku  uderzenia  w  burtę

przeciwnika, w przypadku, gdy taranowanie ma miejsce od dziobu lub rufy celu, obrażenia

dzieli się na pół.

Ponadto, po udanym taranowaniu połowa zadanych obrażeń zadawana jest atakującemu, który

także  ryzykuje  poważne  uszkodzenia.  Zasada  ta  nie  dotyczy  galer  i  innych  okrętów

przystosowanych od początku do taranowania.

Po udanym taranowaniu okręty zawsze znajdują się w abordażu.
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Abordaż

W przypadku abordażu, walki wręcz między grupami zasady są tożsame, z tym że testowana

statystyką jest WW załogi lub postaci. Przy udanym teście ginie k10 przeciwników plus 1 za

każdy poziom sukcesu. Przy teście nieudanym – k3 przeciwników.

W przypadku gdy w wyniku ostrzału lub walki z przeciwnikiem ilość łączna zadanych obrażeń

wynosi 10 lub więcej, trafiona została postać kierująca walką, otrzymuje ona jedno trafienie na

zwykłych zasadach z typowej, prawdopodobnej broni przeciwnika.

Możliwe jest dalsze zwiększanie ilości  obrażeń w starciach zasięgowych i  abordażu poprzez

lepsze ekwipowanie żołnierzy. 

W ciągu jednej tury okręt może wykonać maksymalnie 1 akcję artyleryjską, 1 akcję ostrzału

i 1 akcję abordażu, jednak postać kierująca ostrzałem nie może kierować także abordażem

i odwrotnie.
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Przykładowe statki i okręty

Podane niżej wartości odnoszą się do „typowych” przykładów danych okrętów i statków.

Typ Okrętu Wytrzymałość Struktura Szybkość Załoga Artyleria

Okręty Pokoju 8 80 4 300–400
5k10

(50 dział)

Galeony 6 100 2 200–300
3k10

(30 dział)

Karaki 5 70 3 100–200
2k10

(20 dział)

Pinasy 4 60 4 80–120
2k8

(16 dział)

Slupy 3 30 5 100–150
2k8

(16 dział)

Kogi, Holki i Fleuty 3 30 3 30–50
1k10

(10 dział)

Dhow 2 10 5 10–30
1k6

(6 dział)

Rajder 5 60 5 200–250
3k12

(36 dział)

Kanonierka 2 10 2 (3)* 30–40
1k10

(10 dział)

Galera 6 50 3 (5)* 200–250
czynnych

2k8

(16 dział)

Statek–matka 6 90 3 150–250
2k8

(16 dział)

Okręty myśliwskie 5 40 5 70–100
1k10

(10 dział)

Kutry wielorybnicze 2 15 4 30–50

1k6+1

(6 dział +
harpuny)

Trangijska barka 4 30 2 30–50

1k6+1

(działa,
katapulty,
balisty)

* Przy flaucie, spokojnym morzu i na wodach przybrzeżnych.
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Wyposażenie dodatkowe okrętu i załogi

Zarówno sam okręt  można  wyposażać  lub  przebudowywać  by  bardziej  służył  planowanym

przez armatora celom.

W stoczniach i u uznanych rzemieślników można poświęcać czas na dokonywanie przebudów

i zmiany w statkach. Każda zmiana może poprawić jeden z elementów okrętu, jednak zwykle

wpływa  negatywnie  na  inny.  Np.  wzmocnienie  burt  zwiększy  wytrzymałość,  ale  zmniejszy

szybkość,  zaś  poprawienie  ułożenia  żagli  zwiększy  szybkość,  lecz  wpłynie  negatywnie  na

strukturę okrętu.

Podstawowym parametrem możliwym do zmiany jest dodanie nowych armat na okręt. Ilość

armat wpływa na zadawane przez okręt obrażenia w walce artyleryjskiej.  Dla uproszczenia

1 działo stanowi 1 punkt obrażeń na potencjalnej kości, tak więc 2 działa – k2, 3 działa – k3,

4 działa – k4, 5,6 dział – k6, 7,8 dział – k8, 9–10 dział – k10, 11–12 dział – k12. Kości k20 nie

stosuje  się.  Wyliczenie  obrażeń  zadawanych  przez  działa  następuje  poprzez  możliwie

najrówniejszy  podział  ilości  armat  przez  największą  kość  –  i  tak  np.  16  armat  daje  2k8

obrażeń.

Jednocześnie  każde  działo  zawiera  w  sobie  swoich  kanonierów –  3  osoby  na  działo.  Tym

samym każda kolejna armata zmniejsza liczbę członków Załogi i zmniejsza tą statystykę.

Jednocześnie  odpowiednie  dozbrojenie  załogi  może  pozytywnie  wpłynąć  na  jej  działanie  w

walce.

Możliwe  jest  zarówno  dozbrojenie  samej  załogi,  jak  również  zmiana  czy  poprawa artylerii

okrętu.

Zmiana wyposażenia łączy się jednak zwykle z dużymi kosztami.

Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego pozwalają na wykonywanie dodatkowych akcji

specjalnych i stanowią przez to dodatkowe „lokacje” okrętu, które można aktywować w turze

okrętu.
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Przykładowe wyposażenie dodatkowe załogi

Sprzęt Działanie

Dodatkowe muszkiety
i pistolety

+ 1 do obrażeń przy ostrzale załogi

Ciężkie opancerzenie
załogi

–1 do obrażeń przy abordażu

Wyrzutnie granatów + 2 do obrażeń przy ostrzale załogi lub 2k6 obrażeń dla okrętu w akcji
ostrzału

Dobre wyposażenie
i wyszkolenie w walce

wręcz
+ 1 do obrażeń przy abordażu

Drużyna szturmowa

(np. Piechota Morska
ZM)

Dodatkowe 1k6 obrażeń załogi przeciwnika, –10 do zwykłej załogi

Armaty większego
kalibru

+1 do obrażeń od artylerii

Kolubryny +1k6 obrażeń od artylerii, –1 szybkości, – 10 załogi.

Działa
pościgowe/ucieczkowe

Możliwość strzelania w przód/tył z 1k6 obrażeń, –10 załogi

Kule łańcuchowe
Możliwość  wykonania  ataku  artyleryjskiego  przeciwko  ożaglowaniu
i olinowaniu przeciwnika, redukującego jego szybkość do 0.

Płonące kule
Dodatkowe k10 obrażeń od artylerii,  w przypadku wyrzucenia 1 na tej
kości obrażeń – całość obrażeń z salwy uderza w okręt strzelający.

Okuty Taran
Dodatkowe k6  obrażeń  przy  taranowaniu  –  możliwe  do  zamontowania
tylko na galerach i okrętach specjalnego przeznaczenia

Moździerz
Załoga  –10,  Struktura  –5,  pozwala  na  oddanie  strzału  artyleryjskiego
z modyfikatorem  –20.  Strzał  stromotorowy  pozwala  na  zadanie  2k6
obrażeń ignorujących Wytrzymałość celu.

Balista/Działo
harpunnicze

Zakres strzelania – 360 stopni. Po udanym strzale w cel trafiają potężne
pociski,  do  których  przymocowane  są  grube  liny.  Pociski  zadają  d6
obrażeń, lecz jeśli zadadzą choć 1 punkt obrażeń, to cel nie może oddalać
się od połączonego z nim okrętu. Ponadto w każdej turze można wykonać
test Krzepy Załogi okrętu, by przyciągnąć cel bliżej.
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VIII Lokacje

Ulderdam – Król Związku Morskiego

Ulderdam to  miasto  leżące  na  wyspie  Ulder,  nieco  na  wschód  od geograficznego centrum

archipelagu. Ze względu na swoje korzystne położenie i wygodny port od dawna jest aktywnym

ośrodkiem handlowym. 

Obecnie  stanowi  centrum  Związku  Morskiego  –  nie  bez  złośliwości  nazywają  je  “Królem

Związku”.

Prawdopodobnie największe miasto Archipelagu, najbardziej kosmopolityczne i pełne rozrywek,

a jednocześnie w swym charakterze należące do kultury “wewnętrznej”.

Położone w nizinnej okolicy, pośród pól i dróg, w ujściu jednej z rzek Na początku Ulderdam

olśniewa wszystkich przybywających po raz pierwszy, lecz potem, podobno, traci przy bliższym

poznaniu.

Obejrzyjmy zatem Ulderdam w ten sam sposób jak większość przybywających do niego – od

strony morza.

Przede  wszystkim  położenie  –  niewielka  zatoka,  stanowiąca  redę  portu  zazwyczaj  jest

zatłoczona statkami spod różnych bander. Niewielkie jednostki pilotów i holowników cały czas

krążą po akwenie. Zatoka jest stosunkowo głęboka, więc niektóre statki naprawdę kotwiczą

blisko brzegu.
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Wpływając  do  niej  widzimy,  że  chociaż  wszystkie  brzegi  zajęte  są  przez  zabudowania,  to

jednak  najwyższe  i  najbardziej  rzucające  się  w  oczy  budowle  można  zobaczyć  w  samym

centrum, przy ujściu rzeki.

Kierując  się  w tamtą  stronę  znajdziemy się  wśród wielu  holowanych  statków handlowych,

kierujących się do różnych nabrzeży. Aż wreszcie wpływamy w koryto rzeki i widzimy po obu

stronach magazyny oraz budynki. Jednocześnie możemy zaobserwować że większość ruchu

odbierana  jest  przez  wykopane  w  brzegach  rzeki  kanały,  w  które  co  chwilę  skręcają

poszczególne statki. Nabrzeża ciągną się przez blisko kilka kilometrów i w końcu nurt rzeki jest

przedzielany ostrogą z cegieł i rozchodzi się na dwie odnogi.

Naszym oczom ukazuje się Stare Miasto – wyspa stanowiąca centrum władzy, handlu i kultury

w Ulderdam. Przybijamy do jednego z brzegów na wyspie, zaraz przy Rzecznej Bramie skąd po

rzuceniu cum można ruszyć i pozwiedzać.

Już sama Rzeczna Brama robi  wrażenie – pokaźny ceglany budynek z dwoma masywnymi

wieżami strzeże dostępu do wyspy od strony rzeki. Okna–strzelnice nie kryją jednak armat,

lecz sprawnie działającą komorę celną, kasującą niezliczone ilości towarów.

Po przekroczeniu bramy wcskamy się w ciżbę pędzących w różne strony ludzi. Jedni maszerują

do Związkowego Sejmu, inni do Ratusza, czasem przemknie też kapłan lub kapłanka Seany

spiesząc do Domu Morza. Wreszcie kupcy czy drobni handlarze kierują się w stronę Targu

Dorszowego, – głównego placu targowego w Ulderdam. Mimo tej  nazwy, można tu dostać

niemal  wszystkie  towary  z  całego  świata,  od  przypraw  i  specyfików  z  najdalszych  wysp

południa po tran i wielorybie mięso z dalekiej północy. Niektórzy z ncih kierują się ku Dworowi

– budynku giełdy papierów wartościowych i towarowej.

Jednak  jako,  że  pora  już  późna,  to  pierwsze  kroki  skierujemy  do  jednej  z  wielu  karczm

i tawern, zapewniających rozrywkę i pokoje przyjezdnym.

Na dziś proponuję “Ogon Syreny”.

Wędrówka po starym mieście potrafi zająć cały dzień, od rana do wieczora, nie tyle ze względu

na  jego  obszar,  ile  z  powodu  tłumów  ludzi  krążących  po  jego  ulicach.  Ponadto,  podczas

pierwszej wizyty, często spędza się dłuższą chwilę starając się zorientować w plątaninie ulic i z

podziwem patrząc na znajdujące się tu budowle.

Po  wyjściu  z  “Ogona  Syreny”  droga  wiedzie  w  stronę  ul.  Szerokiej  –  biegnącej  wzdłuż

wschodnio–zachodniej osi  wyspy, stanowiącej jej  główną arterię. Po kilku minutach marszu

człowiek  przyzwyczaja  się  do  wszechobecnego  tłoku  i  odoru  od  tysięcy  niemytych  ciał,

rynsztoków i odpadów.

Jedna  z  przecznic  po  prawej  stronie  prowadzi  na  spory  plac,  na  którym  w  centrum  stoi

budynek przypominający kostkę do gry. [8] Cały z cegły, obudowany wysokimi, witrażowymi

oknami ze wszystkich stron, prawdziwie okazały. Przed masywnymi, rzeźbionymi wrotami stoi

na straży kilku gwardzistów w mundurach piechoty morskiej, w wypolerowanych pancerzach
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i hełmach. Nad drzwiami widnieje wygrawerowana sentencja nie pozostawiająca wątpliwości co

do  przeznaczenia  budowli:  “Razem  będziemy  bogatsi”.  Sejm  Związku  Morskiego  –  tyleż

ostentacyjny co imponujący. Plac wokół niego często jest zapełniony urzędnikami, prawnikami

i oficerami dyskutującymi zawzięcie na wszelakie tematy.

Powrót na Szeroką nie nastręcza problemów. Dochodząc do centrum wyspy rozszerza się ona

do kilkudziesięciu, może nawet stu metrów. Przez całą rozciągłość zajęta jest przez wszelkiego

rodzaju  stragany,  budy,  handlarzy  obnośnych,  żebraków,  butiki,  warsztaty,  garkuchnie

i bogowie tylko wiedzą, co jeszcze. Na końcu tej ulicy trafiamy na Targ Dorszowy[7], który

mniej więcej na środku przecina jeszcze jedna, ważna ulica – idąca na północ Portowa i na

południe – Nowomiejska. Z Targu widać bramy miejskie i zwodzone mosty prowadzące do tych

części miasta.

Po północnej stronie bazaru stoi kolejny budynek. Ceglany, z wieżą zegarową, wybijającą się

wysoko ponad dachy miasta.  Mimo swojej  wielkości,  jest  mniej  zauważalny  przez  bliskość

targu i jego gwar. Spore drzwi od strony Targu są zamknięte na głucho, lecz z bocznej uliczki

co  i  rusz  wychodzą ludzie,  nierzadk  bogato  ubrani,  na  kupiecką modłę.  Bocznego wejścia

pilnuje dwóch strażników miejskich w galowych mundurach z wyzysztymi symbolami miasta na

skórzanych napierśnikach. Właśnie w tym budynku rezyduje rada miejska i najpotężniejszy

człowiek w mieście  – Burmistrz  Polger da Stein,  członek Rady Związku.  W każdym innym

mieście taki ratusz wyróżniałby się spośród budynków miasta, lecz tutaj jest lekko schowany

wśród kamienic i tylko wieża odróżnia go od sąsiednich domów.

Idąc dalej Szeroką, za Targiem, po kilku minutach marszu atmosfera nieco się zmienia, tłumy

rzedną, robi się ciszej. Skręcając w lewo w jedną z bocznych ulic trafimy wreszcie na nabrzeża,

na których poza żurawiami i budkami celnymi znajduje się pewna, wyróżniająca się budowla.

Druga z najwyższych w mieście wież, obita błękitnym marmurem, z wiecznie płonącym na jej

szczycie ogniem – latarnia morska.[6] Towarzyszący jej budynek jest równie okazały, bogato

zdobiony w marynistyczne motywy i srebro. Na pierwszy rzut oka widać, że pierwsza część jest

przeznaczona na świątynię, a druga ma charakter mieszkalny. To tu rezyduje XIV Pani Burz –

Elvira da Kripke, Władczyni Morza, Strażniczka Żeglugi. O ile jednak świątynia jest dostępna

dla  wszystkich,  o  tyle  wejście  do  części  klasztorno–mieszkalnej  jest  strzeżone  przez  kilku

akolitów  należących  do  zakonu  Jeźdźców  Burz,  w  hełmach  i  zbrojach  przypominających

wężową łuskę i łeb.

Wracając  na  Szeroką  nie  sposób  nie  zauważyć,  że  im  dalej  na  zachód,  tym miasto  jest

spokojniejsze, ludzie mniej się spieszą, a krzyki cichną. Jednocześnie nie widać, by budynki

stawały się zaniedbane czy biedniejsze. To ciągle jest środek wielkiej metropolii.

Kilka  przecznic  dalej,  nieco  po  prawej,  znajduje  się  dosyć  rozłożysty,  choć  niski  budynek,

otoczony niewielkim parkiem.[5] Zbudowany na planie kwadratu, z płaską okrągłą kopułą w

centrum  zabudowania.  Drzwi  są  wiecznie  otwarte,  a  ludzie  przez  cały  czas  wchodzą

i wychodzą.  Ze środka słychać gwar  i  tumult,  przerywane raz  po raz  głośnym uderzeniem

gongu. Na giełdzie można wygrać miliony lub stracić wszystko. Znani bankierzy i maklerzy
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handlują tu niemalże wszystkim: towarami, akcjami, wekslami, a nawet bardzo popularnymi

obecnie cebulkami tulipanów. Wszystko bezgotówkowo, zapisując w księgach swoje przychody

i  rozchody.  Dla  większości  zwykłych ludzi  to  właśnie  tu  jest  największe  stężenie  magii  na

świecie.

Dochodząc do zachodniego krańca wyspy w stosunkowo sporym parku znajduje się katedra

kultu  Erdana  i  siedziba  patriarchy  Ulderdam  –  Mahala–at–Kuna.[4]  To  spory,  murowany

budynek,  z  kilkoma  wykuszami  i  niewielkimi  wieżyczkami  z  dachami  w  kształcie  baniek.

Wielkością  dorównuje  budynkowi  Ratusza,  jednak  zdaje  się  być  zaniedbany,  obrośnięty

bluszczem, jakby zapomniany. Jednakże, ze środka slychać śpiewy i modły. Choć tutaj Erdan

jest kultem drugorzędnym, to i tak posiada godny przybytek.

Czas kończyć dzisiejsze zwiedzanie. Może pokój w zacisznej karczmie przy Giełdzie albo coś

w samym  centrum  lub  w  kwartale  dyplomatów  przy  Sejmie?  Może  być  “Pod  mewim

skrzydłem”?

Po noclegu “Pod Mewim Skrzydłem” czas ruszyć dalej w miasto.

Najpierw idziemy ulicą Portową, przez Północną bramę, do Portu [1]. Mijając granicę Starego

Miasta widać jak bardzo ściśnięte są w nim budynki, a ściany nadbrzeżnych domów stanowią

jednocześnie mury Miasta, gdzieniegdzie tylko połączone fragmentami “czystego” muru.

Po przejściu przez most widać, że wkracza się do dzielnicy użytkowo–przemysłowej. Budynki

mieszkalne są biedniejsze i  z każdym krokiem ustępują magazynom, dokom i warsztatom.

Czuć dym, ciężki smród wyprawianych skór, smoły, zapach świeżego drewna i metali.

Idąc w głąb dzielnicy nie sposób nie usłyszeć pogłębiającego się hałasu. Słychać młoty, piły,

heble,  okrzyki  nadzorców  i  pieśni  pracy  robotników.  Tragarze  pchając  lub  ciągnąc  wózki

przepychają  się  między stoczniami,  magazynami  i  warsztatami.  Port  żyje  przez  cały  dzień

i noc.

W tej części Ulderdam znajdują się stocznie, w tym najsłynniejsza, znana z budowy pierwszego

Okrętu  Pokoju  stocznia  Scholla  [2].  Ponadto,  można  tu  zobaczyć  magazyny  towarów

przywożonych  do  miasta  oraz  oczywiście  całe  kilometry  nabrzeży,  zwykle  zapełnionych

zacumowanymi przy nich statkami lub okrętami. Idąc wzdłuż rzeki w stronę morza przy samym

jej ujściu znajduje się niewielka, choć silnie obsadzona forteca broniąca północnego brzegu[3].

Bliźniacza  fortyfikacja  strzeże  drugiej  strony  rzeki,  wyrastając  ponad  budynki  Nowego

Miasta[16].  Solidne  bastiony,  za  nimi  główny  budynek  i  niewielka  wieża  obserwacyjna,

stanowią prawdziwe osiągnięcie sztuki budowlanej. Rzut oka na łańcuchową zaporę, jaka może

być w razie potrzeby przerzucona pomiędzy fortami przez rzekę, świadczy o tym, że miasto od

tej strony jest dobrze bronione.

Dzielnica portowa ze względu na swe znaczenie objęta jest także fortyfikacjami miejskimi od

strony  lądu,  basteje  i  ziemne  bastiony  ograniczają  jednak  jej  rozwój,  a  nowe  warsztaty

budowane są tuż za murami.
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W  dzień  w  obrębie  portu  panuje  względny  porządek,  lecz  w  nocy  w  dokach  lepiej  nie

przebywać  nieuzbrojonym.  Nie  wiadomo  kogo  bać  się  bardziej:  złodziejskich  rodzin  czy

wszechwładnych Strażników Portowych.

Ruszmy zatem przez most i Stare Miasto na południe, do Nowego Miasta.

Chociaż Stare Miasto żyje głównie wielką polityką i biznesem, to tu, na Nowym Mieście mieszka

znaczna większość mieszkańców miasta, plebsu i proletariatu. Określenie tego terenu dzielnicą

byłoby nieprecyzyjne, gdyż dzieli się ono na wiele odmiennych w charakterze części.

Na Nowym Mieście  znajdują  się  trzy oficjalne Targi  –  Żelazny,  Zbożowy i  Korzenny,  które

stanowią najistotniejsze punkty orientacyjne.

Ten  najbardziej  zatłoczony  –  Targ  Zbożowy  [11]  –  został  umiejscowiony  w  Śródmieściu

i stanowi  centrum  zakupów  żywieniowych  mieszkańców.  Rzeźnicy,  piekarze  czy  cukiernicy

wystawiają tu swoje kramy. Przybywają również chłopi, by sprzedawać swoje plony.

Znajdujący  się  nieopodal  południowego  fortu  rzecznego  Targ  Żelazny  [15]  dostarcza

mieszkańcom  wyrobów  metalowych,  narzędzi,  ozdób  jubilerskich,  mebli  i  towarów

przemysłowych, a także broni i zbroi.

Targ  Korzenny  [13],  znajdujący  się  w  południowej  części  miasta,  w  dzielnicy  zasiedlonej

głównie przez  “zewnętrznych”,  dostarcza przede wszystkim towarów kolonialnych,  ale  i  też

tkanin, sukna, lin i drobnych przedmiotów codziennego użytku. Zatłoczony i nieco egzotyczny

w stosunku do pozostałej części miasta stanowi popularne miejsce wizyt i spotkań.

Na Nowym Mieście znajduje się nie tylko główny garnizon Straży Miejskiej i Więzienie [12], ale

również główna siedziba Towarzystwa Nawigatorów[14], które zazdrośnie strzeże najkrótszych

i najkorzystniejszych tras handlowych.

Podobnie jak dzielnica portowa, Nowe Miasto jest otoczone silnymi fortyfikacjami, za którymi

wyrastają już jednak coraz większe przedmieścia.[18,19,20]

Hessen – Wyspa najemników

Hessen  leży  daleko  na  północy,  praktycznie  na  granicy  akwenów  kontrolowanych  przez

Plemiona Wielorybnicze.

Na cały świat rozsławiła ją okrutna polityka panujących na nich Lordów Generałów da Hessen,

rodu panującego żelazną ręką nad wyspą i jej mieszkańcami.

Hessen nigdy nie była zbyt urodzajna, a wraz z przyrostem ludności sytuacja stawała się coraz

gorsza.

Przedsiębiorczy i bezwzględni Lordowie wymyślili zatem sposóbm by zwiększyć bogactwo nie

tylko  swoje,  ale  i  częściowo  swych  poddanych  chcąc  jednocześnie  zmniejszyć  problem

przeludnienia.
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Po pierwsze,  wprowadzili  przymusowy pobór  do  wojska  dla  mężczyzn i  kobiet.  Po  drugie,

zaczęli wynajmować powołanych do wojska żołnierzy innym miastom, organizacjom i flotom

w zamian za pokaźne sumy płacone im przez zleceniodawców.

Teraz powiada się, że Hesseńczycy dzielą się na tych, którzy walczą, walczyli lub będą walczyć.

Lordowie  Generałowie  sumiennie  przekazywali  wynagrodzenia  swoim żołnierzom,  a  wraz  z

akceptacją takiego stanu rzeczy przez lud zmieniało się też podejście do służby wojskowej. Na

wyspie zaczęły powstawać obozy szkoleniowe, – dotowane przez Lordów – które przyjmowały

zarówno zdolną młodzież z wyspy, jak i przybyszów, którzy udowodnili swoją wartość.

Obecnie w całym Archipelagu Hesseńczycy mają opinię wypróbowanych i dobrze wyszkolonych

najemników. W niektórych rejonach samo słowo "Hesseńczyk" jest synonimem najemnika.

Na  wyspie  znajduje  się  jedno  większe  miasto,  Darmstad,  które  stanowi  siedzibę  Lorda

Generała,  jak również  większości  niewalczących mieszkańców wyspy.  Poza tym jest  pewna

liczba osad i wsi. Ponadto, w różnych miejscach wyspy rozmieszczone są obozy szkoleniowe,

w których nowi rekruci nabywają umiejętności pod okiem weteranów. 

Szalony pomysł okazał się skuteczny, a niejeden generał rozpoczyna kampanię od pytania: “ilu

mamy żołnierzy i ilu z nich to Hesseńczycy?”
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Marsascala – Perła Południa

Jeżeli, o effendi, zechcesz wyjść na ląd po długiej podróży, by obejrzeć nasze skromne miasto,

to zapraszam do lektyki, ktoś o Pana kondycji nie będzie przecież chodził pieszo…

Pan z  daleka? Jak  podróż?  Podoba się  Lazurowa Zatoka? Tak,  tak  przepiękny kolor  wody,

powinien Pan zobaczyć ją o zachodzie!

Co Pana do nas sprowadza? Czyżby Uniwersytet? Może szkoła fechtunku Isralisa? Interesy na

Kolorowym Bazarze?

Jak wrażenia z podejścia do portu? Prawda, że z wód zatoki srebrne dachy naszego miasta

wyglądają przecudnie? Wrodzona skromność nie pozwala mi potwierdzić, ale skoro mówi Pan

że są magiczne, to tak być zapewne musi…

Teraz  już  pan  wie,  dlaczego  mówią  “Marscascala  srebrzystych  dachów”.  No  nic,  ruszajmy

zatem, widzi Pan tamtą górę, która aż świeci się od srebra? To Marsa – góra wiedzy – duma

naszego miasta i chyba całego znanego nam świata. Ale o niej później, później…

Przebijmy się najpierw przez tą paskudną dzielnicę portową. Marmur wydaje się Panu nieco
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zbyt drogocenny jak na wyłożenie chodników w przemysłowej dzielnicy? O effendi, czego jak

czego, ale marmurów u nas dostatek!

Te  magazyny  psują  nieco  obraz  miasta  dla  przyjezdnych,  niestety  nie  ma  kiedy  i  jak  je

odremontować, a Straż Portowa niemal co dzień przyprawia nowe dziury w ścianach ścigając

oprychów.  Że  co?  Że  na  wodach  wewnętrznych  w  takich  budynkach  mieszkaliby  wysoko

urodzeni? Raczysz żartować, o effendi, przecież to nic takiego.

Jak duża jest  dzielnica  Zatokowa? Spora,  spora,  skoro samo nabrzeże ma ponad kilometr

w linii prostej, ale cóż robić, nie wszyscy mogą mieszkać w samym sercu miasta. Najwięcej

podłych tawern i karczm jest właśnie tutaj. W końcu spragnionych wina i uciech żeglarzy nie

przyjęłyby przybytki Dzielnicy Rozkoszy, no przynajmniej nie tych ubogich…

Przejdziemy zatem głównym traktem dzielnicy, Północną Promenadą. Prawda, że powinien być

większy ruch w porcie? Nie, to tutaj normalne, uczeni z Uniwersytetu opracowali system, który

przyspiesza rozładunek,  nie powodując jednocześnie tłoku przy pirsach,  i  nawet nie trzeba

używać batów, wyobrażasz to sobie, o effendi?

Tak, tak, już ruszamy na południe, w stronę środka miasta. Ten trakt to Aleja Erdana, prowadzi

aż do Wielkiej Bazyliki, a potem na Marsę, do Uniwersytetu. Tak, wiem, że szeroka, jednak

cztery wozy obok siebie to za dużo nawet jak dla mnie.

Tak, to chyba środek miasta, plac Prałacki. Z północy na południe przecina go Aleja Erdana, ze

wschodu na zachód równie szerokie ulice Płatnerska i Radosna.

Gdyby Pan chciał, to do Akademii Szermierczej nie jest za daleko, jakieś dziesięć minut lektyką

na zachód Płatnerską. Ale nie, nie, proszę nic nie mówić, wyglądasz, sahibie, na zmęczonego –

dzielnica uciech oczekuje na Ciebie przy końcu Radosnej, za jakieś pół godziny tam będziemy.

Słucham? Tak,  możemy chwilę  zaczekać.  Muszę przyznać  że  na  mnie  też  robi  wrażenie  –

srebrzysty dach to jedno, ale te cztery smukłe wieżyczki w niedalekiej odległości od czterech

rogów bazyliki nadają wrażenie lekkości, mimo faktu, że sam środek ze sporą kopułą wydaje

się stosunkowo ciężki. W środku? Tak, sporo złota, mozaiki ze szlachetnych kamieni, ale wiesz,

sahibie co robi największe wrażenie? Światło spływające przez witraże – kolory które w naturze

nie występują, a wiem co mówię, wychowałem się przy Kolorowym Bazarze.

Jesteś  zmęczony,  effendi?  Już,  już  prowadzę  do  gospody…  “Uśmiech  Szeherezady”  Panu

odpowiada? Należy się…. oh, dziękuję sahibie za tak szczodry bakszysz, tak jutro rano będę

czekał. Obiecuję, będzie Pan zadowolony! Hala Erdan!

Hala Erdan!

Mam nadzieję że wypocząłeś, effendi! Hałasy? Nie, nie przeszkadzają mi, po prostu miasto

nigdy nie śpi, nie zwracam już na to uwagi.

To dokąd dzisiaj? Ratusz? Od razu widać, sahibie, żeś pierwszy raz na wodach zewnętrznych.

Te wasze systemy z Radami czy sejmami za bardzo się tu nie przyjęły. Nie po to Erdan ustalił
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naturalny porządek rzeczy, żebyśmy nad nim radzili. Ale pod pałac emira mogę Cię zawieźć,

jeżeli chcesz.

Więc znowu w stronę Alei Erdana, potem kilka minut na południe i proszę – oto jest. Zwróć,

sahibie, uwagę na kolorowe płytki, jakim z zewnątrz jest obity mur pałacu. Podobno w samym

pałacu każdy pokój jest wykaflowany innym kamieniem lub szlachetnym metalem. Za murem

pałac właściwy, harem i koszary gwardii emira.

Ile żon? No co najmniej dwadzieścia, w końcu wielki z niego pan.

Widzisz,  Panie,  strażników?  Tak,  Gwardia  Pałacowa  to  najlepsi  żołnierze  emira.  Szyszaki,

karaceny, jatagany i tarcze. Nie, to złoto nie wydaje się pretensjonalne, dlaczego?

Chociaż  jak  idą  na  wojnę  to  mają  też  rusznice,  chociaż  wszyscy  wiedzą  że  prawdziwy

mężczyzna woli walkę wręcz….

No, czas już na nas, gwardziści zwykle nie mają poczucia humoru i nie lubią jak ktoś im się za

długo przygląda… To żeby już nie wracać w te rejony może odwiedzimy Uniwersytet?

Szybciej, ofermy, wiem że jest pod górę, ale to nie powód do zwalniania. Wybacz, sahibie,

ciężko o dobrych tragarzy w tych czasach…. O czym to ja..?

Ach tak,  Uniwersytet  –  duma naszej  niewielkiej  społeczności.  Wielkie  umysły już  od wielu

pokoleń zajmują tę górę, by nauczać innych i badać najrozmaitszą materię. Do tego to jakby

miasto w mieście, z odmiennymi statutami i zasadami. Rządzi tu Rektor Sahar–et–Mal – nawet

emir musi się z nim liczyć. A chociaż ma na swoje usługi strażników uniwersyteckich, to jednak

jego  decyzji  bronią  przede  wszystkim  sami  studenci  –  kilka  tysięcy  rozwrzeszczanych,

rzucających kamieniami i uzbrojonych w pałki młodzików potrafi przeforsować wiele praw –

chociaż są pewne granice, ostatnio chcieli, żeby dzielnica Rozkoszy stała się oficjalną częścią

Uniwersytetu, ale po ulicznej bitwie sprawa przycichła.

Już dojeżdżamy na szczyt, stąd najlepiej widać.

Z placu rozchodzi się kilka ulic – każda od jednego z fakultetów – chemii, fizyki, zoologii,

medycyny, prawa, historii, teologii, mechaniki, filozofii. Każdy z fakultetów ma swój niewielki

kwartał, na którym znajduje się główny budynek i kwatery bakałarzy. Studenci? a kto by się

nimi przejmował – śpią to tu to tam, zresztą większość spotkać można w dzielnicy Rozkoszy.

Lenie patentowane, poza tobą, Hamil, trzymaj ten drąg, jak go puścisz nie dostaniesz dniówki

i z czego opłacisz czesne? Nie ma teraz roboty dla fizyków….No, dobry z ciebie chłopak.

Każdy z fakultetów jest trochę inny, chociaż mają coś wspólnego – srebrzyste dachy. Podobno

fizycy  dodali  w  niektórych miejscach zwierciadła,  żeby wydawało  się  że  blask  jest  jeszcze

większy. No nic, czas ruszać, tak wcześnie nic się tu jeszcze nie dzieje.

Pod górę jak ślimaki a teraz wyhamować nie możecie, niech no tylko włos sahibowi z głowy

spadnie, już ja wam dam, gnoje!

Dzisiaj  może jeszcze pozostaniemy przy szkołach – w lewo, w Płatnerską i  pod Akademię.
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Proszę nie zwracać uwagi na te domy, nie ma się czemu dziwić, przecież baseny na dachach to

nic  dziwnego,  prawda,  sam  mam  niewielki,  jak  inaczej  mielibyśmy  zapasy  skoro

w akweduktach woda płynie tak powoli, a do kanałów jakoś trzeba spłukiwać nieczystości?

No, wreszcie plac Szermierzy. Tu jest najwięcej płatnerzy i mieczników w całym mieście, ale

ten mur to mur Akademii Fechtunku Isralisa. Sam Isralis jest już dosyć wiekowy, jednak jego

uczniowie ciągle trzymają poziom. Przybywa tu wielu adeptów. Czego uczą? Teraz już prawie

wszystkiego  –  szabla,  jatagan,  rapier,  sztylety.  Isralis  szkoli  w  tym,  w czym widzi  finezję

i pieniądze  –  żadnych  toporów czy  maczug.  Interesuje  Cię  walka,  effendi?  Szkoda  że  nie

przybyłeś kilka tygodni temu – turniej o puchar Akademii to prawdziwa uczta dla znawców, jak

słyszałem.

Wpuść nas na chwilę, mam tu gościa, chciałby się rozejrzeć po akademii, chociaż po placu. No

masz, już masz ten bakszysz.

Sahibie,  szczęściem ten portier  to  mój  znajomy,  wpuści  nas  więc  na  chwilę  do  akademii.

Widzisz te kukły dla początkujących, równoważnie, ruchome kukły z ostrzami, ciężary i inne

zabójcze  przedmioty?  Powiadają,  że  na  każdego  z  dyplomem  akademii  przypada  dwóch

w trumnach i trzech kalekich, ale to pewnie plotki.

Co, już tak późno? Panie – proponowałbym spacer po południu na Kolorowy Bazar i wieczór

w dzielnicy Rozkoszy – to jak, teraz obiad, kąpiel i będę za kilka godzin?

Dziękuję, dziękuję, nie trzeba było, ważne że jest Pan zadowooloony…

Hala Erdan!

Witam,  witam,  sahibie!  Wypocząłeś?  Pilaw  smakował?  Za  ostre?  Co  najwyżej  choroby

w brzuchu wypali!

To co, teraz Kolorowy Bazar i Dzielnica Rozkoszy? Już się robi, effendi!

Radosną na wprost,  potem w prawo, ten tłok jest  czasami nie  do zniesienia.  Niby bogata

dzielnica, ale na tą chmarę ludzi rady nie ma. Dość już mam tych żebraków i straganiarzy!

I co z tego, że płyty chodnika bazaltowe, skoro brudu tyle, że nawet spłukiwanie nic nie daje,

a jeszcze do tego śpią na nich bezdomni. Co za czasy!

O,  już  się  zbliżamy,  czujesz,  sahibie,  ten  zapach?  To  barwniki  do  ubrań.  Fakt,  śmierdzą

niemożebnie, ale gdyby nie handel nimi, to nie byłoby u nas tak dostatnio.

Jeszcze chwila. Przygotuj się… Nie, nic dziwnego, że nie widzisz placu, przecież Bazar jest

zadaszony. O tej porze i tak już nieco opustoszał. Patrz, możesz wyjść z lektyki i przejść kilka

kroków bez przepychania.

Proszę, proszę za mną… Co życzysz sobie nabyć – kolorowe szaty, same barwniki, żywność,

biżuterię, egzotyczne zwierzęta czy przedmioty z wysp wewnętrznych, jak również z samych

krańców  świata?  Znajdziesz  tu  wszystko  na  co  masz  ochotę:  trunki,  naczynia,  buty,

mechanizmy, księgi, nawet narkotyki i  używki ze wszech stron… Nic specjalnego? To może
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zaproszę  do  mojego  kuzyna,  wyrabia  charakterystyczne  brosze  i  zapinki,  tradycyjne  dla

naszego miasta. Ile? No taniej nie znajdziesz, effendi!

Chcesz już ruszać? Nie ma sprawy, wracamy na Radosną, sahibie.

Spójrz w lewo, za chwilę będziesz miał piękny widok na zatokę. Założyciele tej dzielnicy mieli

na względzie także to.

Już  prawie  jesteśmy na  miejscu.  Nie  będę  Ci  dalej  towarzyszył,  jeżeli  jednak  myślisz,  że

Dzielnica Rozkoszy to jedynie burdele i karczmy, to jesteś w błędzie.

Wokół niskich – góra jednopiętrowych – willi wśród pięknych ogrodów, po których przechadzają

się pawie, zamieszkałe przez kolorowe ptaki, można zakosztować wszelkich rozrywek i sztuk

jakie znane są na świecie. Niektóre domy specjalizują się w muzyce, koncertach, śpiewie, inne

w uciechach cielesnych, jeszcze inne sprowadzają najlepsze trunki z najdalszych stron czy też

egzotyczne używki. Są salony masażu, łaźnie, baseny. Jeżeli jesteś zmęczony, czy to ciałem

czy umysłem, gwarantuję, że wizyta w tej dzielnicy będzie stanowić ukojenie.

Do zobaczenia jutro, sahibie? Już? Tak szybko? No nic, stopy wody pod kilem, effendi!

Dziękuję, dziękuję, mówiłem przecież, że będzie pan zadowolony.

Niech pan opowie przyjaciołom, że gdyby potrzebowali  przewodnika, niech szukają Kemala

Nasriego – czyli mnie.

Hala Erdan!

Mijneiland – Huty i Kopalnie

W odległości ok. 10 dni żeglugi na północny zachód statkiem handlowym od Ulderdam oczom

podróżnych ukazuje się wielka chmura dymu za dnia, a nocą łuna od olbrzymiego pożaru,

widoczna z odległości wielu mil.

Dla  doświadczonych  żeglarzy  jest  to  znak,  że  statek  zbliża  się  do  Mijneiland,  stosunkowo

niewielkiej  wyspy ze stolicą  w Schliesen,  znanej  w całym Archipelagu ze  swych żelaznych

i stalowych wytworów.

W  miarę  zbliżania  się  do  brzegów  wyspy  wszystkim  zapiera  dech  w  piersiach  na  widok

kilkudziesięciometrowych rdzawych klifów, nad którymi wznoszą się wieże kopalni  i  kominy

hut.

Port  w  Schliesen  stanowi  jeden  z  najciekawszych,  a  zarazem najtrudniejszych  portów  do

cumowania i  przeładunku.  Mimo to  statki  handlowe tłoczą się  na  praktycznie  nieosłoniętej

redzie  i  po  kolei  wchodzą  za  główki  falochronu  w  miarę  jak  inne,  załadowane  cennymi

materiałami, opuszczają go o znacznie większym zanurzeniu niż powinny.

Przejście przez główki portu, sztucznie usypanego z kamieni, żwiru i żużla falochron, ogranicza

falowanie, jednak ukazuje sam port. Przede wszystkim można poczuć atmosferę zamknięcia,
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mimo stosunkowo sporej przestrzeni samego portu. Wysokie, klifowe ściany, co prawda nieco

niższe od tych w innych częściach wyspy – jedynie kilkunastometrowe – sprawiają wrażenie

zamknięcia.  Przymocowano  do  nich  w  kilku  miejscach  duże  stalowe  obręcze,  do  których

przytwierdzono pływające na beczkach pomosty. 

Ten  niespotykany  sposób  organizacji  portu  wynika  z  dwóch  faktów.  Po  pierwsze:  wyspa

znajduje się na obszarze dużych pływów, co oznacza, że poziom wody w ciągu doby zmienia

się o 4–5 metrów w górę i w dół, tak więc jedynie pływające pomosty zapobiegają zniszczeniu

cumujących w Schliesen statków. Po drugie: inną alternatywą byłoby rozkuwanie klifu, co jestn

niebywale kosztowne i nie wyeliminowałoby problemu pływów.

Do ściany klifu, prócz pomostów, przymocowano także – w niektórych miejscach wykuto –

rampy i schodnie, po których robotnicy przenoszą towary drobnicowe na szczyt. Dla towarów

masowych zwykle wykorzystuje się jeden z umieszczonych na szczycie żurawi – pokaźnych

dźwigów, które, poruszane siłą wielu ludzi, potrafią podnieść olbrzymie ładunki.

Na końcu falochronu umiejscowiono niewielką, słabo uzbrojoną strażnicę, zaś na szczycie klifu,

od drugiej strony, nieco większy fort, przygotowany do odparcia ewentualnych ataków z morza.

Doświadczeni  żeglarze  wiedzą  też,  że  w  razie  potrzeby  żurawie  ze  szczytu  klifu  mogłyby

podnieść pływające pomosty, praktycznie odcinając wyspę od świata i skazując ewentualnego

wroga na desant połączony z morderczą wspinaczką.

Kiedy  po  przejściu  kontroli  celnej  podróżnym  udaje  się  wdrapać  na  szczyt  klifu,  widok

rozciągający  się  na  morze  jest  nieprawdopodobny,  jednak  sama  wyspa  sprawia  lekko

przygnębiające wrażenie. Krajobraz wnętrza wyspy nie ma bowiem wiele wspólnego z pięknymi

obrazami z zewnątrz – poorana dziurami, przydymiona i niemal szara ziemia oraz widoczne

prawie wszędzie kopalniane wieże lub kominy. Nawet Schliesen i znajdujące się w niewielkiej

od niego odległości kopalnie wydają się niepotrzebnym dodatkiem do portu. 

Samo  miasto  Schliesen  składa  się  z  budynków  postawionych  na  kamieniach  i  odpadach

kopalnianych oraz wąskich ulic; poza kilkoma, które stanowią ciągi komunikacyjne pomiędzy

kopalnią, a hutami i portem. Jest tu też wszechobecny pył i hałas. 

Rzadko zdarza się, by ktoś przyjeżdżał do Schliesen w celach innych niż handlowe, stąd też

liczba zajazdów jest w mieście niewielka. Znajduje się tu znacznie więcej tanich jadłodajni,

wyszynków i piwiarni, w których górnicy przed lub po pracy przepuszczają swoje dniówki.

Po  dłuższych  poszukiwaniach  karczma  “Samorodek”  wydaje  się  w  miarę  nadawać  do

zamieszkania. Jeśli na tej wyspie jutro nie uda się znaleźć czegoś ciekawszego, to trzeba jak

najszybciej stąd zbierać, bo ubrania już zaczynają chłonąć sadzę i oddycha się coraz ciężej.

Poranek po nocy w “Samorodku” nie należy do najprzyjemniejszych, już około 4 rano słychać

syreny  i  dzwony  oznajmiające  zmianę  szychty  w  kopalni,  potem  gwar  i  hałas  górników

wracających  po  pracy  “na  jedno  piwo”  do  karczmy.  Standardowe  górnicze  śniadanie  nie

poprawia sytuacji.  Pożywne, owszem, jest,  ale tłuste i  ciężkie – kiełbasa, jajecznica, chleb

i kapusta, aż ciężko wstać od stołu, do tego cena zwala niemal z nóg – gdziekolwiek indziej za
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taką kwotę można byłoby zjeść coś naprawdę wystawnego.

Sam spacer po Schliesen nie poprawia ponurego obrazu miasta i wyspy. Nierówny bruk, pełne

rynsztoki, brudne domy i ulice. W mieście niewiele jest koni czy wozów, większość sprzętu

ciągną osły  lub muły,  częstym widokiem są także wózki ręczne. Błoto i  pył  szybko tworzą

skorupę na butach, w charakterystycznym, pomarańczowobrunatnym kolorze.

Na  pierwszy  rzut  oka  widać,  że  w  mieście  nie  działa  straż  miejska;  jej  funkcję  spełniają

ochotnicze formacje z poszczególnych dzielnic. Wobec ich luźnego podejścia do przestrzegania

prawa i jego wymierzania, rejony w Schliesen znajdujące się pod jurysdykcją Straży Portowej

stanowią pożądaną lokalizację dla domów zamożnych mieszkańców.

Jeden  z  centralnych  placów miasta  zajmuje  duży  budynek  z  niewielką  wieżą  z  dzwonem.

Stanowi on siedzibę Zarządu Kompani Węglowej – faktycznego władcy całej wyspy. Kompania

Węglowa,  co  prawda  posiada  kopalnie  i  huty  także  na  innych wyspach,  jednak  to  zasoby

Mijneiland stanowią podstawę jej bogactwa. Budynek Zarządu strzeżony jest przez ubranych

w stylizowane górnicze stroje strażników–najemników. W celu uzyskania widzenia z Zarządem

konieczne jest jednak przebicie się przez biurokratyczne procedury utrudniające to do granic

możliwości.

Innym pokaźnym (i  dobrze strzeżonym) budynkiem jest  magazyn żywności.  O ile  bowiem

wyspa posiada bogate  złoża węgla  i  żelaza  oraz  pewną ilość  złota  i  srebra,  to  jednak jej

ukształtowanie  i  położenie  nie  umożliwiają  samodzielnego  utrzymania  licznej  populacji.

Pożywienie uzyskiwane przez rybaków, rolników czy hodowców stanowi jedynie niewielką część

potrzeb mieszkańców.

Kompania skupuje więc spore ilości niełatwo psujących się artykułów spożywczych w zamian za

żelazo czy węgiel. Pozwala to na zachowanie pewnej równowagi żywnościowej, jednak dzieje

się to kosztem reglamentacji pożywienia dla stałych mieszkańców i znacznego podwyższania

cen  dla  przyjezdnych.  Zatrudniani  przez  Kompanię  Strażnicy  dzień  i  noc  strzegą  cennych

zapasów.

W mieście znajdują się świątynie, zarówno Seany jak i  Erdana, jednak sami górnicy nieco

wypaczają kult Erdana i czczą go jako boga kopalni, pracy i śmierci wbrew oficjalnej doktrynie.

Wyjeżdżając poza miasto można ujrzeć wielką liczbę wózków zwożących do Schliesen żelazo

i węgiel, a wyjeżdżających pustymi lub z żywnością. Pozostałe większe miejscowości na wyspie

to  Ruhr,  Gelsen  i  Huer,  które  jednak  stanowią  przerośnięte  osady  hutnicze  czy  górnicze,

z niewielką  ilością  sklepów,  karczm  czy  rozrywek.  Ponadto  na  wyspie  znajduje  się  też

kilkanaście mniejszych osad przyfabrycznych.

Ludzie na Mijneiland są przygaszeni,  zajęci  sobą i  swoją pracą. Jedni stanowią urzędników

w Kompanii Węglowej, którym żyje się dostatnio i spokojnie, a drudzy robotników. Ci drudzy

w większości  są zadłużeni od pokoleń i  całe życie odpracowują swój dług wobec Kompanii.

Przyjezdni  zazwyczaj  przybywają  tu  w  celu  zdobycia  pracy  i  “odkucia  się”,  jednak  wobec

wysokich cen towarów i polityki  Kompanii  okazuje się to niemal niemożliwe i  pozostają na
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miejscu odpracowując swoje długi latami.

Po  powrocie  do  Schliesen  szybko  warto  wrócić  na  statek.  Jeżeli  ucieknie,  to  szanse  na

bezpieczny wyjazd zmniejszają się z każdym dniem… A praca czeka.

Kitabevi – Wielka Biblioteka

Marsascala może mieć najbardziej znany i osławiony wieloma profesorami uniwersytet, jednak

niemal wszyscy wielcy naukowcy prędzej czy później trafiają do Kitabevi.

Mała  wyspa,  znajdująca  się  obecnie  na  granicy  wpływów Zakonu Nowego Świata,  posiada

niewielki, lecz zatłoczony port, jednak najsłynniejszym budynkiem w Kitabevi jest powstająca

od kilkuset lat Wielka Biblioteka.

Chociaż większość mieszkańców wyspy utrzymuje się z rybołówstwa lub pasterstwa, to jednak

głównym źródłem bogactwa  są  drukarnie  znajdujące  się  w  okolicach  Biblioteki,  z  których

codziennie wychodzą wielkie skrzynie książek, rozsyłane następnie po całym Archipelagu.

Biblioteka została założona już w czasach starożytnych, na długo zanim Wewnętrzni rozpoczęli

kolonizację Archipelagu.

Książnica to imponujący budynek otoczony ogrodami, położony przy łagodnym brzegu morza.

Nie  jest  przesadnie  wysoki,  gdyż ma jedynie  dwa, gdzieniegdzie trzy piętra,  jest  otoczony

krużgankami i podcieniami. Już z zewnątrz widać, że nie będzie łatwo się nim odnaleźć – kilka

wejść,  wewnętrzne dziedzińce,  setki  okien,  wykusze i  dobudowane skrzydła  –  to  wszystko

sugeruje naprawdę skomplikowany układ wewnętrzny.

Po dłuższym spacerze wzdłuż murów można zauważyć, że poszczególne części Biblioteki były

dobudowywane w miarę jak rozrastały się jej zbiory – w różnych stylach, tak rozmaitych, że

o niektórych można już tylko przeczytać… Eklektyczna bryła mimo wszystko sprawia wrażenie

harmonijnej, stosunkowo funkcjonalnej, a przede wszystkim świetnie utrzymanej.

Przy  głównym  wejściu  stoi  kilku  strażników  miejskich,  którzy  asystują  urzędnikom

bibliotecznym, drobiazgowo sprawdzając każdego,  kto  opuszcza budynek,  podobnie  zresztą

sprawa ma się przy mniejszych, bocznych bramach i drzwiach.

Po minięciu głównego wejścia oczom gości ukazuje się obszerny hol, z drzwiami do skrzydeł po

prawej i  lewej  stronie.  Naprzeciwko drzwi  stoi  długi  kontuar,  przy którym siedzą skromnie

ubrani  urzędnicy.  Nad  ich  głowami  wisi  duży,  oprawiony  w  złotą  ramę  portret  założyciela

Biblioteki – Ojca Ksiąg – Abu–Karana. Tłusty mężczyzna z obrazu z delikatnym uśmiechem na

twarzy wpatruje się we wchodzących.

Nad obrazem można ujrzeć mozaikę, którą tworzą srebrne litery – motto Biblioteki – “Wiedza

to potęga, która wzmacnia tych, którzy się nią dzielą.”

Po  podejściu  do  kontuaru  urzędnicy  zadają  sakramentalne  pytanie:  czego  szukasz.
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W odpowiedzi  można  podać  tytuł,  temat  i  dział  czy  nawet  po  prostu  westchnąć,  na  co

otrzymuje  się  krótką  informację  gdzie  znaleźć  poszukiwane  książki,  jak  trafić  do  danego

miejsca i gdzie znajduje się najbliższy opiekun zbiorów, który mógłby pomóc.

Posadzka w holu jest  wielokolorowa, wydaje się  też bardzo niegustowna, jednak po chwili

można  zauważyć,  iż  dany  kolor  odpowiada  poszczególnym  częściom  zbiorów,  tematom

i gatunkom literackim. Same kafle zastępują mapę obiektu – wystarczy podążać za swoim

kolorem, a z pewnością dotrze się do właściwego działu.

Budynek stanowi sieć niebywale skomplikowanych korytarzy. To istny labirynt schodów, pięter,

załomów i, co najważniejsze, półek z książkami.

Ludzie mówią, że w Bibliotece znajduje się każda napisana przez człowieka księga, poważna,

niepoważna, mądra czy głupia. Pewnie jest to przesada, ale raczej niewielka, bowiem cały

gmach jest  wypełniony książkami,  zwojami  i  tabliczkami  z  literackim dorobkiem ludzkości.

Wiele różnych wydań, języków i wersji poszczególnych utworów pozwala na ich pełną analizę.

W  specjalnych  miejscach  znajdują  się  także  miejsca  do  pracy  i  czytelnie,  niektóre  na

dziedzińcach czy patio, inne w środku, w piwnicach i przy korytarzach. To tutaj siedzi wielu

czytelników, notuje i porównuje treść.

Korzystanie z biblioteki było na początku bezpłatne, jednak w okresie kolonizacji Wewnętrznych

ich  niepohamowana  żądza  zysku  spowodowała  zmianę  zasad,  więc  na  dzień  dzisiejszy

korzystanie z biblioteki jest płatne. Wejście na jeden dzień kosztuje 5 MZM.

Przy książnicy działają aktywnie drukarnie, które na bieżąco korzystają ze zbiorów Biblioteki

w celu ich powielania i sprzedaży.

Mimo  wielu  zawirowań  historycznych  sam  budynek  nigdy  nie  uległ  poważniejszym

zniszczeniom. Nawet tumulty i bunty mieszczańskie czy zgrzyty międzykulturowe omijały tę

świątynię wiedzy z daleka.

Obecny Główny Bibliotekarz – Mers–el–Kebir – sprawuje swój urząd od kilku lat, jest cenionym

doradcą Rady Związku Morskiego i wielkim autorytetem z zakresu biologii i botaniki. Niestety,

jego ostatnie dzieła wzbudziły poważne kontrowersje. Kiedy w jego pracy “O biologicznych

podstawach  wolności”,  znalazło  się  wiele  stwierdzeń  wymierzonych  przeciwko  Zakonowi

Nowego Świata i samym Hit–al–Dinie.

Czas podróży z Ulderdam do Kitabevi to około trzech tygodni.

Priislanden

Tradycyjną formą karania przestępców na Archipelagu od zawsze było więzienie, jednak wiele

wysp zamieniało ten wyrok na karę wygnania z wyspy bez prawa powrotu połączonego ze

śmiercią cywilną, by zaoszczędzić na kosztach utrzymywania więźniów. Po zawiązaniu Związku

Morskiego  wprowadzono  początkowo  karę  wygnania  ze  wszystkich  miast  Związku,  jednak
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wobec mizernej skuteczności poszukiwano nowej drogi.

Naprzeciw  oczekiwaniom  szeryfów  i  mistrzów  więzień  wyszła  wrodzona  przedsiębiorczość

i chciwość  wewnętrznych,  połączona  z  kreatywnością  zewnętrznych  i  twardymi  obyczajami

Nordów. Każde z plemion nordyjskich miało własną, oznaczoną niewielką wysepkę, na której

wysadzało się przestępców jedynie z nożem, hubką i krzesiwem, a po wyznaczonym czasie

wracano, by ich odebrać. O ile oczywiście przeżyli.

Grupa przedsiębiorczych osób z tych trzech kultur zaproponowała zatem podobne rozwiązanie

dla  całego  Związku  Morskiego.  W  ich  modelu  najgroźniejsi  przestępcy  byliby  po  prostu

eksportowani  przez  poszczególne  miasta  na  jedną  konkretną  wyspę,  z  której  mogliby  się

wydostać dopiero po określonym przez wyrok czasie.

Kompania  Więzienna  –  bo  tak  nazwali  się  pomysłodawcy  –  zajęła  pewną  niezamieszkałą,

niewielką wyspę na północno–wschodnich rubieżach Archipelagu i  nazwała ją  Priislanden –

wyspa więzienna.

Znajduje się na niej solidnie ufortyfikowana przystań, w której rezyduje Naczelnik oraz silna

załoga uzbrojonych po zęby najemników – strażników więziennych. W przystani dokują statki

przywożące przestępców z rozmaitych miast i stron, a także statki handlowe. Ponadto przystań

stanowi bazę dla żaglowo–wiosłowych kanonierek patrolujących wybrzeża wyspy i pilnujących,

by nikt jej bezprawnie nie opuścił.

Przestępca po przybyciu do Priislanden jest odznaczany w rejestrach i na podstawie wyroku

określa  się  czas  jego  pobytu.  Następnie  otrzymuje  nóż,  hubkę,  krzesiwo,  koc  oraz

jednotygodniowy  prowiant.  Jest  wpuszczany  na  wyspę  i  już  nikt  się  nim  nie  zajmuje.  Po

zakończeniu kary sam powinien przyjść do przystani i zażądać powrotu.

Wyspa obfituje w zwierzynę, skóry, znaleziono na niej także kilka egzemplarzy krwawodrewna,

więc  Kompania  Więzienna zarabia  podwójnie  –  na transporcie  i  przechowywaniu  więźniów,

a także sprzedając im żywność i narzędzia w zamian za skóry zwierząt, drewno, minerały czy

wreszcie  krwawodrewno.  Stale  przestrzegana  jest  przy  tym  zasada,  by  nie  sprzedawać

więźniom broni, którą ci bez przerwy starają się łamać.

Kompania nie jest zainteresowana tym jak wyglądają wewnętrzne stosunki na wyspie, kto na

niej rządzi i wreszcie czy więźniowie po odbyciu kary wrócą do swoich miast czy nie.

Na Priislanden przebywa obecnie kilka tysięcy skazańców. Jak dotąd nie zarejestrowano jeszcze

zorganizowanego buntu wobec strażników. Mimo kilku prób wydostania się na tratwach czy

samorobnych łodziach, nikomu nie udało się uciec z więzienia.
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IX Handel i zbrojownia

Handel

Choć  każda  wyspa  może  wprowadzać  własny  system  walutowy,  a  większość  władców

faktycznie tak robi, to jest to raczej wyraz niezależności i prestiżu aniżeli rzeczywistej potrzeby.

Podstawowym środkiem płatniczym jest Marka Związku Morskiego – użwana i w obiegu we

wszystkich miastach związku, ale również w wielu miejscach, które do związku nie należą.

Marka występuje w dwóch wersjach – złotej i srebrnej, które nieco różnią się wielkością, ale ich

wartość jest taka sama. Monety występują w nominale 1, 2, 5 i 10 MZM, przy czym moneta 10

MZM używana jest w bankach i skarbcach ze względu na wagę. Jedna MZM dzieli się na 100

pensów.

Marka  ma  stosunkowo  stałą  wartość.  Ze  względu  na  fakt,  iż  Rada  Związku  Morskiego

bezpośrednio  kontroluje  wydobycie  kruszców  i  wybijanie  monet,  jeden  z  jej  członków

otrzymuje tytuł Mistrza Mennic i odpowiada za utrzymanie wartości pieniądza.

Jedną z zasad Związku jest  wolny  handel,  więc przepływ pieniężny jest  stosunkowo duży.

Jednocześnie, wobec faktu, że statki są dosyć ryzykownym sposobem przepływu pieniędzy to

wykształciły  się  banki,  posiadające  swoje  filie  w  wielu  miastach  i  prowadzące  interesy

z kupcami.  Dzięki  bankom upowszechnił  się  też  obrót  wekslowy i  polecenia  zapłaty.  Banki

pełnią też funkcję kantorów wymiany walut na miejscowe, gdy jest to potrzebne.

Zakon Nowego Świata kontestując zasady Związku Morskiego zaczął na kontrolowanych przez

siebie obszarach wprowadzać własną walutę: srebrnego dirhama dzielącego się na 20 szekli.

Dirham jest wymienialny z MZM w stosunku 2MZM za 1 D – jest to cena paskarska, ale dla

utrzymania handlu kupcy ze Związku podejmują te koszty. W obszarze kontrolowanym przez

Zakon ceny są ustalane odgórnie i  wprowadzana jest gospodarka oparta na bardzo dużym

interwencjonizmie urzędników i władcy.

Zakon,  mimo protestów, przejął  również pieniądze należące do banków na kontrolowanych

przez siebie terenach.
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Broń i wyposażenie

Jezzail – strzelba pochodząca z zewnętrznych rejonów Archipelagu. Z powodzeniem używana

na  morzach  i  lądach,  choć  na  lądzie  jest  bardziej  znana  jako  broń  skrytobójców.  Długa

gwintowana lufa i specjalne naboje pozwalają na osiągnięcie niebywałej celności i siły strzału.

Niestety,  jest  nieporęczna  i  widoczna  z  daleka.  Do  wykorzystywania  niezbędny  jest  talent

specjalna broń (jezzail) lub specjalna broń (palna) (US –10).

Statystyki: S – 4, penetracja – 1, ładowanie – 3 akcje. Zasady specjalne – celna – za każdy

poziom sukcesu S broni wzrasta o 1, do maks 8, druzgocząca (jak 2h). Nieporęczna – w walce

wręcz się nie przydaje – 10 do WW.

Cena – nawet na zewnętrznych rejonach archipelagu jest bronią dla bogatych, jednak jej cena

znacznie wzrasta wraz ze zbliżaniem się do centrum – w rejonach Ulderdam jest praktycznie

bezcenna.

Topór  abordażowy –  wyspecjalizowana  broń  do  walki  na  pokładach  statków.  Topór

o stosunkowo długim trzonku, z ostrzem po jednej, a hakiem po drugiej stronie. Może być

wykorzystywany  zarówno  jedno  jak  i  dwuręcznie.  Wymagany  talent  –  specjalna  broń

dwuręczna:

1 ręcznie: S+1, –5 do parowania

2 ręcznie – druzgoczący, powolny

Bez względu na sposób wykorzystywania możliwe jest wykorzystanie go na dwa sposoby: albo

jako zwykłej broni – topora, albo jako haka służącego do rozbrojenia, podcięcia przeciwnika lub

jako pomocy przy podciągnięciu się wyżej – w takim wypadku nie zadaje się obrażeń lecz

rozbraja lub przewraca przeciwnika.

Cena – ze względu na fakt, że takie topory są co najmniej dobrej jakości cena dwukrotnie

przekracza  cenę  zwykłego  topora.  Niektóre  egzemplarze,  zdobione  i  ze  wzmacnianym

trzonkiem, potrafią kosztować jeszcze więcej.

Harpuny – używane jako broń myśliwska,  do polowania na wieloryby i  większe ryby.  We

wprawnych rękach nordyjskich wojowników klanowych zamieniają się w groźną broń. Krótkie,

metalowe oszczepy z charakterystycznymi, zadziorowatymi grotami potrafią zadać poważne

obrażenia. Na końcu każdego harpuna znajduje się kółko, przez które można przeciągnąć linkę

dla  szybkiego  wyciągnięcia  po  trafieniu.  Niestety,  ich  wykorzystanie  w  walce  wręcz  jest

utrudnione i niezbyt skuteczne. Zazwyczaj są noszone w futerałach na plecach, po 5–7 sztuk.

Do ich wykorzystywania wymagany jest talent specjalna broń (rzucana).

Broń ma siłę jak zwykły oszczep – S–1, lecz po trafieniu i zadaniu jakichkolwiek obrażeń wbija

się w ciało przeciwnika i utrudnia mu poruszanie się – obniża mu zręczność i WW. Jeżeli na

końcu harpuna jest  przymocowana linka,  rzucający może szarpnąć za nią  jako free action

i zadać celowi dodatkowe 1k5 obrażeń bez pancerza i wytrzymałości, jednocześnie na dobre
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wyrywając harpun.

W walce  wręcz  traktowany  jest  on  jako  broń  jednoręczna,  o  S–2,  nie  posiada  też  zasad

specjalnych wynikających przy rzucaniu.

Garłacz – wynalazek, który próbuje połączyć zalety muszkietu i armaty – niestety, z mizernym

skutkiem.  Składa  się  z  łoża,  kolby,  zamka  ze  spustem i  rozszerzającej  się  lufy.  Prędkość

wystrzeliwanych pocisków i ich zasięg są niewielkie – góra 10–15 m, jednak na tym dystansie

strzał jest zabójczy, często dla więcej niż jednego celu. Garłacze wykorzystuje się w walce

abordażowej,  dla  oczyszczenia pokładu przeciwnika przed własnym atakiem lub dla  obrony

przed  szarżującym przeciwnikiem.  O ile  jeden  garłacz  nie  jest  zbyt  zabójczy,  o  tyle  kilku

strzelców w ciasnej formacji potrafi stworzyć prawdziwą strefę śmierci.

Strzelanie  z  garłacza  jest  stosunkowo proste,  a  wystrzeliwanie  siekańców oznacza,  że  nie

trzeba zbytnio celować – strzały z garłacza mają +5 US.

Statystyki: zasięg: krótki – 0–6m, długi – 6–12m, maksymalny – 15m. Siła efektywna garłacza

wynosi – na zasięg krótki 4, na długi 3, ponad zasięg maksymalny 2. Możliwe trafienie więcej

niż jednego przeciwnika – do maksymalnie 3 przeciwników, każdy otrzymuje jedno trafienie.

Broń nie ma cechy “druzgoczący”, gdyż siła wystrzeliwanych siekańców nie jest tak duża jak

pełnej kuli.

Możliwe jest załadowanie garłacza pełną kulą, wówczas zasięg zmienia się do 20m, jednak

celność znacznie spada (–10 BS), a sam pocisk ma SE 5 i jest “druzgocząca”.

Przeładowanie garłacza trwa 2 akcje i może być skrócone talentami.

Do  wykorzystywania  garłacza  potrzebny  jest  talent  broń  specjalna  (garłacz)  [US  +5]  lub

(palna)[US].

Cena – cena garłacza odpowiada 3/4 ceny muszkietu, jednak zależy od miejsca i sytuacji.

Topór lub rapier z pistoletem – oba rodzaje broni stanowią próbę hybrydyzacji broni białej

i palnej.  W  przypadku  topora  spust  i  lufa  znajdują  się  w  trzonku,  zaś  toporzysko  jest

przymocowane  przy  wylocie  lufy.  Rapier  zazwyczaj  ma  pistolet  zabudowany  w  koszu.  Ze

względu  na  pełnioną  funkcję  pomocniczą  pistolety  są  osłabione  w  stosunku  do  swoich

konwencjonalnych  odpowiedników,  ale  za  to  wystarczająco  silne  dla  swoich  zadań.  Same

topory lub rapiery również nieco tracą na swoich właściwościach. Mimo starań konstruktorów

zabudowane pistolety nadal często ulegają uszkodzeniu w czasie walki.

Statystyki pistoletu: zasięg – 8m maks. Siła efektywna 4, nie jest “druzgoczący”, ładowanie –

2 akcje.

Statystyki broni białej – jak broń ręczna.

Używający tej broni  może ponadto po udanym trafieniu przeciwnika poświęcić  drugą akcję

w tej samej kolejce, by wypalić  z bliska w przeciwnika (+30 US). Nie może on unikać ani
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parować takiego strzału, jednak jeżeli przeżyje, jego następny atak będzie miał zwiększoną

szansę trafienia (GM’s favor).

Ponadto przy krytycznej porażce przy parowaniu taką bronią zniszczeniu ulega pistolet.

Do używania wymaga talentu broń specjalna (palna)

Cena – jako, że zwykle są to przedmioty wojskowe, posiadają co najmniej normalną jakość,

a ich cena czasami przewyższa cenę oddzielnego zakupu pistoletu i odpowiedniej broni białej.

Trójząb –  broń  początkowo  używana  tylko  przez  rybaków,  podobnie  jak  harpun,  stanowi

jednak symbol kultu Seany i samego zakonu Jeźdźców Burz, którzy przybrali ją jako swoją

ceremonialną broń. Pozornie nieporęczny, we właściwych rękach może stać się zabójczą bronią.

Przede wszystkim, traktowany jest jak włócznia, – S–1, szybka i zasięgowa. Ponadto posiada

dwie możliwości :

1. Wyszkolony wojownik może zdecydować się na próbę rozbrojenia przeciwnika zakleszczając

jego broń między zębami trójzęba – +10 do rozbrajania

2. Po skutecznie zadanym ciosie zęby i ostrza pozostają w przeciwniku, zaś ich wyciągnięcie,

jako akcja natychmiastowa, zadaje 1k3 obrażeń przeciwnikowi bez pancerza i wytrzymałości.

Pistolet straży portowej – charakterystyczna broń pracowników tej formacji. Posiada dwie

ustawione obok siebie lufy z kurkami i mechanizmami spustowymi. Pozwala na oddanie dwóch

strzałów bez przeładowywania. Ponadto, jako akcję podwójną, można wypalić oba pociski na

raz, w ten sam cel.  Statystyki samej broni są tożsame z pistoletem – SE 4, druzgoczący.

Wypalenie z dwóch luf nie obniża US strzelającego, a obrażenia kumulują się – jednak można

próbować ich unikać na normalnych zasadach.

Cena  –  występują  tylko  w  dobrej  lub  bardzo  dobrej  jakości,  więc  ich  cena  przekracza

ponaddwukrotnie cenę zwykłego pistoletu, jednak w praktyce ich nabycie jest utrudnione –

większość produkcji nabywa sama Straż Portowa.

Zbroja korkowa – stanowiąca charakterystyczny element wyposażenia podoficerów piechoty

morskiej,  jak  również  często  wyższych  dowódców  tej  formacji.  Zbroja  zrobiona  z  drewna

korkowego ma dwie funkcje – ochroną w walce oraz ratunkową w przypadku wpadnięcia do

wody.  Jej  duża  pływalność  pozwala  zminimalizować  ryzyko  utonięcia,  nawet  w  przypadku

wylądowania w wodzie w pełnej zbroi. Jest zrobiona z niewielkich pasków i kostek korka. Nosi

się  ją  albo  jako  osobną  część  zbroi  –  dla  strzelców,  albo  jako  podkładkę  pod  napierśnik

w przypadku szturmowców.

Zbroja korkowa zwykle obejmuje tylko ciało – dodaje  1 PZ na tej lokacji.  Ponadto dodaje

89



+10 do pływania w przypadku wylądowania w niej w wodzie, nie neguje jednak całkowicie

minusów wynikających z ciężkiej czy średniej zbroi.

Krucze  Szpony –  sprzęt  przydatny  w  walce,  choć  nie  stanowiący  broni  samej  w  sobie.

Wykorzystywany stosunkowo często w walce z piratami, zwłaszcza przez niezbyt liczne załogi

statków  handlowych.  Mniej  więcej  pięciocentymetrowej  wysokości  gwiazdki  rzucane  są  na

pokład wrogiej jednostki lub własnej, już po abordażu. Szpony są zrobione tak, by zawsze

jeden z nich był skierowany ku górze, a w tłoku i zgiełku bitwy łatwo na nie nadepnąć. Piraci

i marynarze walczący bez obuwia często zostają wyłączeni z walki przez te niewielkie kolce.

Niektórzy kapitanowie trzymają szpony w pobliżu wychodków lub pokrywają je szkodliwymi

substancjami, by jak najefektywniej razić nimi przeciwnika.

Rozrzucone na podłożu szpony kruka zadają k5 obrażeń o SE 1 w przypadku nadepnięcia.

Jeżeli  zdołają  zadać  obrażenia  cel  musi  zdać  test  na  Odp.,  w  przeciwnym wypadku  jego

szybkość zmniejsza się o połowę na k5+1 kolejnych tur.

Wyrzutnia –  ta  broń  nie  zrobiła  jeszcze  (być  może  na  szczęście)  wielkiej  kariery

w Archipelagu,  chociaż  jej  zalety  są  na  każdym  kroku  doceniane  przez  prowadzących

agresywną walkę żołnierzy Karmazynowej Flotylli.

Niby  prosta  rzecz  –  lekko  przekonstruowana  kusza  czy  arbaleta,  do  tego  ze  średnio

efektywnym naciągiem korbowym. Istnieje jednak poważna zmiana – zamiast strzelać bełtami

czy niewielkimi kulkami, przystosowana została do wystrzeliwania większych przedmiotów.

Niejedna ofiara ataków Karmazynowej flotylli była zdziwiona, że nie jest ostrzeliwana z armat,

kiedy z odległości kilkudziesięciu metrów na jej pokład zaczęły bezgłośnie spadać granaty czy

wypełnione naftą naczynia i butelki.

W skrócie – jest to odpowiednik granatnika, o zasięgu ok 40–50m – znacznie przekraczającego

zasięg zwykłego rzutu.

Z broni tej można wystrzeliwać przedmioty o masie do 1 kg. Niestety, konstrukcja i kształt

pocisków powodują że: nie można z tej broni celować – atak jest po prostu nieprzewidywalny,

a  ponadto  wszystkie  strzały  wykonywane  są  z  modyfikatorem  –10  do  US.  Ponadto  ilość

poziomów sukcesu lub porażki determinuje odległość od celu.

Ładowanie wyrzutni wynosi tyle samo co kuszy.

Obrażenia zadawane zależą od wybranych pocisków:

a) Granat prochowy – kartacz – zadaje k10 + 3 obrażeń dla wszystkich w promieniu k6m od

wybuchu. 

b)  Naczynie  zapalające  – zadaje  k10+1 obrażeń jeżeli  bezpośrednio  trafi  osobę,  po  czym

zadaje k6 + 1 obrażeń wszystkim w promieniu k3 metrów, ponadto jeżeli otrzymają jakieś
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obrażenia – zaczynają płonąć – 1 PŻ bez względu na zbroję i Wt.

c) Granat dymny – powoduje, że na obszarze k6 metrów walczący posiadają – 10 do WW i US.

Janczarka – lekka,  poręczna strzelba to podstawowe wyposażenie janczarów. Stosunkowo

celna, łatwa w obsłudze, dosyć odporna na zabrudzenia czy zły proch. Niestety, traci nieco na

sile strzału, choć janczarzy bardzo ją sobie chwalą.

Mechanicznie:

SE – 5, nie jest druzgocząca, przeładowanie – 2 akcje.

Style walki wręcz Trangów

Trangowie słyną z niesamowitych umiejętności w zakresie walki bez użycia broni. Wielu z nich

potrafi siłą swoich ramion lub nóg dotrzymywać pola nawet ciężko uzbrojonym przeciwnikom.

Różne klany stosują różne techniki, jednak prawdziwi mistrzowie potrafią walczyć z użyciem

rozmaitych stylów walki.

Styl walki można zmienić jedynie poświęcając całą swoją turę na “transformację”.

Styl ośmiornicy – przydatny w walce z dużą ilością przeciwników, korzystający z niego potrafi

zwodzić i szybkimi skokami oddalać się od zagrożenia – przeciwnicy nie dostają bonusu za

przewagę liczebną, zaś sam wojownik może rozdzielać swoje ataki pomiędzy przeciwników.

Niestety, jego ataki zwykle wykonywane są z nieprzygotowanych pozycji, w związku z czym

mają –1 do obrażeń.

Styl rekina – korzystający z niego wojownik dokładnie wie gdzie i  jak uderzyć, by zadać

obrażenia, jednak niestety odbywa się to kosztem ilości wyprowadzanych ciosów. Wojownik

może wykonać tylko jeden atak w turze, bez względu na ilość posiadanych ataków. W zamian

za  to  przeciwko  jego  atakowi  zbroja  nie  liczy  się  podwójnie,  a  do  tego  jego  cios  ma

1 penetracji.

Styl  kraba –  wojownik  używający  tego  stylu  skupia  się  na  chwytaniu  i  rozbrajaniu

przeciwnika, nie zaś ciosach czy kopniakach. Walczący tym stylem otrzymuje + 10 do testów

chwytu i rozbrojenia przeciwnika, oraz – 10 do testów “zwykłego” ataku.

Styl orki – Wojownik skupia się na wykończeniu konkretnego celu, ignorując jednocześnie

zagrożenie ze strony innych. Walczący tym stylem wybiera konkretny cel, przeciwko któremu

otrzymuje dodatkowy atak. Nie może parować ani unikać ciosów zadawanych przez innych

przeciwników.

5.Styl meduzy – Wojownik próbuje uzmysłowić przeciwnikowi, że walka z nim jest bezcelowa.

Walczący tym stylem otrzymuje bonus +10 do parowania i uników, lecz przez dwie tury nie
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może zaatakować przeciwnika. Kolejny cios wymierza bezbłędnie, zaskakując wroga, ma +20

do trafienia i może wybrać lokację obrażenia.

Styl delfina – wojownik skupia się na mobilności i zaskoczeniu przeciwnika, licząc na jego

dezorientację. Walczący tym stylem otrzymuje dodatkową akcję, którą musi wykorzystać na

ruch. Jednocześnie jego “wyjście z walki” nie prowokuje ataku przeciwnika. Minusem jest to, że

walczący tym stylem musi w każdej turze wykorzystać akcję ruchu i,  w miarę możliwości,

atakować  innego  przeciwnika.  W przypadku  ataku  na  tego  samego  przeciwnika  w  drugiej

kolejnej turze – ataki otrzymują –10 WW, zaś dodatkowa akcja przepada.

Styl wieloryba – wojownik skupia się na sile swoich uderzeń, poświęcając ich celność oraz

własne  bezpieczeństwo. Walczący tym stylem powoduje,  że jego ataki  są  “druzgoczące”  –

wybiera lepszy wynik  z  2k10, lecz  są wykonywane z  –10 do WW, zaś on sam ma –5 do

parowania i uników.

Styl węgorza – Wojownik utrzymuje się nisko na nogach i nie atakuje korpusów przeciwnika,

zamiast tego dąży do jego przewrócenia i walki w parterze.

Trafione  ataki  korzystającego  z  tego  stylu  wojownika  nie  zadają  obrażeń,  lecz  powodują

konieczność zdania przez cel testu ZR (przy dwóch trafieniach w 1 turze modyfikator ZR – 10),

jeżeli cel nie zda – pada na ziemię, zaś wojownik może zaatakować leżącego bez ujemnych

ograniczeń.

Styl  Płaszczki –  zajmujesz  bardzo dużo miejsca,  i  potrafisz  to  wykorzystać,  niestety siła

twoich ciosów jest niewielka, obrażenia jakie zadajesz przeciwnikowi mają dodatkowy minus 2.

Jednocześnie jednak, każdy inny, który chce cię zaatakować musi zdać test własnego WW,

zanim będzie mógł dojść do ciebie, jeżeli zaś trafisz swojego przeciwnika, to pozostali muszą

zdać test Zr, albo są odpychani o 1 akcję do tyłu.

Styl barrakudy – wojownik wykonuje trzy szybkie ciosy zamiast jednego, wymierzając je

w krytyczne  punkty  ciała,  rzucając  trzykrotnie  na  WW.  Pierwszy  cios  nie  powoduje

u przeciwnika obrażeń, a jedynie ból, przez który w swojej kolejnej turze wykonuje wszystkie

fizyczne testy z modyfikatorem –10. Drugi powoduje normalne obrażenia, jednak jeżeli zada

choć 1 punkt obrażeń, to cel krwawi, tracąc 1 PŻ co turę przez 10–Wt trafionego tur. Trzeci

atak powoduje paraliż – test Odp – 10 dla celu, i na całą swoją kolejną turę jest on pozbawiony

jakiejkolwiek akcji.

Każdy ze stylów kosztuje 50 exp. W przypadku “zwykłych” Trangów, mają dostęp do jednej

szkoły, lecz muszą wykupić ją  w trakcie gry. Wojownicy z klanów militarnych (wykonujący

profesje żołnierskie i militarne) zaczynają z jedną szkołą, jako umiejętnością bazową i mogą

dokupić  drugą  w  trakcie  tworzenia  postaci.  Zdobycie  kolejnych  szkół  zależne  jest  od

fabularnego rozwoju kampanii.

Limit stylów określany jest przez pierwszą cyfrę WW i ZR, nie można mieć więcej stylów niż

wyższa z tych liczb.
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X Ciekawostki

Krwawodrewno

Jednym z najbardziej luksusowych i poszukiwanych surowców Archipelagu jest krwawodrewno.

W naturze jest to niewielkie mięsożerne drzewko o masywnym pniu, które występuje na wielu

mniejszych wyspach na zachodnich obrzeżach świata, w gęstych dżunglach i przybrzeżnych

lasach namorzynowych.

Sam surowiec stanowi efekt długotrwałych poszukiwań, ponieważ drzewa, z których uzyskuje

się krwawodrewno są bardzo rzadkie, a ludziom nie udało się doprowadzić do hodowania ich na

plantacjach, gdyż giną bez względu na sposób doglądania ich przez hodowców.

Kompanie handlowe i niezależni kupcy organizują całe wyprawy tylko po to, by odnaleźć jedno

czy dwa drzewa. Taka wyprawa przynosi bardzo duże zyski.

Krwawodrzewa są cenione ze względu na dwie cechy. Pierwsza to zalety dekoracyjne – świetnie

nadają się do robienia intarsji, bibelotów, toaletek czy innych mebli. Brązawy, naturalny połysk

bez  konieczności  polerowania  i  duża  wytrzymałość  powoduje,  że  wielu  zamożnych  ludzi

decyduje się na meble z tego surowca. Nie da się jednak ukryć, że swoją nazwę surowiec ten

zawdzięcza drugiej ze swoich unikalnych cech – po wymoczeniu drewna w olejach staje się ono

niemal niezniszczalne. Niestety efekt ten utrzymuje się tylko wtedy, gdy użytkownik należycie

konserwuje swoją własność. Zgodnie z zaleceniami mistrzów cechowych najlepsze efekty daje

nacieranie drewna mieszaniną złożoną z jednej części oleju na jedną część krwi, przy czym

najlepsze działanie ma krew ludzka.

W przypadku prawidłowej konserwacji przedmioty z krwawodrewna są wytrzymalsze niż stal

i żelazo, a przy tym zachowują lekkość niemalże bambusa.

Jeżeli użytkownik zaniedba konserwacji, to w przeciągu kilku dni przedmiot gnije i przestaje

nadawać się do użytku.

W przypadku  broni  zrobionej  z  krwawodrzewa,  niestety,  wskutek  potu  przelewanego  przy

rękojeści  i  treningu,  jedyna  krew jaka  jest  w  stanie  efektywnie  go  konserwować  to  krew

właściciela. W przypadku przekazania takiej broni nowy właściciel musi się liczyć z większą

daniną krwi przez pewien czas.

Z krwawodrzewa najczęściej wykonuje się miecze, rapiery i sztylety – drewno jest cięte wzdłuż

słojów, a wykonanie topora jest wysoce utrudnione. Praktykowane jest jednocześnie robienie

niewielkich  tarcz,  złożonych  z  warstw  listewek  drewna,  jednak  utrzymanie  ich  jest  nieco

kłopotliwe, ze względu na ilość krwi konieczną do konserwacji.
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Mechanicznie rzecz biorąc:

Broń z krwawodrewna jest lżejsza i wytrzymalsza od metalowej – daje użytkownikowi + 3 WW

i +1 obrażeń w walce. Nie nadaje się jednak jako broń do rzucania – nie ma odpowiedniej

masy.

Tarcza z krwawodrewna dodaje +3 WW przy parowaniu i nie utrudnia w żaden sposób uników

przed ciosami.

Nowa broń lub tarcza z krwawodrewna wymaga poświęcenia dla konserwacji: 1 Żywotności

każdego  dnia  przez  korzystającego  z  niej  właściciela,  podlega  ona  normalnej  regeneracji.

W przypadku  zdobycia  broni  przez  pierwszy  tydzień  nowy  właściciel  musi  poświęcić

2 Żywotności. Jeżeli przez 1 dzień nie konserwuje miecza prawidłowo – traci on swoje bonusy,

zaś poczynając od drugiego dnia zaczyna gnić.  Naprawa jest  możliwa,  ale za każdy dzień

należy oddać 1 Żywotności.

Sprzęt  z  krwawodrewna jest  kilkukrotnie  droższy  od zwyczajnego.  Posiadanie  go  świadczy

zazwyczaj o wysokim statusie społecznym właściciela.

Shirkany

Shirkany, naturalnie występują na wyspach w rejonie Marsascali, stanowią ewenement wśród

zwierząt  Archipelagu.  Te  drapieżniki,  wielkości  owczarków  niemieckich,  o  budowie  ciała

rosomaka, mają ugruntowaną pozycję w folklorze, wierzeniach i kulturze tamtych rejonów.

Stosunkowo  niewielkie  zwierzęta,  mniejsze  od  jaguarów  czy  tygrysów  występujących  na

niektórych wyspach, zasłużyły na dużą sławę ze względu na swoją nieustępliwość i gotowość

do walki, nawet z większymi od siebie, oraz ze względu na specyficzny sposób życia.

Co  do  pierwszej  kwestii,  mieszkańcy  wysp,  na  których  występują  shirkany,  często  snują

opowieści o walkach tych zwierząt ze znacznie większymi przeciwnikami: bawołami, antylopami

czy innymi drapieżnikami. Shirkany znane są z tego, że nigdy się nie poddają, jakkolwiek

rzadko same atakują większych od siebie,  to  jednak zawsze bronią się do ostatka.  Nawet

w spotkaniach z ludźmi nie  wykazują respektu czy bojaźni,  często  traktując myśliwych jak

równych sobie.

Jeżeli  chodzi  o  sposób  życia  –  shirkany  po  urodzeniu,  w  okresie  młodości  i  dojrzewania,

dobierają się w pary, nietożsame z parami godowymi. Pary te nawiązują ze sobą niebywale

mocną więź, pozwalającą im na współdziałanie w łowach i wzajemną ochronę osobników. Więź

ta jest tak silna, że często zdarza się, że po śmierci jednego zwierzęcia z pary drugie umiera

bez wyraźnej przyczyny. Jak mówią: ze smutku.

Powyższą cechę od wielu pokoleń starali się wykorzystywać mieszkańcy tego regionu. Okazało

się,  że  młody  shirkan  może  nawiązać  więź  łowiecką  także  z  wybranym  przez  siebie

człowiekiem.  Pozwala  ona  na  komunikowanie  się  ze  zwierzęciem,  a  jednocześnie  związuje
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z nim człowieka  bardziej  niż  zwykła  przyjaźń.  Taka  dwójka  staje  się  swoistym tandemem,

shirkan broni człowieka, staje się jego najwierniejszym strażnikiem i wsparciem w tropieniu czy

łowach,  zaś  człowiek  zapewnia  ze  swojej  strony  opiekę,  pożywienie  i  pomoc  w  ciężkich

czasach. Jest to tak silne, że śmierć zwierzęcia potrafi  doprowadzić człowieka do ciężkiego

załamania nerwowego.

Niestety, w niektórych przypadkach okazuje się, że człowiek nie jest dostatecznie silny, by

utrzymać  w  ryzach  zwierzęcą  naturę  swojego  partnera.  Kończy  się  to  napadami  agresji,

czasem znikaniem na  kilka  dni  i  wspólnym polowaniem,  może  też  skutkować  częściowym

odrzuceniem zasad społecznych na rzecz bardziej “dzikiego” rozumienia świata.

Na niektórych wyspach istnieją nawet fanatycy – sekciarze – uznający shirkany za najwyższy

dar Erdana dla ludzi, pozwalający im na powrót stać się częścią natury. Ci, po połączeniu się ze

shirkanem, całkowicie rezygnują z człowieczeństwa i wraz ze swoim zwierzęcym bratem żyją

w puszczy jak pierwotni ludzie.

Z kolei  dla wewnętrznych shirkany pozbawione są tej mistyki  i  mimo nawiązanej więzi,  są

wykorzystywane bardzo przedmiotowo, a ich ludzcy partnerzy mają znacznie więcej dystansu.

Ci  z  Nordów,  którzy  mieli  okazję  spotkać  shirkana mówią,  że  jest  w nim znacznie  więcej

duchów życia niż w innych ssakach, zaś chodzący z duchami zawsze wypowiadają się o tych

drapieżnikach jak o sobie podobnych.

Shirkan – średnie zwierzę

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

40 – 30 30 30 15 25 10 1 3 3 7

Umiejętności: tropienie, skradanie się, wspinaczka, śledzenie, ukrywanie się

Zdolności: Silny cios, Świetny słuch, Widzenie w ciemności, Broń naturalna, Więź łowiecka.

Shirkan może zdobywać doświadczenie, wraz ze swoim partnerem, za każde 200 PD zdobyte

przez  bohatera  przysługuje  mu  1  rozwinięcie  cech  głównych  o  5  punktów,  nie  więcej  niż

maksymalnie o 15.

95



Sziwowie

Grywalna rasa  do odkrycia przez graczy

Na  jednej  z  wysp  w  południowej  części  Archipelagu  wykształciła  się  inteligentna  rasa,

nieodkryta jeszcze przez człowieka, stanowiąca ewenement na skalę Archipelagu.

Są  to  Sziwowie,  słabo  rozwinięte  pod  względem  technologicznym  stworzenia,  żyjące

w dżunglach  na  swojej  wyspie  i  podzielone  na  niewielkie  klany,  prowadzące  prymitywną

gospodarkę łowiecko–zbieracką.

Wygląd  sziwów  jest  bardzo  egzotyczny,  w  postaci  wyprostowanej  mają  ok.  130–150  cm

wzrostu,  dużą,  płaską  głowę  z  szerokimi  ustami  i  szeroko  rozstawionymi,  dużymi  oczami.

Głowa na pierwszy rzut oka przypomina żabi pysk, co jest prawidłowym skojarzeniem. Ich

skóra  przyjmuje  barwy  ciemnozielone  lub  ciemnoniebieskie,  często  z  miejscowymi

przebarwieniami.

Sziwowie  mają  stosunkowo  długie,  umięśnione  nogi,  pozwalające  im  na  wysokie  skoki

i zaopatrzone w poduszki  ułatwiające wspinaczkę.  Ich ręce są szczupłe,  a dłonie  posiadają

kciuk i dwa długie palce.

Żyją w trudnym, dżunglowym środowisku.  Świetnie  się  wspinają,  potrafią  wysoko i  daleko

skakać oraz są doskonali w kamuflażu. Mieszkają w chatach z gliny i liści, umieszczonych na

brzegach bajor, choć niektóre klany przenoszą się wyżej – w korony drzew, gdzie budują chaty

z gałęzi i liści.

Kiedy polują lub walczą, stosują najczęściej zasadzki, pułapki i próbują jak najrzadziej walczyć

twarzą w twarz. W walce stosują dmuchawki i krótkie łuki, ewentualnie oszczepy, zaś w walce

bezpośredniej pałki i kamienne topory.

Społeczeństwo Sziwów jest klanowe, matriarchalne, nastawione na przetrwanie i z niewielkimi

szansami  na  rozwój  technologiczny  bez  pomocy  z  zewnątrz.  Matrony  stanowią  centrum

społeczności,  każda z nich kontroluje poczynania swoich dzieci.  Są one jedynymi płodnymi

samicami w swoich klanach.

Sziwowie porozumiewają się własnym językiem. W związku z tym, że jeszcze nie poznali ludzi,

nie wiadomo czy będzie istnieć możliwość porozumienia. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż ich

gardła są bardzo elastyczne, nie powinni mieć problemów z nauką języka.

US K Odp Zr Int SW Ogd Żyw

2k10+25 2k10+10 2k10+15 2k10+40 2k10+20 2k10+20 2k10+20 Jak halfing

Umiejętności  początkowe: Wiedza  (Sziwowie),  Znajomość  języka(Sziw),  Pływanie,

Skradanie, Ukrywanie się lub Śledzenie.

Zdolności początkowe: Nadnaturalny skok – na tylnych nogach do 2,5 m w górę, lub do 6m

w dal z miejsca.
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Lepki język, broń zasięgowa na kilka metrów – trafienie z siłą 1 + k5, zawierające paraliżującą

truciznę – przeciwnik musi zdać test na Odp, w przeciwnym razie traci 1 akcję w kolejnej turze.

Pomiot dżungli – działa jak "wędrowiec".

Sziwowie, ze względu na swoją budowę biologiczną, bardzo źle znoszą kontakt z solą, dlatego

też nie byli w stanie dokonać ekspansji poza zamieszkiwaną przez siebie wyspę.

Sziw potrzebuje ok 5 razy więcej słodkiej wody dziennie niż człowiek, musi bowiem zmywać

z siebie sól i zanieczyszczenia, dlatego też długie podróże morskie z udziałem sziwów mogą

być utrudnione.
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XI Bestiariusz

Shirkan – średnie zwierzę

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

40 – 30 30 30 15 25 10 1 3 3 7

Umiejętności: Tropienie, Skradanie się, Wspinaczka, Śledzenie, Ukrywanie się.

Zdolności: Silny cios, Świetny słuch, Widzenie w ciemności, Broń naturalna, Więź łowiecka.

Shirkan może zdobywać doświadczenie wraz ze swoim partnerem. 

Tygrys Sułtański – duże zwierzę

Największy rodzaj tygrysa, większy nieco nawet od Tygrysa Królewskiego, herbowe zwierzę

sułtana Marsascali, od którego wziął swoją nazwę. Potężny, dostojny drapieżnik, stanowiący

jednak śmiertelne niebezpieczeństwo. Młode tygrysy da się oswoić, jednak faktyczny monopol

na ich posiadanie ma sułtański ród królewski.

Zielone oczy tegoż zwierzęcia potrafią niemal zahipnotyzować ofiarę zanim rzuci się na nią

z potężną siłą oraz zaatakuje kłami i pazurami. Jego skóra jest tak twarda, że niekiedy odbijają

się od niej strzały. Jest szybki i świetnie pływa. Mało kto chciałby spotkać takiego na swojej

drodze.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

65 – 51 51 45 20 30 10 3 5 5 20

Umiejętności: Tropienie+10, Skradanie się+10, Wspinaczka, Śledzenie, Ukrywanie się.

Zdolności: Silny  cios,  Świetny  słuch,  Widzenie  w  ciemności,  Broń  naturalna,  Naturalny

pancerz (+1), Brawura.

Rekin stadny – wilczy

Niewielki przedstawiciel rodziny rekinów, szarej barwy, znany zwykle z tego, że niemal zawsze

atakuje w grupach, których taktyka przypomina wilcze stado. Te drapieżniki potrafią powalić

nawet największe wieloryby, zaś człowiek w ich pobliżu praktycznie nie ma szans na przeżycie.

Wielkość – ok 1,5 m długości, 50–60kg wagi
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Miejsce występowania: ocean, najczęściej najgłębsze akweny, zwłaszcza wokół Oka Seany –

największej głębi.

Charakter: Stadne, agresywne, szczególnie wrażliwe na krew obecną w wodzie.

Zaatakuje człowieka: Niemal na pewno, zwłaszcza rannego.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

35 – 30 30 30 10 10 10 1 3 3 7

Umiejętności i zdolności: Pływanie +20, Broń naturalna, Spostrzegawczość.

Przy ataku ma możliwość utrzymania ofiary – zadając jej k5 obrażeń zamiast wykonywania

kolejnego ataku – przeciwstawny test jak na chwyt.

Jeżeli atakuje rannego przeciwnika – WW + 5, S+1

Tryton

Jakkolwiek  wydawałoby  się,  że  takie  postacie  przynależą  raczej  do  bajek  i  legend  niż  do

prawdziwego świata, doświadczeni żeglarze wiedzą, że istnieje morski lud. I wcale nie jest to

dobra informacja. W niektórych baśniach nazywani są "Przekleństwem Seany". Wszyscy którzy

przeżyli  spotkanie  z  trytonem  potwierdzają,  że  zostali  zaatakowani,  zaś  przeciwnik  był

agresywny i dziki. Wykorzystujący prymitywną broń, zrobioną z kamieni lub koralu trytoni są

czasem widywani  po większych bitwach morskich,  topiąc  ocalałych.  Niektórzy  twierdzą,  że

okradają zatopione statki... Opowieści mówią też, że korzystają z rekinów wilczych tak, jak

z psów myśliwskich, wydaje się jednak że to nieprawdopobobne.

Wygląd: od pasa w górę niemal jak człowiek, od pasa w dół – rybi ogon. Barwa – zielonkawa

lub niebieskawa, na głowie brak ukształtowanych uszu, jednocześnie obecne skrzela. Długość

ciała – około 2–2,5 m (większość to ogon). Korzystają z prostych narzędzi i broni.

Miejsce  występowania:  ocean,  często  najgłębsze  akweny,  zwłaszcza  wokół  Oka  Seany  –

największej głębi.

Charakter: trudno określić, chociaż nie widziano większej grupy niż 2–3 naraz.

Zaatakuje człowieka: Jeżeli ten nurkuje lub pływa – możliwe, niekonieczne. Bezpośrednio po

bitwie morskiej – prawdopodobnie tak.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

41 15 35 35 40 20 30 10 1 3 3 12

Umiejętności i zdolności: Pływanie +20, Zapasy, Silny cios, Spostrzegawczość.
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Smokowiec

Wiele wysp opowiada historie na temat wielkich wężowatych potworów, które atakowały ich

statki, porywając z pokładu żeglarzy i zatapiając szalupy. Większość z nich jest prawdziwa.

Smokowce to masywne i długie węże z szerokimi głowami, które przypominają niedźwiedzie

lub lwie pyski. Mało kto widział całe ich ciała, stąd nikt nie jest do końca pewien, czy posiadają

tułów.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

60 – 50 40 30 10 20 – 2 4 5 20

Umiejętności i zdolności: Pływanie +20, Przerażający.

Nurek

Kilka wysp na północy Archipelagu, zwłaszcza zajętych przez Nordów, jest także siedzibami

Nurków. Wysokie klify często przeżłobione są pazurami tych bestii, zaś w niektórych miejscach

ujrzeć można wejścia do jaskiń, które stanowią leża tych stworów. Nurki  to latające gady,

czworołape, z długimi, mocnymi ogonami. Ich skrzydła wystarczają do spokojnego lotu, lecz po

częściowym złożeniu pozwalają na osiąganie wielkich prędkości przy locie nurkowym, z kolei

ogon pozwala na efektywne poruszanie się pod wodą. Nurki są dużymi bestiami, mającymi ok

5m długości (razem z ogonem), a kiedy opierają się na wszystkich czterech łapach, ok 1,5m

wysokości. Ich oczy są przystosowane do widzenia nie tylko w dzień, ale także i pod wodą.

Głównym pożywieniem Nurków są mniejsze walenie, czasem delfiny czy orki, chociaż polują

również na mniejsze ryby, a także na lądowe ssaki,  te jednakże cieszą się ich mniejszym

zainteresowaniem.  Jedno  gniazdo  zamieszkuje  niewielkie  stado  składające  się  z  5–8

osobników, które, współdziałając, są w stanie zaatakować nawet dorosłego płetwala.

W kontaktach z ludźmi rzadko kiedy decydują się na konfrontację, chociaż pojedynczy pływak

niekiedy  stanowi  oczywisty  cel.  W  przypływach  furii  zdarzało  się  jednak,  że  całe  stado

atakowało mniejsze jednostki wielorybnicze, konkurujące z nimi o dostęp do pożywienia.

Miejsce występowania: wyspy i wysepki na północy Archipelagu, w okolicach zajętych przez

Nordów.

Charakter: Neutralny.

Zaatakuje człowieka: Jeżeli ten nurkuje lub pływa – możliwe, niekonieczne. Bezpośrednio po

bitwie morskiej – prawdopodobnie tak. Na lądzie – tylko sprowokowany.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

60 – 50 40 30 10 20 – 2 4 5 20

Umiejętności i  zdolności: Pływanie  +20, Latanie (pikujący) +10, Przerażający, Naturalna

zbroja (+2), Naturalna broń, Widzenie pod wodą, Bystry wzrok.
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XII Profesje

Siostra Blękitnej Róży

Profesja zaawansowana

Profesje wejściowe: Wszystkie wykonywane przez kobiety.

Profesje wyjściowe: Szpieg, Skrytobójca, Dyplomata, Kupiec.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

+10 +10 – – +15 +20 +10 +25 – – – +4

Umiejętności: czytanie i pisanie, Język obcy.

Do wyboru:

1 Nauka (Sztuka, Historia, Heraldyka, Polityka).

1 Wiedza ogólna (Zewnętrzni, wewnętrzni, Nordzi, Trangowie).

1 Kuglarstwo.

2  do  wyboru  z  listy  (Zwinne  palce,  Skradanie  się,  Charakteryzacja,  Otwieranie  zamków,

Śledzenie, Targowanie, Warzenie trucizn, Plotkowanie, Pływanie, Ukrywanie się).

Zdolności:

 do wyboru:

1 z Etykieta/Charyzmatyczny

1 z Błyskawiczne przeładowanie/Silny cios

Poganiacz

Profesja zaawansowana

Na każdym statku wiosłowym potrzebny jest ktoś taki jak ty. To ty siedzisz pod pokładem,

pilnujesz rytmu i pierzesz po pyskach tych, którzy się go nie trzymają. Kiedy trzeba, potrafisz

zastąpić nawet dwóch z nich przy wiośle. Dodatkowo wykrywasz niemal każdy szept, który nie

zgadza się z rytmiczną pieśnią wioślarzy.

Profesje wejściowe: Żeglarz, Żołnierz okrętowy, Przemytnik, Rybak.

Profesje wyjściowe: Bosman, Korsarz.
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WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

+20 +10 +15 – +10 +15 +20 +10 – – – +2

Umiejętności: Czytanie  i  pisanie,  Język  (specjalny:  okrętowy),  Przekonywanie,

Spostrzegawczość, Wioślarstwo, Zastraszanie, Żeglarstwo, Czytanie z warg.

Zdolności: Niepokojący, Bystry Wzrok, Czuły słuch.

Szantymen

Profesje wejściowe: Żeglarz, Rybak, Żołnierz Okrętowy, Bard.

Profesje wyjściowe: Demagog, Bosman, Nawigator, Odkrywca.

WW US K Odp Zr Int SW Ogd A Wt S Żyw

+10 +10 – +5 +10 +10 +10 +20 – – – +5

Umiejętności: Dowodzenie, Mocna Głowa, Plotkowanie, Przekonywanie, Hazard, Targowanie,

Wycena

Umiejętności Zaawansowane: Język (specjalny: gwara marynarska), Gadanina, Kuglarstwo

(muzykalność), Rytmika.*

Zdolności: Charyzmatyczny  ALBO  Przemawianie  ALBO  Krasomówstwo,  Niezmordowany

Artysta.**

*  Szantymen  posiada  naturalne  bądź  wyuczone  poczucie  rytmu.  Pomaga  mu  to

zsynchronizować  działania  załogi  oraz  swoich  towarzyszy,  wyczekać  odpowiedni  moement

w działaniu  jakiegoś  mechanizmu,  liczyć  kroki  oraz  podchwycić  i  kontynuować  nieznane

melodie, tańce i rymowanki.

** Szantymen potrafi wyjątkowo długo występować, opowiadać godzinami, grać cały dzień lub

noc, potrafi znaleźć wenę gdziekolwiek i kontynuować opowieść, bądź piosenkę improwizując

na podstawie wszystkiego, co mu przyjdzie do głowy.
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