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Waluzja
1. Nastrój w królestwie

Marazm, bierność i gnuśność w sercach mieszkańców,
które powoli stają się tematem debat pomiędzy uczonymi
i mędrcami. W podobny sposób jak efekt cieplarniany i degradacja środowiska u nas. Więc obok debat mogą zdarzyć
się i związane z tymi teoriami pomniejsze katastrofy.

2. Waluzyjska codzienność

- Wielkie rody kupieckie czerpią zyski z dobrodziejstwa
pokoju. Handel jest podstawą bogactwa królestwa.
- Żyzne zielone doliny, lasy pełne zwierząt i rzeki pełne
ryb. Powszechnie eksploatuje się bogactwa naturalne.
- Bohaterowie Waluzji, o czym szerzej w punkcie drugim.

3. Siły polityczne Waluzji:

- Król Krassus Kaden (Karol Wielki) wraz z dworem i elitarną formacją królewskiej straży, Muszkieterami. Oddziały
te dysponują produkowaną na specjalne zamówienie przez
krasnoludy z Gór Grozy bronią palną (tylko krasnoludy
znają sekret jej wytwarzania).
- Kościół Solariona, kapłani i Czerwoni Rycerze. Kult
Boga-Słońca nie ma określonej struktury, nie wiadomo,
kto jest głową kościoła w Waluzji (wzmiankowany jest
arcykapłan). Sprawą dyskusyjną jest także stolica Kościoła.
Jeśli nie znajduje się w Waluzji, to zostaje chyba tylko
Kos? Pytanie, czy ta sama osoba ma władzę na zakonem
Czerwonych Rycerzy?
- Akademia magów z Mizrindoru.
- Nornice (tajemnice ostatniej Wielkiej Wojny Ras).
- Wielkie domy kupieckie.
- Najsławniejsze drużyny bohaterów (Siedmioro, Jeźdźcy
w Szkarłacie, Pogromcy, Młoty na Golemy).
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4. Nornice

Organizacja będąca pozostałością po ostatniej
Wojnie Ras. Dawniej krasno-elfia partyzantka,
a dzisiaj grupa stojąca na straży porządku i równości rasowej (po pewnymi względami przypomina
Sinn Féin). Czasami zdarzają się w niej elementy
antyludzkie (taka antybrytyjska IRA, lub rasistowscy skinheadzi czy Ku Klux Klan).

5. Mieszkańcy Waluzji

Większość rdzennych mieszkańców Waluzji to
szatyni o zielonych oczach. W innym wypadku
człowiek taki jest mieszańcem lub po prostu cudzoziemcem. Wyjątkiem są „wieśniacy” (czyżby
dawno temu podbici sąsiedzi ewentualniepoganie
i sojusznicy Elfów?) zamieszkujacy południowowschodnie wybrzeże Waluzji. Mają oni miedzianą skórę i czarne włosy o niebieskim połysku.

6. Mizrindor

Waluzyjska akademia sztuk tajemnych pod
pewnymi względami przypominająca
Hogwart z cyklu powieści o Harrrym Potterze
(pojawia się Tiara, Szachownica etc.) albo fereldański Krąg z gier Dragon Age. Na wyspę możemy się dostać łodzią albo przez portal. Magowie
z Waluzji często korzystają z tych ostatnich.
Zwykle zaklęcie aktywujące takowy znajduje się
w magowskiej lasce albo różdżce. Akademia to
największa biblioteka Tarth. W magicznie stworzonych podziemiach więzieni są najpotężniejsi półbogowie (magowie, coś jak źŹli z mangi
Naruto) Waluzji. Kaplica z wiecznie płonącym
ogniem Solariona. Znane osobistości:
- Arwik, mędrzec i nadworny mag Króla
Kadena.
- Runi Runisson, krasnoludki Mistrz Magii
znany ze wzmacniania przy użyciu tajemnych
symboli zbroi, broi a także służących np. wojsku
dzikich zwierząt.
- Tesslea, elfi mag, alchemik, szalony wynalazca
rywal Brainarda, wynalazcy elastycznych kulek.
- Tyvek Jednooki, Mag Ognia z drużyny Siedmiorga.
- Pozostali: nieufny Dziekan Inester, Mistrz
Arystokles zwany „Mocarzem”, Mistrz Kadycjusz
(magia podróży), Mistrz Borosterg (miłośnik lasów z agorafobią).
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Bohaterowie Waluzji
1. Niczym gwiazdy rocka

Bohaterowie w Waluzji są traktowani jak
gwiazdy rocka.
Inspiracją mogą być wszelkiej maści celebryci,
gwiazdy sportu i estrady: Adam Małysz, Kubica,
siostry Radwańskie, Iron Maiden, Metallica, Nick
Cave. Znane i nieznane postaci mają pseudonimy artystyczne/sceniczne tu dobrym przykładem
mogą być zespoły muzyczne, wrestling, strongmeni czy monster trucki.
Nazwy poszczególnych drużyn mogą kojarzyć się z:
- zespołami muzycznymi (np. Ich troje, Rusch,
Kiss, ICP czy Bratanki);
- drużynami sportowymi (Kanonierzy, Giganci,
Szerszenie, Słońca, Bukanierzy, Czerwonoskórzy,
Czterdziestki Dziewiątki).

2. Wokół bohaterów

W konsekwencji istnienia drużyn bohaterów mamy:
- ich sponsorów (Anwil Włocławek, CCC)
i menadżerów gwiazd (Bardów?).
- tabele ligowe, trenerów (Pokemon) i sędziów.
- areny i stadiony (ich funkcję często pełnią karczmy).
Drużyny mają swoich wiernych fanów, groupies, nawet „szalikowców” (bitwy, ustawki).
Dość często zdarzają się sobowtóry/doppelgängerzy, ludzie udający gwiazdę za pieniądze.
Dużo rzadsze są przypadki, iż sama gwiazda
opłaca swojego sobowtóra–dublera.

3. Przejawy uwielbienia

Wybitnym bohaterom towarzyszą różnorakie
przejawy uwielbienia:
- Sławy mają swoje pomniki, ich imieniem nazywa się ulice.
- Herosi bywają bohaterami małych kukiełkowych teatrzyków i spektakularnych teatralnych
przedstawień. Mogą zaistnieć w jakimś przedstawieniu wzorowanym na reality show jak: Bitwa
na głosy, Strongmeni, Taniec z gwiazdami,
Amerykańscy Gladiatorzy, Nieustraszeni, Fear
Factor, Idol.
- Innym przejawem uwielbienia mogą być miejsca przypominające chociażby hollywoodzką Aleję
Gwiazd.
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- Wysoko ceni się wszystko, co jest związane
z takimi postaciami. Na aukcjach kolekcjonerzy
za bajońskie sumy kupują, więc kosztowne pamiątki, przedmioty z autografem i karty (problem
falsyfikatów).
- Bohaterów często zaprasza się, by uświetnili
swą obecnością różnorakie imprezy czy uroczystości na przykład: otwarcie mostu, bazaru, karczmy.

4. Żyć jak bohater

Co zmyślniejsi bohaterowie potrafią nieźle się
urządzić.
- Wspomniane wyżej uświetnianie imprez za
opłatą (czasem nawet przyjęć urodzinowych albo
striptiz);
- Sprzedaż monografii poszczególnych drużyn,
zespołów z danego okresu no i oczywiście pamiętników. Promocja książki, autor wpisujący dedykację przy straganie z książkami. Niepiśmienni
barbarzyńcy i pisarze spisujący na zlecenie ich
wspomnienia (ghost writer).
- Własna linia produktów, np.: zbroja Wangi,
tarcza Wangi, może jakieś perfumy no i oczywiście zabawki (prawa do marki, podróby);
- Reastauracje, szynki, oberże, gospody, może
nawet zamtuzy (Planet Hollywood Stallone’a,
Willisa, Moore i Schwarzeneggera);
-Kariera w polityce (Arnold Schwarzenegger).

5. Siedmioro

Siedmioro znani są powszechnie ze swych
dokonań: ubicie smoka Tiratraksa, pokonanie
tuzina olbrzymów w Górach Grozy, uśmiercenie
króla morskich trolli. W skład drużyny wchodzą
obecnie:
- Kerreth Prawy, ozdoba zakonu Czerwonych
Rycerzy (znający katakumby pod miastem).
- Tropicielka Sariana, elfia łuczniczka o wilczym uśmiechu.
- Urich, krasnolud z dwuręcznym toporem.
- Wygand Wojownik, półork barbarzyńca
z dwuręcznym mieczem.
- Zelda, kapłanka Solariona.
- Tyvek Jednooki, mag ognia.
- Spyke, półelf, młody, śmigły łotrzyk.
Okazjonalnie ktoś taki (albo sobowtór) może
pojawić się w przygodzie albo się przez nią
przewinąć.
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Realia Tarth
1. Wierzenia Tarth

- Solarion jest dobrym bóstwem, więc jego kapłani opiekują się potrzebującymi (sieroty, nędzarze, trędowaci). Sporadycznie zdarzają się herezje,
których twórcami zwykle są magowie (tworzący
wokół siebie kult, –traktując siebie jak półbogów).
Jeśli rzeczywiście kulty nie są jedynie wynikiem
wygody i kaprysu, lecz rzeczywiście wzmacniają moc magów (wskazują na to więźniowie
Mizrindoru), to można dywagować nad tym, czy
Solarion i inne bóstwa Evernight nie były kiedyś
ludźmi (kolejna herezja?). Kościół Solariona to
czynnik spajający ze sobą wszystkie ludzkie narody Tarth i można się zastanawiać nad jego rolą
w Wielkiej Wojnie Ras. Można też myśleć nad
tym, jak bardzo jest on narodowy i czy w innych
krajach nie wygląda to trochę inaczej (inkwizycja?)
niż w Waluzji? Jest on bóstwem Słońca i ognia.
Budzi zastanowienie, czy jest on tylko i wyłącznie
dobrym bogiem, w końcu słońce to również susze,
a ogień to nie tylko ogniska, ale i pożary czy stosy.
Powstać może być heretycki kult/odłam oddający
cześć zaćmieniu (Evernightowy satanizm) albo
nawet pająkom/Władcom (wewnętrzny krąg
i przepowiednia Ich powrotu).
- Krasnoludy wyznają Terraksa, Króla Gór,
Podziemnego Księcia, Władcę Krasnoludów.
Dawniej był on znany również jako bóg Ciemności.
Może to renegacki „Władca“ – odpowiednik
Prometeusza albo zdeformowana ofiara eksperymentów Władców. Równie dobrze Terraks może
się okazać sprytnym Władcą, który chciał użyć
krasnoludy jako tanią siłę roboczą (jak w Bitwie
o Ziemię). Oddaja bogu, co boskie podczas narodzin, ślubów i pogrzebów.
- Wiara elfów to animizm, uważają one, iż
wszystkie rzeczy mają ducha, zaś duchy razem
składają się na Imanę, porządek wszechrzeczy
(Grecy? Indianie?).
- Niziołki tak jak i elfy, wierzą w Imanę.
- Orkowie czczą Korgaka, Władcę Rzezi (czyżby kolejny Władca lub byt wzorowany na Bogach
Klingonów?). Jest plotka, iż niektóre półorki mieszkające w miastach i wioskach Waluzji również składają mu ludzkie ofiary (seryjni zabójcy, ukryte kulty).

li wcześniej? Wiadomo, że toczyli wojny między
sobą). Pozostałościami tego czasu są podziemne ruiny Sa Karanów - jedynej nacji, jaką tworzyli ludzie
przed pogromem. Możliwe, że jednoczący ludzi
w WWR Kult Solariona korzystał z tego faktu.
Ruiny są prawdopodobnie ludzkimi schronieniami
z tych ponurych czasów (Caer(n)y – Earthdawn,
Bizancjum). Poza różnorakimi ruinami pozostałością tego okresu są krwawniki (Earthdawn:
Krwawe kamienie, magia krwi, opaska na oko, elfy
z Krwawej Puszczy; Diablo - kamień w czaszce;
d20 - psionika), oraz obce „alchemiczne” artefakty
(Sarafanowie z Blood Omen 2: Legacy of Kain,
Alchemicy Driza - Konfrontacja, Cryx
-Warmachine).

2. Historia Tarth

- Wielkie Wojny Ras (dalej WWR) były konfliktami o globalnej skali (taka WWII). Podłoża
były różne, na pewno warto pamiętać o ksenofobii i różnicach religijnych. Użyto najcięższych,
dziś zakazanych różnymi konwencjami, rodzajów
broni: nekromancji, demonologii, a wraz z nimi
odpowiedników pól minowych, gazów bojowych
albo i rytuałów równających z ziemią całe miasta
niczym naloty dywanowe. Dochodziło do okrutnych zbrodni, które po dziś dzień pozostają w społecznej świadomości (obozy śmierci). W trakcie
ostatniej WWR polityka, zmienne sojusze i straszne zdrady sprawiły, iż chociaż początkowo elfy
i krasnoludy zaczynały w przeciwnych sobie
obozach (WFRP: Wojna o Brodę?) pod
koniec konfliktu ramię w ramię walczyli z „ludzkim zagrożeniem” (Scoia’tael).
W wyniku WWRIII upadło też
(obok królestw Elfów i Krasnoludów)
potężne mocarstwo, jakim był Chanat
Orków (Turcja w Wojnie Światowej?
–Imperium Katanów w Kryształach
Czasu?) Niedobitki skryły się
w Górach Grozy (duchy wiarołomnych górali z Tolkiena?). Obronną
ręką wyszły z konfliktu niziołki,
które podczas wojny zachowały
neutralność (Szwajcaria). Część
zbiła na wojnie niemałe fortuny
wynajmując się jako najemnicy
(zdecydowanie Szwajcaria), zwiadowcy i agenci. W końcu ludzie
zjednoczeni przez Kościół Solariona
(możliwy dżihad/krucjaty) wygrali.
- Pogrom. Mówi się, iż przed wiekami i wszystkimi innymi wielkimi wojnami żyła sobie na Tarth
potworna rasa ludzi-pająków,
która wydała wojnę wszystkim
pozostałym rozumnym rasom
tego świata. Jednak w końcu
pozostałe nacje zjednoczyły
się i wspólnymi siłami zniszczyły to straszliwe zagrożenie
(Xenocyd, czy pierwszy? Czy
Władcy niczego nie wykończy-
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- Ich magowie są często aroganccy i agresywni.
Miewają ekstrawaganckie pomysły takie jak podbój Waluzji. Albo są to sami renegaci (silny wpływ
Kościoła, magia zakazana, uprawiana potajemnie,
głównie przez możnych), albo pozycja Kościoła
Solariona w Kos nie jest tak znaczna jak w Waluzji
(i magom się we łbach przewraca. Jak w imperium
Tewinter z ).

3. Koalicja Białych Miast

- To ludzie lodu, mieszkańcy północy, „barbarzyńcy”, ich ulubioną bronią są dwuręczne miecze.
- Mroźna północ, gdzie lato trwa najkrócej,
a noc może być taka, jak u nas na biegunie północnym (zmienia się znaczenie Solariona i Słońca).
- Ich skóra jest jasna niczym lód, zaś włosy są
białe jak śnieg.
- Przewodzą im Jarlowie (wodzowie Wikingów).
- Już sama nazwa regionu prowadzi do konkluzji, iż poza skutymi mrozem pustkowiami, jest
tutaj coś jeszcze. Białe Miasta to nie tylko lodowiec, ale zapewne wielkie osady powstałe na wybrzeżu. Być może tak jak Wikingowie mieszkańcy
Białych Miast odkryli drogę na inny kontynent,
świat poza Tarth.
-Z Waluzją łączą ich intratne umowy handlowe
oraz liczne i hojne podarki wysyłane gniewnym
jarlom przez Króla Kadena. Zapewne często i pod
byle pretekstem mieszkańcy Białych Miast wyruszają na wyprawy wojenne.
- Sama koalicja przypomina zapewne trochę
Doliny z Forgotten Realms. Niedawno powstała tutaj akademia magii (może miało to miejsce
w jedny z nieznaczących miast, gdzie pośród lodów odnaleziono coś ważnego?)

5. Smocze Wyspy

- Znajdujący się na północnym wschodzie Tarth
archipelag wulkanicznych wysp.
- Ogromna populacja Draków zamieszkuje kratery wulkanów (kolonie lęgowe). Tu najłatwiej
wyobrazić sobie Solariona jako złego gniewnego
boga (wulkany, ofiary z ludzi, piramidy schodkowe). Możliwe, że przedstawia się go właśnie jako
plującego ogniem smoka.
-„Piraci” pływający na plujących ogniem
okrętach (bywa, że łowcy niewolników). Można
się zastanawiać, co to znaczy „ziejące ogniem“?
Posiedli krasnoludzką tajemnicę prochu (działa)?
Może to po prostu ogień grecki, napalm (siarka
z wulkanów)? Trzymają na okrętach ujarzmione
Draki? Magia?
- Charakteryzują ich tatuaże, brązowa karnacja
i czarne włosy.

4. Kos

6. Orkowie

- Śniady lud znajdującego się na zachód od
Waluzji „złotego królestwa”. Bogaty naród kupców, Włochy za czasu wypraw krzyżowych (stolica Kościoła Solariona?)
- Kosyci „czystej krwi” mają smagłą brązową,
opaloną cerę i jasnorude włosy.
- Popularna bronią są tu rapiery oraz noże do
rzucania.
- Niezrównani żeglarze, którzy strzegą wybrzeża Waluzji „z miłości” do Króla Kadena.
- Przypuszczalnie rozliczne umowy łączące
Kos z Waluzją są pozostałością ostatniej Wielkiej
Wojny Ras. Wiele wskazuje na to, że to oni tutaj rządzą, a przynajmniej sprawują kontrolę nad
wybrzeżem Waluzji (tacy Rothschildowie Tarth–
połączeni z Waluzją domami handlowymi?)
Decydują, co wpływa do tutejszych portów, a co
nie (technologie, dysydenci polityczni).

- Dawniej Orkowy Chanat (wciąż jeszcze biorą
w jasyr).
- W ich szeregach znajdują się również
Władcy Zimy (Ogry). Generalnie przypominają
Orki z KCetów albo Warhammera (poszerzone
o Ogrze Królestwa).
-Żyją wysoko w Górach Grozy.
-Dziś prymitywni, nieraz uzbrojeni w kamienną broń.
-Z rzadka jeszcze zdarzają się ślady świetlanej
przeszłości (klimaty postapokaliptyczne, wielcy
przegrani WWRIII).
-O innych rasach mawiają „bladawce”.
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Bajkowe fantasy

- Robin Hood (Wilhelm Tell).
- Rycerze Okrągłego Stołu.
- J.R.R. Tolkien: Hobbit, Władca Pierścieni,
-Tarzan, Księga dżungli (m.in. Mowgli, Rikki
Tikki Tavi),
-Pinokio,
- Zorro,
- Trzej muszkieterowie.

1. Klasyka baśni

- Calineczka,
- Czerwony Kapturek,
- Bajka o Jasiu i Małgosi,
- Królowa Śniegu, motywy: Gerda i Kaj,
- Szklana Góra,
- Dziewczynka z zapałkami,
- Flecista z Hameln (Szczurołap),
- Kopciuszek (szklany pantofelek),
- Królewna Śnieżka,
- Siedmiu krasnoludków i sierotka Marysia,
motywy: Lustro, kryształowa trumna,
- Śpiąca królewna,
- Jaś i magiczna fasola,
- Królewna na ziarnku grochu.
- Roszpunka.
- Dzikie łabędzie. Selkie (zmiennoksztaltni, foki).
- Mała syrenka.
- Podróże Guliwera.
- Baśnie z tysiąca i jednej nocy (szalony sułtan).
- Przygody Sindbada żeglarza.
- Alibaba i czterdziestu rozbójników.,
- Cudowna lampa Aladyna,
- Nowe szaty cesarz,
- Piekna i Bestia.

3. Filmy

- Mumia, Król Skorpion,
- Piraci z Karaibów, Muszkieterowie,,
- Filmowe potwory: King Kong, Godzilla,
- Baśnie Disneya: Król Lew, Mulan,
- Cykl o Harrym Potterze, Akademia Pana
Kleksa (Mizrindor),
- Ksiażę Persji.

4. Wiersze, Kołysanki i dobranocki
- Iskiereczka,
- Złoty Jeż,
- Wodnik Szuwarek,
- Gumisie,
- Smerfy,
- Pszczółka Maja,
- Miś Uszatek,
- Reksio,
- Zaczarowany ołówek,
- Bolek i Lolek,
- Plastusiowy Pamiętnik.

2. Klasyka epiki

- Horrory: Frankenstein, Drakula, Wilkołak,
Dr. Jekyll i Mr Hyde,
- Opowieść Wigilijna,
- Dzwonnik z Notre Dame.
- Piotruś Pan,
- Robinson Cruzoe,
- Wyspa skarbów,
- Alicja w Krainie Czarów, Alicja po drugiej
stronie lustra (motywy: Szalony kapelusznik,
Karty, Biały Królik, Gąsienica, Dżabbersmok,
bajoHumpty Dumpty).
- Kubuś Puchatek (moty w y: Stumilow y
Las, Puchatek, Sowa, Tygrysek, Prosiaczek,
Królik, Kłapouchy, Maleństwo i Kangurzyca,
GofrHefalumpy),
- Czarnoksiężnik z krainy Oz (motywy:
Czarnoksiężnik, Czarownice, Skrzydlate Małpy,
Strach na Wróble, Stalowy Drwal, Tchórzliwy Lew),

5. Mitologia i antyczna epika

- Mit o Tezeuszu (nić Ariadny),
- Iliada (tułaczka Odysa),
- Wyprawa Argonautów,
- Eneida,
- Herakles,.
- Mit o Prometeusz,
- Mit o Pandora,
- Mit o Syzyfie,
- Postacie mitologiczne: Cerber, Fenris,
Jormugandr, Scylla i Charybda, Żmij.
Jestem też ciekaw pomysłów innych MG.
Mam takie przeczucie, że wszystkich rozumów
nie pozjadałem i sporo jest jeszcze w temacie do
powiedzenia.
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