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Wstęp 

 
Od niepamiętnych czasów, od pierwszego ryku potężnego Nidavelir, który zrodził nas wszystkic, a i 

jeszcze wcześniej, u zarania ery bogów istniała Moc. Potężna energia, która posłużyła Deucesowi do stworzenia 
świata i dalej bogom do jego kształtowania. Ta moc znana jest przez innych jako magi, lecz Ty Czeladniku 
poznasz ją jako Fulk, Rzemiosło Mocy.h 
 Przez stulecia obserwowaliśmy otaczający nas świat, ciche, ciepłe ścieżki Avgrunhaimu, ucząc się i 
słuchając. Dostrzegliśmy wokół nas prawa i zależności, linie i wzory niewidoczne gołym uchem, a jednocześnie 
zbyt subtelne by usłyszeć je pośród codziennej zawieruchy. Tak zaczęliśmy prawdziwie poznawać Fulk, 
Żywioły i zjawiska jakie nim rządzą. Poprzez pryzmat mocy poznawaliśmy otaczający nas świat i wielkie dzieło 
stworzenia naszych boskich rodziców Wajana i Avgrun. 
 Każdy kolejny Czeladnik i Mistrz dokładali swoją wiedzę do wielkiego zbioru prawd jakim stało się 
Fulk. Każdy kolejny majstersztyk, każde dzieło i arcydzieło stawało się kolejną cegłą w monumencie wiedzy, 
jaki razem wznieśliśmy przez lata, zaś którego najwyższe piętra są teraz w Twoich rękach. 
 
 W księdze tej znajdziesz podstawową wiedzę na temat mocy i różnorakich ścieżek rzemiosła, jakie są 
przed Tobą otwarte. Poznasz podstawowe tajniki wzywania Many i kontroli Żywiołów zgodnie z naturalnymi 
zjawiskami występującymi w przepastnych kawernach Avgrunhaimu. Poświęć czas by dobrze spamiętać te 
lekcje. 
 Pamiętaj jednak, księga ta jest drogowskazem, nie zaś całkowitym kompendium wiedzy na temat magii. 
Na kartach tego dzieła znajdziesz podstawową i niezmienną widzę magiczną, żelazne zasady, których 
przestrzega każdy rodzaj sztuki magicznej w znanym nam świecie. Nie znaczy to jednak, że na przeciągu stuleci 
tak pozostanie. Fulk to nauka i jako taka podlega ciągłym zmianom, nowe teorie pojawiają się, są obalane lub 
przepisywane w prawa. Owa wieczna zmiana i modernizacja nie zakończy się póki trwać będzie życie. 
Powiedziawszy to, opisane tutaj zasady wydają się być wieczne, zapisane przez samego Deucesa i póki on nie 
postanowi ich zmienić, póty będą one aktualne. 
 Używaj zatem tej księgi jako fundamentu, na którym zbudujesz swój własny warsztat. Zapisane tu 
prawdy to podstawy, z których wynika wszelka inna wiedza i wariacja na temat magii. Jest to też Twoja ostatnia 
deska ratunku. Jeżeli wszelkie inne, nowomodne praktyki zawiodą, zapisane tutaj zasady powinny wciąż działać 
i choć podstawowe i proste, dać Ci narzędzia do wyjścia z ewentualnych problemów. 
 
 Skoro już masz odpowiednie podejście do tego dzieła, pozwól że doradzę Ci ostatnią rzecz. Prowadź 
solidne zapiski. Nie ważne czy w tej książce, czy w Twoim własnym notesie. Zapisuj swoje objaśnienia, 
interpretacji i eksperymenty. Nawet nieudane dzieło dostarcza wiedzy i może posłużyć jako lekcja na drodze do 
wielkich osiągnięć. 

 
 
 



 
O pochodzeniu mocy 

 
 Wiem, że pragniesz od razu zająć się tworzeniem zaklęć i wspaniałych konstruktów, miej jednak na 
uwadze, że nasze rzemiosło jest nauką, a zatem by właściwie z niej korzystać musisz poznać jej teorię, czym 
zajmiemy się teraz. 
 Na samym początku musisz zaznajomić się z Duyam Aglametk, zbiorem prawda na temat magii, które 
podłóg legend zostały przekazane nam przez Wajana w formie obsydianowej tablicy wyłowionej z ognistych 
trzewi Deineloch. na przestrzeni wieków Duyam Aglametk było zmieniane, poprawianie i rozwijane co 
zaowocowało dzisiejszą formą, jednak pierwotna tablica w niezmienionej formie przechowywana była w 
świątyni boga kowala nad Jeziorem Ognia, lecz zaginęła w Czasie Ciemności. Nie mniej zajmiemy się tutaj 
aktualną formą Duyam Aglametk. 
 

Duyam Aglametk 
 
I 

Nie masz siły pierwotniejszej ponad Manę, która wszystkie rzeczy przenika i w każdej przemianie udział bierze, 
lecz która nie podda ci się dobrowolnie, ni skomplikowanych słów usłucha. 

 
II 

Mana wpływa na świat, lecz nie tworzy go, zadanie to pełnią Żywioły, pozostające w wiecznej zależności i 
harmonii 

 
III 

Każda zmiana wywołana przez Manę i wolę jest czasowa i niestała, gdyż kształt świata ustalony jest i 
niezmienny 

 
IV 

Mana rządzona jest przez słowa mocy, oraz Prawdziwe Pismo, prawidłowe używanie ich pozwala władać Maną 
i cząstką Żywiołu 

 
V 

Wola rządzi mocą, nie zaś słowa i formuły, bez woli z żelaza moc gotowa jest pochłonąć słabych i spalić 
aroganckich 

 
VI 

Świat pełen jest szeptów mocy, lecz usłyszy je tylko ten, kto gotów jest wysłuchać najmniejszego z ziaren piasku 
i kto wyciszy swe własne myśli 

 
VII 

Choć Mana przez wszystkie rzeczy płynie to istnieją w niej prądy i rzeki opasające świat, zaś na ich przecięciu 
istnieją wielkie jeziora mocy, istnieją też inne skupiska Many, powstałe w pobliżu wielkich ścieżek mocy 

 
 Zapisane wyżej słowa leżą u podstawy Fulk podług naszego zrozumienia, toteż poświęć czas na ich 
zapamiętanie. W następnej części tego rozdziału zajmiemy się każdym z Wersów, tym co oznacza oraz jak 
interpretować go wobec sztuki magicznej. 
 Podobnie jak Duyam Aglametk zaczniemy od Many, gdyż bez niej żadna ze ścieżek Fulk nie mogłaby 
zaistnieć. Mana jest bowiem podstawową energią magii, to właśnie dzięki manipulacji Maną rzemieślnik jest w 
stanie wywrzeć wpływ na otaczający go świat, zmienić go i poddać swej woli. Ze słów Pierwszego Wersu jasne 
jest, że wbrew powszechnej opinii Mana, a przez nią magia jako taka nie jest w żadnej mierze nadnaturalna i 
odmienna od świata, wręcz przeciwnie jest jego nieodzownym elementem. Wiedząc powyższe zajmijmy się 
interpretacją samego Wersu. 
 Prócz tego co już zostało powiedziane Wers mówi nam, iż Mana bierze udział we wszelakich 
przemianach naturalnych, jest obecna w ogniu spalającym węgiel, czy w naszych ciałach spalających 
pożywienie, w najsubtelniejszym ruchu skały matki pod naszymi stopami i w potężnych burzach smagających 
szczyty naszego górskiego domu. Mana jest zatem zdolnością świata do przemiany, a zatem można ją 
interpretować jako swego rodzaju energię potencjalną. W rzeczy samej, wszystko co wiemy na jej temat 
sugeruje, że Mana pragnie dokonywać przemian i wywierać wpływ na świat, zatem można powiedzieć, że 
pragnie być użyta. To zjawisko w naturze obserwowane jest jako przepływ Many, naturalny ciąg przemian i 
zawirowań energii, towarzyszący równie naturalnym procesom. Na nasze szczęście większość procesów 
Avgrunhaimu jest spokojna i stonowana, co pozwala nam obserwować Manę bez zakłóceń gwałtownych 
przemian powierzchni. Należy jednak zaznaczyć pewien obserwowalny paradoks, choć Mana pragnie 



dokonywać zmian, zatem być w użyciu, to jednak za wszelką cenę będzie starała wyrwać się spod kontroli 
rzemieślnika. Nie wiemy skąd bierze się owa krnąbrność energii wspominana w ostatnich słowach Pierwszego 
Wersu, jednak jest to ewenement, o którym należy zawsze pamiętać. Wers kończy się wspomnieniem o 
niezdolności Many do wykonywania skomplikowanych poleceń, co jest jasno obserwowalne w praktyce. Mana 
zawsze działa najprościej jak może, po najmniejszej linii oporu, zaś każda skomplikowana operacja wymaga 
pełnego i szczegółowego opisania, gdyż energia nie domyśla się, czego od niej chcemy. 
 Kolejny Wers zagłębia się mocniej w samą strukturę świata i jego budowę, element niezmiernie ważny 
dla każdego Czeladnika chcącego pomyślnie wykonywać swoje rzemiosło. Mianowicie Wers uczy nas, że choć 
Mana jest energią elementarną, to nie jest cząstko elementarną. Innymi słowy Mana jest siłą, która wszystkim 
porusza, lecz nie jest materią. Tę rolę spełniają Żywioły, pięć energii zwanych Ogień, Woda, Ziemia, Wiatr i 
Życie. Wszystkie pięć razem tworzą Harmonię Żywiołów, której istnienie Duyam także podkreśla. Jednak jakie 
znaczenie ma to dla Fulk i czym jest Harmonia? 
 Zajmijmy się teraz Harmonią, jest to równowaga, nakreślone zapewne przez Deucesa ramy podłóg 
których działa świat. Każda rzecz składa się z Żywiołów, każdy przedmiot, stworzenie, zjawisko. Lecz by dany 
obiekt właściwie działał w obrębie stworzenia musi zachowywać zasady Harmonii Żywiołów, mówiąc 
kolokwialnie mieć dość Ognia i nie za dużo Wody, etc. By zachować tę równowagę natura przeprowadza 
procesy jak wiatr, huragan, śmierć. Widać zatem jak ważna jest Harmonia, zaś jeśli znajoma jest Ci Alchemia, 
lub chociaż jej zasady, widzisz zapewne czemu istnieje w takiej a nie innej formie. Tworząc Alchemicy dbają o 
równowagę Żywiołów co pozwala ich miksturom trwać i mieć wpływ na świat. Rzemieślnicy także korzystają z 
zasad Harmonii, jednak oni celowo zmieniają ją by wywrzeć wpływ na świat. Jednak taka akcja nie pozostaje 
bez reakcji, co prowadzi nas do kolejnego z Wersów. 
 Wers ów ustanawia jedno z kluczowych zjawisk jakim jest erozja magii, oznacza to, że każda zmiana 
wywołana przez nagięcie Harmonii Żywiołów jest w swojej naturze nie stała i czasowa. Dzieje się tak ponieważ 
wszystkie elementy Harmonii Żywiołów mają swoje z góry nadane miejsce, zaś przepływ Many służy ich 
zachowaniu. Fulk pozwala na jakiś czas zmienić ten stan rzeczy, jednak kiedy zakończy się proces magiczny, a 
energia zostanie uwolniona świat wróci do swojej pierwotnej formy. Istnieją sposoby na osłabienie lub ominięcie 
tego efektu, jednak nie są one przedmiotem tej książki. 
 Czwart Wers przenosi nas bliżej czystej praktyki magicznej i ustanawia system, jakiego magowie 
wszystkich znanych ras używają, by władać Maną. Mianowicie mówi o relacji słów mocy, oraz symboli z 
magią. Symbole, w naszym przypadku Runy, są osobnym tematem i zajmiemy się nim dalej, skupy się więc na 
słowach mocy. Owe cząstki dźwięku, pozornie nic nie znaczące dla naszych uszu wywołują pewnego rodzaju 
rezonans poruszający konkretnymi cząstkami Many o wymiernych efektach i właściwościach. Kluczowe jest 
właściwe wypowiadanie owych słów mocy i precyzyjne pisanie symboli, o czym informuje nas Wers, gdyż 
błędy mogą poruszyć inną cząstkę i być tragiczne w skutkach. Warto też zauważyć, że skoro wszystko składa się 
z Żywiołów i z Many to wywołując rezonans w energii wywołujemy go w nas samych, co prowadzi do 
fizycznych ograniczeń i skutków ubocznych związanych z korzystaniem z magii. 
 Na podstawie wiedzy o rezonansie i słowach mocy ludzcy magowie sporządzili Twierdzenie Ilościowe 
Many, definiujące jeden Punkt Many jako energię jednego słowa mocy konieczną do poruszenia cząstko energii 
o wymiernych efektach. Twierdzenie to ma mało wspólnego z naturą magii, jednak jest niezwykle pomocne w 
składaniu zaklęć, dlatego zostało tu zawarte. 
 Wróćmy jednak do Duyam Aglametk i Piątego Wersu traktującego teraz o samych czeladnikach. Wers 
ten mówi, iż do właściwego korzystania z rzemiosła niezbędna jest siła woli i być może jest jednym z 
najważniejszych stwierdzeń dla początkujących Czeladników. Jak mówiliśmy wcześniej energia próbuje się 
wyrwać spod kontroli, a w konsekwencji często zranić rzemieślnika. Jedynie poprzez opanowanie i siłę woli 
możliwe jest narzucenie Manie poleceń, które ta ma spełnić. Każda inteligentna istota zdolna jest nauczyć się 
magii, lecz to właśnie wola odróżnia rzemieślników od reszty społeczeństwa. Jednak wyćwiczenie swojego 
umysłu nie jest łatwe i wielu aspirujących Czeladników polegnie na tym wyzwaniu. Reszta jednak powinna z 
dumą nosić swoje głowy, zbrojni o wiedzę iż narzędzia kreacji poddają się ich słowom. 
 Jednak Piąty Wers nie uczy nas dumy, a przede wszystkim przestrzega nas przed mocą magii i 
konsekwencjami. W rzeczy samej, rzemieślnik powinien być wiecznie świadom zagrożeń jakie wiążą się z 
manipulowaniem energią. Bowiem by móc użyć Many należy wpierw wyrwać ją z jej naturalnego stanu, a zatem 
z przepływu, dokonać tego można pobierając ją z jednego z naturalnych miejsc mocy, zwanych intersekcjami, 
które opiszemy nieco później. Już tutaj widać gwałt zadany naturze, co więcej Manę należy gdzieś przechować i 
choć można do tego przystosować przedmioty magiczne, to jednak najczęściej wykorzystywane do tego jest 
ciało samego maga. Ciało jednak ma swoje fizyczne limity i choć można pracować nad ich powiększeniem, to 
jednak zawsze istnieje pewna górna granica, bowiem jak wspominaliśmy energia pragnie się wyrwać i wrócić do 
przepływu. Jeśli wyrywa się z naszego ciała można wyobrazić sobie skutki uboczne. 
 Przed ostatni Wers zajmuje się biernym wpływem Many na świat, ale i na nas samych, tudzież na to jak 
postrzegamy świat. Im głębszą wiedzę o Fulk pozyskasz tym więcej zauważysz w otaczającym Cię świecie. 
Dostrzeżesz pasma Many Ziemi przenikające skały i sypiące się snopami iskier spod kilofów w kopalniach. 
Zobaczysz energię otaczającą żywe istoty, wielobarwne mgły zmieniające się w wyniku zmian zachodzących w 
nich samych. Jak mówi Szósty Wers, kto wsłucha się w owe podszepty energii zrozumie je. Praktyka ta zwana 
jest czytaniem aur i pochodzi z elfie sztuki magicznej, lecz ta książka nie zajmuje się nią, a tylko zauważa ich 



istnienie i przestrzega przed wpływem na Ciebie, Czeladniku. Jeżeli jednak kroczysz ścieżką Słyszącego Skałę 
słuchaj dobrze, gdyż będzie to jedno z Twoich najważniejszych narzędzi. 
 Można zauważyć że nie zajęliśmy się tutaj ostatnim z Wersów, jest tak ponieważ zasługuje on na swoje 
własne wyjaśnienie, czym zajmiemy się w pełni w następnym rozdziale. 
 Powyższe kwestie to jedynie wprowadzenie do wiedzy jaką zgromadzono na temat Many, magii i ich 
relacji ze światem jaki nas otacza. Owe zagadnienie wciąż są aktywnie badane i będą po kres czasów, póki nie 
poznamy pełnej wiedzy na temat naszego świata, co może być osiągnięciem niemożliwym. Nie istnieje jednak 
cel godniejszy niźli wieczna doskonalenie swojego rzemiosła i zachęcam Cię, Czeladniku, do wszelkiej maści 
eksperymentów i badań, być może właśnie Ty stworzysz arcydzieło, które pogłębi nasze zrozumienie Fulk i 
zagwarantuje Ci nieśmiertelność w naszej pamięci. 

 



 
 

Wielka Sieć Geomantyczna 
Intersekcje 

 
 Ostatni z Wersów Duyam Aglametk mówi o specyficznych elementach przepływu Many, o rzekach i 
jeziorach mocy. Nie wyjaśnia jednak czym one są, gdzie się znajdują ani czy i jak są ze sobą powiązane. Przez 
wiele lat Siódmy Wers był jedną z wielkich tajemnic Fulk. Istnieją jednak teorie wiążące go ze zjawiskiem 
Wielkiej Sieci Geomantycznej. 
 Zacznijmy jednak od tego czym są same intersekcję i od razu rozczaruję Cię mówiąc, że nikt nie wie 
tego do końca. Intersekcje to naturalnie występujące węzły energii, gdzie przepływ zatrzymał się lub jest 
potężnie spowolniony, co prowadzi do nagromadzenia energii w jednym miejscu. Powód istnienia intersekcji 
wciąż jest tematem badań i debat, jednak powszechnie domniemuje się ich związek z Siecią Geomantyczną. Nie 
ważne jednak skąd się biorą, intersekcje są kluczowe dla dzisiejszej magii. To właśnie z nich pobierane jest moc 
i tam przeprowadza się badania nad magią. Należy jednak pamiętać, że niczym studnie intersekcje mają swój 
rozmiar i mogą zostać czasowo wyczerpane, w którym to przypadku należy zaczekać na ich ponowne 
napełnienie. 
 Wróćmy jednak do samej Sieci Geomantycznej. Sieć utworzona jest przez dziesiątki znanych i 
prawdopodobnie kolejne dziesiątki nieznanych linii energii opasujących nasz świat. Każda z tych tętniących żył 
magii niesie niewyobrażalne ilości energii o zawrotnej prędkości przez co, jak do tej pory nie udało się z nich 
skorzystać. Jednak gdziekolwiek żyły się przetną powinny istnieć potężne miejsca mocy. Nie potrafimy jednak 
potwierdzić takich fenomenów, choć podejrzewa się że na przecięciu żył leży błogosławione Denineloch, czy 
elficka Telfamba. Intersekcje zaś, przynajmniej w Avgrunhaimie, powstają najczęściej wzdłuż linii energii. 
 Elementy Wielkiej Sieci Geomantycznej nie są jednak czysto magiczne. Linie sieci biegną wzdłuż 
młodych łańcuchów górskich, na drodze sieci znajdują się wszystkie znane aktywne wulkany, zaś po za nią nie 
zauważono ani jednej żywej góry ognia. Potężne linie biegną też wzdłuż największych żył srebra i kamieni 
szlachetnych jakie odkryliśmy, sama Telfamba położona jest na nieprawdopodobnym bogactwie srebra. Jednak 
nie tylko ziemia poddaje się biegowi sieci. Stale wiejące wiary, sztormy i huragany podróżują wzdłuż 
prawdopodobnego położenia linii, a największe cieki wodne żłobią koryta zgodnie z kierunkiem sieci. Sieć 
Geomantyczna ma zatem ogromny wpływ na nasz świat, lub świat na nią, jednak większość badaczy skłania się 
ku poprzedniemu. Jest też ogromnie cenna dla naszych kopalni, zatem kto zrozumie Sieć zyska wielkie 
bogactwo. 
 Wielka Sieć Geomantyczna zdaje się być kierunkiem rozwoju Fulk, jednak znacznie ważniejsze są 
same intersekcje, bowiem są niezbędne do praktykowania magii w jej dzisiejszej formie, pobierania mocy i 
praktykowania bardziej skomplikowanych rytuałów. Zważaj zatem Czeladniku na miejsca gdzie Harmonia 
Żywiołów została wyraźnie zachwiana, gdyż mogą to być miejsca mocy. W miejscach tych magia jest na 
wyciągnięcie ręki, zaś Fulkl staje się najbardziej realne i pozornie dziecinnie proste. Na intersekcji Żywioł 
ścieżki rzemiosła zdawałoby się ożywa i staje się niezwykle namacalny. Tutaj każdy rzemieślnik Mozę puścić 
wodzę swojej fantazji, zaś większość arcydzieł Fulk zrodziła się właśnie na intersekcjach. 
 Jednak nie są to miejsca pozbawione zagrożeń. Wielka moc intersekcji uczy nas pokory wobec Many i 
obrazuje jak mało wiemy o siłach rządzących naszym światem. Nawet drobny błąd w inkantacji wypowiedzianej 
podczas komunii z intersekcją może skończyć się katastrofalnie, jednak zachowując zimną krew i opanowanie 
intersekcje stają się jednym z kluczowych narzędzi każdego Czeladnika. 
 



 
Runy 

Prawdziwe Pismo 
 

 Od niepamiętnych stuleci naszemu ludowi towarzyszyła potężna magia rytualna praktykowana pod 
wieloma postaciami. Od licznych, runicznych inskrypcji, przez zaklinanie przedmiotów, aż po architekturę 
budowaną zgodnie z założeniami geomancji, nasz lud zawsze związany był mocniej z magią bierną niż inne 
kultury i kiedy one goniły za widowiskową magią aktywną my studiowaliśmy nauki naszych boskich rodziców. 
Kowale Run na przestrzeni pokoleń zapisywali na swych tablicach odkrycia dokonane na polu magii rytualnej i 
to właśnie dzięki nim możesz dziś korzystać Czeladniku z informacji na temat intersekcji, czy run. Nie masz 
pełniejszego dziedzictwa Fulk niż jego osiągnięcia w kwestii magii rytualnej i nie masz bardziej 
krasnoludzkiego rzemiosła niż szlachetna sztuka kucia Prawdziwego Pisma, daru od boskiego kowala Wajana 
znanego powszechnie jako runy. 
 Nim jednak przejdziemy do mocy samych run zajmijmy się bardziej ogólną wiedzą na temat symboli 
rytuałów, zajmując się wpierw samym mechanizmem działania symboli i schematów magicznych. Jak pisałem 
wcześniej Mana jest w ciągłym ruchy, wiecznie płynąc z jednego miejsca na drugie. Później mówiłem o 
Wielkiej Sieci Geomantycznej i jej wpływie na ów ruch. Już czytając o Sieci można wyciągnąć wniosek iż 
istnieją pewne figury geometryczne mające wpływ na ruch energii magicznej, lub przynajmniej figury wzdłuż 
których Mana się porusza. Owe figury można przepisać i zastosować w mniejszej skali tworząc linie wpływające 
na otaczającą je energie i zachęcające ją do biegu zgodnie z kształtem i intencją zapisanego symbolu czy 
schematu. W ten sposób rzemieślnik ułatwia sobie pracę, gdyż część zadań zostaje przejęta przez bierne 
działanie symbolu. 
 Można zatem porównać rytuały i symbole do automatycznych narzędzi, coraz częściej widzianych w 
kuźniach, stosując schematy rzemieślnik odciąża samego siebie i zmniejsza ilość koniecznych do wykonania 
prac oraz odciąża sam siebie. 
 Bardzo ważnym odkryciem w magii rytualnej była obserwacja wpływu jaki pojedyncze symbole 
wywierają na siebie nawzajem. Jest to wiedza, która leży u podstawy ścieżki Kowali Run, oni bowiem znają 
tajniki nakładania na siebie symboli by stworzyć nowe, potężne efekty. Jednak reszta rzemieślników także może 
skorzystać z tej wiedzy. Odpowiednie umieszczanie symboli w korelacji z innymi symbolami modyfikuje i 
wzmacnia je, co pozwala tworzyć bardziej szczegółowe efekty i potężniejsze rytuały. 
 Taka manipulacja symbolami możliwa jest dzięki zastosowaniu schematów, planów wedle których 
rozpisywane są rytuały. Każdy schemat składa się z symbolu centralnego oraz symboli pomocniczych. Symbol 
centralny nadaje znaczenie całemu rytuałowi, zaś symbole pomocnicze modyfikują i wzmacniają główny 
symbol. Warto zauważyć iż możliwe jest wpisanie jednego schematu w drugi, jednak tylko w miejscu na symbol 
centralny. Wynika to z geometrii schematów i przepływu Many, która musi mieć zachowaną możliwość obrotu 
wokół centralnego symbolu. 
 Zachowując czystą drogę rotacji Many możliwe jest naśladowstwo natury i tworzenie małych sieci 
geomantycznych, które podobnie jak ich wielka kuzynka zapewniają dostęp do znacznie większej mocy i 
potęgują wszelkie otrzymane efekty. Owa pozorna naturalność powstałej sieci tworzy też możliwość 
szczegółowego badania naturalnego zachowania Many w bezpiecznym środowisku i odkrywania nowych 
prawideł Fulk do czego gorąco Cię zachęcam Czeladniku. 
 Niezwykłym efektem tego pozornego przepływu jest zbliżenie Czeladnika z kontrolowanym przez 
niego Żywiołem czy elementem. W trakcie rytuałów Żywioły stają się niezwykle bliskie, pozornie wręcz żywe, 
co pozwala na ich głębsze zrozumienie i dalsze badania nad mocą Żywiołów jako taką. Te właściwości można 
dalej wzmacniać, lub w razie potrzeby osłabiać odpowiednimi runami. Dokładny mechanizm powodujący 
zbliżenie z mocą magiczną nie jest jeszcze w pełni poznany, jeśli jednak wierzyć słowom Słyszących Skałę 
prawdopodobnym powodem jest zbliżenie się do skały matki, wyciszenie oraz wyostrzenie zmysłów które 
pozwala nam usłyszeć podszepty ziemi, normalnie zagubione w huku codziennego życia. Jaka jednak jie byłaby 
prawda faktem jest iż rytuały pozwalają na manipulacje normalnie niedostępnymi ilościami mocy i tworzenie 
niespotykanych dzieł Fulk. 
 Skoro zasada działania rytuałów została już omówiona przejdźmy do naszego świętego dziedzictwa 
jakim są runy. Podług legend pismo runiczne zostało podarowane nam przez boga kowala Wajana i naszego ojca 
by zapewnić jedność ludowi krasnoludów. Nie mamy powodów by nie wierzyć tym słowom, jednak metoda 
naukowa wymaga podania ich jako teorii. Pochodzenie run jednak nie ma wpływu na ich siłę i wyjątkowe 
właściwości w skali innych sztuk magicznych. 
 Runy jak każda inna forma pisma są rodzajem symbolu za którym idzie znaczenie zarówno fonetyczne 
jak ideologiczne. Runy odpowiadają dźwiękom w naszym języku, ale także pewnym konceptom i zjawiskom, a 
zatem istnieją runy ochrony, czy runy ognia. Każda runa zawiera w sobie pewien kłębek znaczeń i skojarzeń, 
których zrozumienie jest kluczowe do jej właściwego zastosowania w zaklęciu. Wyjątkowość run jednak jie 
polega na ich znaczeniu, a ich połączeniu ze światem i materią. 
 Runy są prawdziwym opisem zjawisk, są ich imieniem i obrazem w mocy, a zatem runy stanowią 
prawdę o świecie. 



 Zastanów się chwilę nad powyższym zdaniem, bowiem ma ono wielkie implikacje, tak magiczne i 
teologiczne, gdyż sugeruje iż nasz ojciec nie tyle dał nam formę magii, co podzielił się z nami swoimi boskimi 
narzędziami, które zapewne posłużyły mu w procesie kształtowania świata. Wiedza bogów na temat run 
zapewne wielokrotnie przekracza naszą własną, lecz potencjał wciąż istnieje. Zrozum zatem, że zapisując runę 
nie tyle przywołujesz moc, co nadajesz mocy imię i poruszasz fundamentalnym elementem kreacji wedle 
naszego zrozumienia. Właśnie z tego powodu runy są tak wyjątkowymi symbolami i mają tak ogromną moc w 
porównaniu do zwykłych symboli. 
 Lecz by właściwe korzystać z run należy je rozumieć. Jak pisałem każda runa mówi o pewnej sieci 
skojarzeń i elementów wpływających na siebie nawzajem i choć istnieją uproszczone znaczenia run, jak ogień 
czy lód to są one nie pełne i nie prawdziwe. Możesz zastanawiać się czemu nie istnieje lepszy opis znaczenia 
run, lecz takowy opis jest niemożliwy z założenia. Każda runa w pełni opisuje to czym jest, a to czym jest 
stanowi runę. Nie można opisać czegoś lepiej niż posługując się znakiem zawierającym wszystkie elementy 
danego zjawiska w sobie. 
 Dlatego właśnie korzystanie z run jest tak trudne, nawet dla naszego ludu. Najmniejsze 
nieporozumienie, czy źle postawiona kreska może zakłócić działanie runy, lub wręcz je odwrócić i tak oto runa 
mająca chronić przed złem będzie je do nas przyciągać. Kreśląc runy rzemieślnik ma dostęp do niesamowitej 
mocy, lecz powinien być też świadom niezwykłego zagrożenia z nimi związanego. Dlatego właśnie jedynie 
Kowale Run, mistrzowie w sztuce Prawdziwego Pisma mają wiedzę i moc by nakładać runy na siebie i tworzyć 
z nich zaklęcia. Reszta rzemieślników wciąż używa run, lecz tylko w charakterze symboli rytualnych i zawsze 
pojedynczo, by nie ryzykować pomyłek. 
 Podobną ostrożność należy zachować przy pisaniu wszelkich innych rytuałów czy schematów. Jeżeli 
bowiem błąd przy rzucaniu zwykłego czaru może zranić maga, tak błąd w naśladowaniu sieci geomantycznej 
może go zabić. Pamiętaj Czeladniku by zawsze okazywać szacunek wobec mocy jaką się posługujesz, jednak 
niech nie odstraszy Cię od magii rytualnej. Ostrożność i cierpliwość są kluczami do właściwego zastopowania 
nawet najtrudniejszych rytuałów, nie masz zaś pełniejszego wyrażenia maestrii w Fulk niż dobrze 
rozplanowanym, wielowarstwowy rytuał którego perfekcyjnie nie nakreślone runy śpiewają chwałę 
rzemieślnika. 



 
 

Drogi Czeladnika 
Rodzaje Magii 

 
Słyszący Skałę 
Głos Przodków 

 
 Słyszący Skałę byli być może pierwszymi pośród naszego ludu, którzy praktykowali Fulk i do dziś 
pozostają jednymi z najważniejszych członków naszych społeczności. Oni bowiem rozumieją tunele i potrafią 
porozumieć się z matką skałą pod naszymi stopami. W zamierzchłych czasach, przed klanami i maszynami to 
właśnie oni prowadzili naszych przodków i służyli często jako głowy pierwszych rodzin. 
 Z czysto akademickiego punktu widzenia Słyszący Skałę to magowie Ziemi, którzy poświęcają się 
badaniu i zrozumieniu tylko tego jednego żywiołu. Może wydawać się to sztuką prostą, zwłaszcza w kontekście 
nowszej magii Stali, jednak nikt nie rozumie kamienia tak jak Słyszący. 
 Ci Rzemieślnicy słyną ze swej stałości, spokoju i introspektywnego podejścia do życia. Najczęściej cisi 
i pozornie zamknięci w sobie Słyszący wolą towarzystwo skały i ziemi niż głośnych istot rozumnych. W rzeczy 
samej, tylko w całkowitej ciszy usłyszeć można szepty kamieni. Jest to zdolność wyjątkowa dla Słyszących, 
którzy przez odosobnienie i rytuał są w stanie skorzystać z intersekcji Ziemi by porozumieć się z samą materią 
świata. Jest to jednak proces trudny, kamień choć bliski naszemu ludowi wciąż pozostaje bardzo różny od nas, 
więc kontakt męczy tak ziemię jak maga. Konieczne jest też zrozumienie kamienia, jego natury. 
 Słyszący mówią o dwóch siłach w kamieniu, Wielości i Jedności. Pierwsza pojawia się w piasku, 
małych kamieniach leżących na sobie i w ziemi, druga wszędzie tam gdzie skała jest jednolita i wielka. Głos 
wielości jest słaby, lecz łatwiejszy do zrozumienia, jednak Wielość jest słabsza. Głos Jedności jest potężny i 
może zdusić maga, lecz Jedność jest silna, choć widzi mniej. 
 Dzięki zdolności rozumienia kamieni Słyszący Skałę stoją o kilka kroków wyżej od magów Ziemi 
innych ras, co też pomaga im w wynajdowaniu Aspektów, elementów Żywiołu, na które można wpływać 
jednym słowem mocy, podobnie jak sam na sam Żywioł. Koncentracja na jednym Żywiole pozwala też znacznie 
pełniej opanować Ziemię, która jest wszak wszędzie wokół nas. 
 Niezależnie od pozornej prostoty Słyszący Skałę są wielkimi Czeladnikami, prawdziwi mistrzowie tej 
sztuki otaczani są wielkim szacunkiem i po dziś dzień przewodzą wyprawom w nowe rejony, nadzorują wielkie 
projekty architektoniczne i wydobywcze. Bowiem żaden szanujący się krasnolud nie pójdzie pracować na 
przodek gdzie brak Słyszącego Skałę. 

 
Magowie-kowale 

Pieśń Stali 
 

 Pieśń Stali, czy magia kowalska to jedna z relatywnie nowszych form Fulk. Ta droga ma na swoim 
koncie ponad dwa stulecia, jednak w porównaniu do Magii Runicznej, czy Słyszących Skałę jest dość młoda. 
Magia ta na podobieństwo elfów manipuluje dwoma Żywiołami, Ogniem i Ziemią w poszukiwaniu zrozumienia 
Stali, tak ważniej dla naszego ludu. 
 Magowie-kowale z czasem stają się podobni Żywiołom, które kontrolują, co może związek z wysiłkiem 
zrozumienia Stali. Praktykujący tę magię słyną z determinacji, siły charakteru i nieustępliwości, lecz równie 
często są uparciu dla samej upartości i nieskorzy do zmiany zdania. Silni i nieugięci jak stal, jednak jak ona 
niezdolni do przystosowania się czy zmiany swojej pozycji. 
 W przeciwieństwie do Fulk koncentrujących się wokół pojedynczych Żywiołów magowie-kowale nie 
są w stanie osiągać Aspektów Żywiołów, lecz miast tego ich celem jest zrozumienie Stali, połączenia Żywiołów 
Ognia i Ziemi, które umożliwia stworzenie jednego słowa mocy na metal, podobnie do słów określających 
Żywioły, czy Aspekty. Mag-kowal, który osiągnie tę zdolność staje się prawdziwym Mistrzem Kowalskim, 
zdolnym kształtować metal nie dzięki sile mięśni i narzędzi, a za pomocą słów i woli. Choć co bardziej 
ortodoksyjni ze starszy postrzegają taką formę kucia jako perwersję tak nie można zaprzeczyć jej skuteczności, 
bowiem żadną inną metodą nie można na tyle sprawnie oczyszczać metalu, czy uzyskiwać stopów. 
 Choć magia kowalska powstała na potrzeby rzemiosła w czystej postaci to nie można odmówić jej 
skuteczności na polu walki. Od polowych napraw pancerza, przez jego zaklinanie po tworzenie zabójczych, 
wirujących metalowych ostrzy. Wielu magów-kowali znalazło swoje miejsce na polach bitew. 
 W gorejących ogniem i pracą kuźniach, czy na kipiących krwią polach bitew Dolnych Przejść, 
magowie-kowale szybko zyskują znaczenie i potęgę w naszej społeczności, najczęściej kosztem osłabionych 
Kowali Run. Wielu ze starszych potępia ów stan rzeczy, wskazując na zerwanie tradycji, lecz młodsze pokolenia 
widzą siłę w magach-kowalach, przewagę która pozwala naszemu ludowi zachować pozycję mistrzów rzemiosła 
pomimo utraty naszych boskich patronów. 

 
 



Uzdrowiciele 
Magia Życia 

 
 Kolejna z dość starych dróg Fulk, jednak nie tak czcigodnie pradawnych jak Słyszący Skałę czy Kowale 
Run, przynajmniej nie w dzisiejszej formie. Uzdrowiciele istnieli wśród naszego ludu od wieków, odkąd 
zaczęliśmy chorować, jednak dzisiejsza precyzyjna magia Życia jest pewnym novum istniejącym ledwie od 
kilkuset lat. Wcześniej naszym ludem zajmowali się znachorzy, czarownicy i tym podobni wiedzący dziś 
powszechnie uznawani za szarlatanów. 
 Nowoczesna, medyczna magia wyparła dawne tradycje i metody. Uzdrowiciele to rzecz jasna 
Czeladnicy Żywiołu Życia, który wpływa na wszystkie funkcje ciała. Jednak nie samą magią medycyna stoi, 
bowiem nie istnieją zaklęcia ogólnie leczące, czy na wszystko. Magia może pomagać i przyspieszać gojenie i 
rekonwalescencję, jednak rany nadal trzeba szyć, a kości nastawiać. Zatem każdy uzdrowiciel jest też szkolony 
w sztuce medycyny konwencjonalnej. 
 Magowie Życia są pełnym przeglądem krasnoludzkich charakterów. Od żywiołowych i radosnych, po 
ponurych i cichych. Ich wybrany Żywioł opisuje cały krąg życia i wszelkie jego elementy, zatem nie można 
powiedzieć by wpływał jakoś konkretnie na Czeladników. Należy też zaznaczy, że jako uzdrowiciele praktykują 
moc jednego Żywiołu, co pozwala im sięgać po moc Aspektów i szukać konkretnych elementów swojej sztuki, 
które zawrzeć można w nowych słowach mocy na podobieństwo słów określających Żywioły. 
 Wśród naszego ludu, jak i wśród większości innych, uzdrowiciele cieszą się należytym szacunkiem i 
postrzegani są jako swego rodzaju elita intelektualna. Jest to słuszna pozycja, bowiem ich praca często jest 
krwawa i przeładowana stresem, zaś każdy dobry medyk wie, że można uratować jak najwięcej osób, lecz nigdy 
ich wszystkich. 

 
 

Psionicy 
Kowale umysłu 

 
 Nie masz innej profesji wśród naszego ludu wokół której krąży tyle samo kontrowersji co wokół Kowli 
Umysłu. Magowie ci istnieją wśród nas od wielu, wielu stuleci, jednak ich obecność wciąż pozostawia w ustach 
niesmak, jest to bowiem ta sama moc, której tak często używają przeklęci Thlais Burzuma, Podziemne Elfy. 
Mowa rzecz jasna o psionice. 
 Niechęci nie zimniejsza sposób bycia psioników, na których silnie wpływa ich własna sztuka. 
Rzemieślnicy ci są często skryci i tajemniczy. Stronią od towarzystwa innych preferując miejsca zaciszne i 
ciemne, co w oczach wielu za bardzo zbliża ich zachowaniem do elfów. Kowale Umysłu rzadko kiedy mówią 
wprost, lawirując wśród słów podobnie jak czynią to z umysłami swoich ofiar. Nie jest to najprzyjemniejsza z 
prezentacji. 
 Z akademickiego punktu widzenia Magia Umysłu jest formą Magii Życia, jednak psionicy są w stanie 
osiągać Aspekty swojego Żywiołu, co sugeruje, że Umysł jest poniekąd Żywiołem samym w sobie, lub że Życie 
i Umysł są dwiema stronami jednej monety, bowiem jedno nie może istnieć bez drugiego i jeden rodzaj energii 
odpowiada za obydwa. Z tego punktu widzenia może dziwić różnica w podejściu do uzdrowicieli, a do magów 
Umysłu. 
 Mimo to nikt nie odmówi przydatności Kowali Umysłu. Owi Rzemieślnicy najczęściej służą 
zabezpieczaniu naszych wojowników przed atakami elfów, czy innych dziwacznych drapieżników z Dolnych 
Przejść. Jednak niemal równie często psionikom przypada w udziale prowadzenie przesłuchać za pomocą magii, 
co oznacza forsowne wdarcie się do umysłu celu i wydobycie jego sekretów wbrew jego woli. Oczywiście nie 
zawsze się to udaje. Co więcej do czytania myśli konieczny jest kontakt fizyczny z celem, fakt rzadko 
zrozumiany przez wielu ludzi i często wykorzystywany przez sprzedawców „ochronnych” amuletów. 
 Nie zmienia to faktu, że jak długo Podziemne Elfe są dla nas zagrożeniem, jak długo tunele zamieszkują 
magiczne bestie i jak długo będzie istnieć zbrodnia tak długo potrzebni będą Kowale Umysłu, krasnoludy 
pieczołowicie wykonujące swoje zadanie pomimo głosu innych i czerpiące wielką dumę ze swych umiejętności. 

 
Kowale Run 

Święci Rzemieślnicy 
 

 Kowale Run są obok Słyszących Skałę najstarszą z grup Rzemieślników, wywodzącą się z mitycznych 
czasów początku Klanów i Czasu Milczenia. Ich dokładne pochodzenie dziś zagubione jest w pomroce dziejów. 
Przed laty Kowale Run służyli jako kapłani Wajana, naszego boskiego ojca, patrona i opiekuna rzemiosła. 
Jednak dziś jesteśmy osieroceni, zaś nasz ojciec odszedł, a wraz z nim wiele tajemnic i mocy Kowali Run. 
 Jednak rzemiosło pozostało, zbyt cenne i zbyt kluczowe dla naszego ludu by po prostu je porzucić. Co 
więcej w runach wciąż jest moc, co udowadnia iż są to uniwersalne symbole wpływające na sam świat, nie zaś 
konstrukt czysto zależny od mocy boskiej. Zatem magia run pozostała z naszym ludem, choć z roku na rok coraz 
mniej krasnoludów podejmuje się praktykowania tej coraz trudniejszej ścieżki. Mimo to starsi nalegają na 
kontynuację wielowiekowej tradycji. 



 Kowale Run w przeciwieństwie do pozostałych Rzemieślników Fulk nie korzystają ze Słów Mocy i 
Żywiołów, miast tego ich zaklęcia zapisywane są czysto za pomocą runów, które wykuwane są w metalu, a 
czasem wprost w świętym ogniu. Kowale znają bowiem tajniki symetrii i zgodności run dzięki czemu potrafią 
nakładać jeden symbol na drugi, lub spisywać je w zawiłe sekwencje znaków tworząc runicznej zaklęcia. Jest to 
sztuka pośrednia między magią parkatyczną, a magią rytualną, bowiem choć można ją aktywować z niemal 
natychmiastowym efektem to wymaga długiego procesu przygotowania, odznacza się wielką mocą i można za 
jej pomocą przygotować długotrwałe, czasem nawet wieloletnie efekty. 
 Lecz wszystko ma swoją cenę. Błędy w symetrii mogą spowodować katastrofalne efekty. Krzywo 
poprowadzona linia może zniszczyć cały tunel, zaś nakładane na siebie runy mogą doprowadzić do 
nieplanowanego wspiania kolejnego znaku, lub wręcz odwrócenia jednego z nich. Zaś odwrócona runa działa 
przeciwnie do swego zamierzenia. 
 Wszystko to sprawia, że kucie run jest procesem żmudnym i metodycznym, wymaga zatem 
pieczołowitości i cierpliwości od Czeladnika. Całość utrudnia brak boskiego patrona i jego mocy, co zmusza 
Kowali Run do korzystania z intersekcji podobnie jak czynią to inni Rzemieślnicy. 
 Kowale Run stoją w ciężkim położeniu. Niegdyś byli przodownikami rzemiosła i liczną kastą kapłanów 
o wielkich wpływach. Dziś ich znaczenie upada na rzecz Słyszących Skałę i Magów-Kowali. Jest to efekt 
niechęci Kowali do nowego panteonu, bowiem nowy bóg rzemiosła, Ardate mógłby pomóc im odzyskać swe 
miejsce i moc. Jednak nasz lud jest pamiętliwy i długo chowa urazę, zatem mało który kowal Run gotów jest 
paść na kolana przed jednym z pogromców ich własnego patrona. 

Wszystko jednak się zmienia jak zmienna jest magia i tak część Kowali zaczyna nawoływać resztę 
swych druhów do przyjęcia nowej wiary w imię podtrzymania znaczenia sztuki runicznej. Chodzą też słuchy o 
Kowalu Run który od lata stara się odnowić ich więź z Wajanem, jednak ja na razie bezskutecznie. 

 
 



 
 

Dłuto i słowo 
O praktyce magii 

 
Rzemiosło słów 

 
 Ta część poświęcona jest magii akademickiej stosowanej przez magów-kowali, czy Słyszących Skałę, 
szukając wiedzy Kowali Run przejdź do następnego podrozdziału. 
 Czas przejść do praktycznej części zastosowania Fulk. Rozdział ten będzie wykorzystywać wszystko co 
zostało wspomniane we wcześniejszych częściach, przede wszystkim zaś komplet zasad przedstawionych w 
Duyam Aglamatek. Celem jest przedstawienie samych zasad praktykowania Fulk, jednak prawdziwą naukę 
będziesz musiał odbyć sam, Czeladniku, bowiem żaden papier nie przekaże Ci doświadczenia. 
 Zacznijmy od składania czaru. W tym celu musisz zadać sobie kilka pytań: 
- Jaka jest moja intencja? Zatem czy czar ma ranić, chronić, leczyć, czy może robić jeszcze coś innego. 
- Jak często chcę go używać? To pytanie zdaje się banalne, lecz ma wiele implikacji. Często stosowane zaklęcia 
powinny być krótkie by nie męczyć maga i umożliwić szybkie rzucanie, dłuższe czary zarezerwujmy na 
spokojne okoliczności i czas na przygotowania. 
- Jak silne ma być zaklęcie? Zupełnie inaczej składa się czar, który ma wykuć nowy korytarz, od takie który ma 
rozpalić kominek, choć oba będą zaskakująco podobne. Siła zaklęcia wpływa też na jego długość, więc moc 
czaru należy skorelować z odpowiedzią na poprzednie pytanie. 
 Znając odpowiedzi na powyższe pytania możesz przystąpić do procesu tworzenia zaklęcia. 
 Przede wszystkim pamiętaj o kolejności słów, Żywioł, lub Aspekt zawsze muszą stać na początku 
inkantacji, zaś dopiero po nich nadchodzi kolej rozkazów, których ułożenie odwzorowuje kolejne czynności 
podejmowane przez magię. 
 Teraz pojmij naturę samych słów mocy. Każde z nich posiada bowiem trzy aspekty, Rozkaz, Przemianę 
i Kształtowanie opisane za pomocą umownych wartości liczbowych od jeden do trzy. Składając czar musisz 
zsumować do siebie wartości wszystkich aspektów. Rozkaz do Rozkazu, Kształtowanie do Kształtowania, etc. 
Na koniec porównaj wartości, jeśli różnica między najwyższą, a najniższą wartością nie przekracza trzech (3) to 
zaklęcie jest stabilne i możesz je rzucić. Jeśli suma jest zbyt duża możesz wpłynąć na nią dodając odpowiednie 
słowa, lub sylaby, które przyłączasz do słowa mocy Żywiołu. Lecz każde z nich ma swój koszt. 
 Każde słowo mocy ma koszt w Manie, sile magii, oraz w sile Twojego umysłu. Pojedyncze słowo 
kosztuje jeden punkt Many oraz zużywa jedno słowo z limitu zaklęć. Czeladnik po standardowym przeszkoleniu 
jest w stanie zmagazynować w swym ciele trzydzieści (30) punktów Many, w tym dziesięć (10) punktów Many 
życiowej, której zużycie oznacza śmierć. Dodatkowo w ciągu sześciu (6) godzin jest w stanie wypowiedzieć 
łącznie czterdzieści (40) słów mocy bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu, po przekroczeniu tego limitu istnieje 
ryzyko przeciążenia organizmu. 
 Te limity można do pewnego stopnia niwelować mistrzostwem samej sztuki magicznej, bowiem 
możliwe jest złożenie tak zwanego czaru idealnego. Jest to czar, w którym bez użycia słów zmieniających sumy 
uzyska się stosunek sum 1:1:1. Taki czar nie niszczy Harmonii Żywiołów, a płynnie się z nią łączy co pozwala 
na zmniejszenie kosztu Many i słów mocy do połowy, oraz wzmocnienie efektów zaklęcia. 
 Zbrojny w tę wiedzę możesz Czeladniku zacząć składać swe pierwsze czary. Zbiór słów mocy został 
zamieszczony na końcowych stronach tej księgi. Oby to dzieło pomogło Ci stworzyć wiele prac godnych 
mistrzów Fulk. 
 
 
 

Rzemiosło Run 
 
 Ta część poświęcona jest Kowalom Run i ich sztuce, szukając opisu praktyki rzucania zaklęć 
Słyszących Skałę, czy uzdrowicieli zwróć się do poprzedniego podrozdziału. 
 Czeladniku, posiadasz teraz wiedzę z całej poprzedniej części oraz narzędzia dostarczone przez Dyum 
Aglamatek czas zatem przystąpić do samego dzieła i zacząć kuć. Rozdział ten dostarczy zasad i kilku 
podpowiedzi, jednak nie zastąpi doświadczenia płynącego z samej praktyki. 
 Składając runy musisz wpierw odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań: 
- Jaka jest moja intencja? Czy mocą run chcę ranić, chronić, leczyć, czy może jeszcze osiągnąć coś innego. 
- Jak często chcę kuć owe runy? Pytanie być może banalne, ale o wielkim znaczeniu, bowiem kucie zajmuje 
czas, zaś każda runa w inkantacji wyczerpuje Kowala. Ważne jest zatem przygotowanie krótszych inskrypcji dla 
częstego użycia i dłuższych na specjalne okazje. 
- Jak dużo czasu mam na przygotowanie inskrypcji? Pytanie znów czysto praktyczne, bowiem co innego kuć 
spokojnie runy w kuźni, a co innego na polu walki. 



- Jak silny ma być czar? Im silniejsze zaklęcie tym więcej run i tym więcej czasu będzie wymagać, zaś więcej 
run to więcej pola do błędu. 
 Znając odpowiedzi na te pytania możesz rozplanować swoje siły. 
 Każda runa zużywa jeden punkt Many przy rzuceniu, zaś większość Kowali Run nie jest w stanie 
posiadać jej więcej niż dwadzieścia (20), w tym dziesięć (10) punktów Many życiowej, której zużycie kończy 
się śmiercią. Jednak w przeciwieństwie do pozostałych Dróg Fulk nie istnieją inne limity po za samą Maną. 
Kiedy zaś rozplanujesz swe siły możesz wybrać jedną z poniższych form rzucania run. 
 
Pojedyncza Runa 
 
Najprostsza możliwa forma magii runicznej, słaba, lecz funkcjonalna. Pojedyncza runa przyciąga do siebie moc 
zgodnie znaczeniem, jednak działa dość krótko i nie zbierze jej wiele 
 
Galdr 
 
Specyficzna forma pisania pojedynczej runy, lub bindruny. Znak wpisany jest w koło tak, że każdy jego koniec 
przylega do okręgu. Pozwala to na bardzo precyzyjne rzucanie czarów ograniczając ich pole działania, lecz 
oznacza to koncentrację dużej mocy w jednym miejscu. 
 
Zaklęcie Runiczne 
 
Dowolna ilość run wyryta jedna po drugiej, które po aktywacji będą działać zgodnie z zapisaną kolejnością. Jest 
to najczęściej spotykana forma magii runicznej, która ma wiele wariantów i tradycji zmieniających się z mistrz 
na mistrza. 
Jedną z form rozpoczęcie i zakończenie zaklęcia potrójnym powtórzeniem tej samej runy, która staje się główną 
runą zaklęcia. W ten sposób uzyskuje się czary o wielkiej sile, które często wykorzystywane są do wiązania 
umów i składania przysiąg. 
 
Palindrom 
 
Specyficzna forma zaklęcia runicznego, które zapisane jest w ten sposób by brzmiało identycznie czytane z 
obydwu końców. Jest to forma naśladująca nieskończoność, zatem jest niezwykle trwała, choć potrzebuje czasu 
by zebrać swoją siłę. 
 
Bindruna 
 
Jedna do pięciu (1-5) run nałożonych na siebie tak, by możliwie wiele linii nakładało się na siebie. Im więcej 
nałożonych linii tym potężniejsza bindruna, lecz tym większe ryzyko. W bindrunach nie można stosować run o 
przeciwstawnym znaczeniu i należy zważać by przypadkiem nie napisać nieplanowane runy. Wszystkie znaki 
działają na raz. 
 
Zaklęcie Bindruniczne 
 
Jedna z najpotężniejszych i najbardziej niebezpiecznych form magii runicznej. Składa się z trzech (3) ni mniej, 
ni więcej Bindrun złożonych z ni mniej ni więcej jak trzech (3) run każda. Żadna bindruna nie może się 
powtórzyć, wszystkie inne prawa odnośnie run i zaklęć runicznych działają normalnie na zaklęcia bindruniczne. 
 

Moc Symetrii 
O praktyce rytuałów 

 
 Czas przejść do najwyższej ze sztuk naszej rasy i wielkiej dumy Fulk. Magii rytualnej z której słynie 
nasz lud. Ów rodzaj magii pozwala na przeprowadzanie wielkich obrzędów, rezonujących nieraz przez 
pokolenia. Lecz taka skala wymaga wiele czasu i wiele wysiłku, zaś na początek musisz zrozumieć Czeladniku 
bardziej praktyczne rytuały. 
 Podobnie jak w przypadku składania zaklęć warto odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań: 
- Jaka jest moja intencja? Co ma osiągnąć rytuał, pobrać Manę, sprawdzić czar, odkryć nowe słowo magiczne, a 
może ochronić Twoich sojuszników, czy też odpędzić jakiegoś rodzaju magiczną istotę. 
- Jak często chcę go używać? Znów dość ważne pytanie. Inaczej złożysz rutynowy rytuał na pobranie Many, a 
inaczej rytuał do walki z potężną istotą. 
- Ile czasu mam na jego przygotowanie? Bardzo ważne pytanie, bowiem nie jeden czarodziej spotkał smutny 
koniec, gdyż jego perfekcyjnie rozplanowany rytuał był rysowany zbyt długo. Czasem prostota jest pożądana. 
- Czy potrzebujesz ochrony w jego trakcie? Skoncentrowany na rytuale nie będziesz w stanie się bronić, 
zastanów się czy nie będzie konieczna czyjaś pomoc, lub chociaż symbole ochronne. W przypadku konieczności 



zbrojnej pomocy polecamy usługi Smoczej Kompanii, która od wielu lat współpracuje z większością placówek 
nauki magii. 
- Czy istniej możliwość nieporządnych skutków? Rytuały zawsze są formą eksperymentu, a w nim zawsze coś 
może pójść nie tak. 
 Znając odpowiedzi na te pytania możesz zacząć planować rytuał. 
 Przede wszystkim potrzebny będzie Ci schemat oraz runa centralna, gdzie schemat określi ogólny 
sposób działania, zaś runa dokładne znaczenie. Te elementy są fundamentalne dla każdego rytuału. Następnie 
musisz wypełnić runami wszystkie pozycje pomocnicze schematu. Pozycje te modyfikują i precyzyjną działanie 
centralnej runy, są więc drugorzędne, lecz nie można ich pominąć planując schemat. W zależności od potrzeb 
możesz wpisać schemat w schemat traktując wpisany schemat jako runę centralną. Pamiętaj, że nadal musisz 
wypełnić wszystkie pozycje pomocnicze każdego schematu. Nie możesz też wpisać schematu w pozycję 
pomocniczą. Zważ też, że im więcej schematów wpiszesz w siebie tym większe jest ryzyko błędu i tym bardziej 
poważne jego konsekwencje. 
 Możesz też łączyć praktyki magiczne w obrębie schematów, które są pod tym względem dość 
elastyczne. Oznacza to, że możesz spokojnie poprosić o pomoc druida, czarownika czy Kowala Run 
przygotowując swój rytuał. Szczególnie ci ostatni mają znaczenie dla naszej sztuki, bowiem sami Kowale nie 
potrafią nasycić mocą schematu, jednak potrafią operować bindrunami i zaklęciami runicznymi niedostępnymi 
dla pozostałych Dróg Fulk. 
 Tutaj docieramy do tajemnicy stosowania Fulk, bowiem choć Rzemiosło Mocy ma wiele Dróg, to 
jednak wszystkie spajane są mocą run, która łączy rodzaje magii i pozwala nam na tworzenie rytuałów 
niedościgłych przez inne rasy. W rzeczy samej schematy rytuałów oparte są na obserwacji magii runicznej choć 
nie pochodzą bezpośrednio od naszej rasy. Wciąż jednak doskonale rezonują z Fulk i runami, sam kształ pozycji 
w schematach aż prosi się o wykorzystanie w nim Galdrów, czy Palindromów. 
 Gdy rytuał zostanie rozpisany, a wszystkie elementy przygotowane pozostaje aktywacja jego mocy 
poprzez odpowiednie zaklęcie oraz aktywowanie wpisanych w niego run. Rytuały najczęściej odprawiane są w 
miejscach mocy, więc raczej nie zużyją Many, lecz mogą zurzyć limit słów mocy. Ostatnia rada tyczy się 
samego składania zaklęć, gdzie czasem rytuał można kratkować jako podmiot, jeśli zastosować odpowiednie 
runy, co pozwala pominąć słowa Żywiołów składając czar. 
 Rytuały to najpotężniejsza forma dostępnej nam magii, oraz specjalizacja i wielka duma Fulk. 
Dziedzictwo setek lat magii, która wciąż żyje wśród nas, a wiele rytuałów wciąż ciągnie się kontynuowane przez 
kolejne pokolenia Rzemieślników. Przykładaj się zatem sumiennie do swoich rytuałów, gdyż jest w nich wielka 
moc i wielka wolność kreatywności, lecz też równe zagrożenie ze strony dzikiej mocy, gdyby ta miała Ci się 
wymknąć spod kontroli. 
 Pamiętaj o tym, a może kiedyś staniesz pośród mistrzów z zaszczytnym zadaniem rozpoczęcia lub 
kontynuowania jednego z pradawnych zaklęć. 
 



 
Słowa Mocy, Runy, Schematy 

 
ŻYWIOŁY 
Ogień – Unzila 
Ziemia - Kevgran 
Życie – Kalfe 
Myśl – Sivre 
 
Znaczenie Słowo Rozkaz Przemiana Kształtowanie 
Przesuń Bynfnir, birnur, asklul, munzu 1 1 1 

Rzuć Yffnr, yfnur, yffnar, ffyrun 2 1 1 
Wystrzel Zargha, ghurgla, kuzhul, ontrog 3 2 1 
Wzmocnij Thurgu, thurg, thergi, thirg 1 2 1 
Zwiększ Unrut, unurat 2 2 1 

Mnóż Hukle, khurel, werzum 1 3 2 
Osłab Nunik, bergho, zurk 1 2 1 

Zmniejsz Avern, averzun 2 2 1 
Dziel Burgha, kuwer, kwolo 2 3 1 

Połącz Shatsha, shuzurik 1 2 2 
Scal frujna, farrzat 1 1 3 

Rozłącz Ubruza, ubreznt 1 2 2 
Rozdziel Terre, oterd 1 1 3 

Zagęszczaj Perzun, partar, puengza 1 2 1 
Koncentruj Thuzmu, turuzma, tyrku 1 3 1 
Rozrzedzaj Gundhul, gungnul 1 2 1 
Rozpraszaj Hurlun, hurkatz, urkta 1 3 1 

Oczyść Akhriz 2 2 1 
Uszlachetnij Khuzala, khuzlu 3 3 1 

Skaź Dekrek, dekkre, durytu 2 2 1 
Wypacz Ukzure 3 3 1 
Podgrzej abzar, abzerk 3 3 1 
Ochłódz Ubzat, ubzerg, ubzu 3 3 1 
Znajdź Wanwa, wanzurgh, wanka 3 2 1 
Ukryj Burzana, burzli 3 2 1 

Pobierz Wugu, zuzurik, nuruko 1 2 1 
Wchłoń Waghar 1 3 1 
Oddaj beighe, anrul 1 2 1 
Emituj bakra, barradi 1 3 1 

Eksploduj Khujul ,uhuolor 3 1 3 
Imploduj Jukhul, huolor 3 1 3 

Teraz zurza, zuruza, zeruz 2 1 1 
Utrwal khuzul, khuza, unkhuz, nuhkuz 3 1 1 

Poczatek Adaksa 2 2 2 
Źródło Adaksen 3 3 3 

Zamknij narga, narguzn, narna 2 3 2 
Uchwyć Ghurga, gherg, gnerwez 3 2 1 
Formuj furkan, furwer, fenzu 2 2 2 
Krąg targwun, trugra 1 1 1 

Półsfera targa, ostki, ostrigh 1 2 2 
Sfera targeigh 1 2 3 
Kula ostoro, torgwaz 1 2 3 



Pocisk irkar, ikrun, kirkut 1 1 2 
Promień felku, nuznu, nunzar 2 2 2 
Wiązka nidhu, dhuran 1 1 3 
Ściana ramwa, aglabu, anzur, anzadta 1 2 2 
Znak aglaba 1 1 1 
Słowo masiliasalo 3 1 3 

Jak wspomnieliśmy sumy aspektów można modyfikować. Dokonuje się tego za pomocą sylab 
dodawanych do słowa żywiołu. Jednak każda sylaba podnosi koszt zaklęcia o jeden punkt Many, jednak nie 
wykorzystuje limitu słów mocy jakie może wytrzymać umysł. Wyjątkiem jest najpotężniejszy z modyfikatorów 
zaklęcia, całkowicie niezależne słowo które zużywa zarówno Manę oraz limit słów. 

Sylaby brzmią jak następuje 
 
 
 

Sylaba Rozkaz 
 - are 1 
 - areva 2 
 Arevatre 3 
 - nle -1 
 - nleri -2 
 Nleritva -3 
Sylaba Przemiana 

 - ci 1 
 - ciwe 2 
 Ciwere 3 

 - sa -1 
 - save -2 
 Savetri -3 

Sylaba Kształtowanie 
 - po 1 

 - potre 2 
 Potreri 3 

 - vi -1 
 - vive -2 

 vivretr -3 
 
 
 
 
 



 
 

ZNACZENIE SYMBOLI RUNICZNYCH 
 Symbol Klucz znaczenia Klucz prosty 

Fehu f f f Dobrobyt, obfitość, bogactwo, zapłata, 
sprawiedliwość, majątek majątek 

Uruz u u u Potęga natury, moc, to, co jest warte szacunku wzmocnić 

Thurisaz x x x Olbrzym, nieprzyjazna moc, choroba, trud, 
znużenie, coś, z czym się zmagasz przeszkoda 

Ansuz a a a Źródło, inspiracja, motywacja, początek, 
impuls do działania, to, co pierwsze początek 

Raidho r r r Podróż, wędrówka, zmęczenie w drodze, koń, 
zmiana przesunąć 

Kenaz k k k 
Ogień, oświecenie, wiedza 
ogień rytualny (pogrzebowy) 
oczyszczenie ogniem 

ogień 

Gebo g g g Prezent, podarunek, hojność, ofiara, obdarzać, 
poświęcać dla kogoś ofiara (kapłańska) 

Wunjo w w w Radość, entuzjazm, szczęście, chwila radość 

Hagalaz h h h Przemiana, wzrost, tworzenie stworzyć 

Nauthiz n n n Potrzeba, konieczność, jedyny wybór zmusić 

Isa i i i Lód lód 

Jerra j j j Plon, obfitość, zbiory, efekty, to co rośnie, to 
co rodzi się z czegoś ziemia 

Eihwaz y y y cis – łuki, łucznicy 
drzewo, dom   pocisk (strzała) 

Pertho p p p Przypadek, los, niespodziewane,  los 

Algiz z z z Łoś, ochrona, bronić, bezpiecznie, bagno ochrona 

Sowilo s s s Słońce, jasność, intensywność, moc, 
zwycięstwo,  zwycięstwo 

Taiwaz 
 t t t Sprawiedliwość, honor, szlachetność, 

cnota, słuszna walka honor 

Berkana b b b Płodność, narodziny, życie, kobiecość życie 

Ehwaz e e e Koń (także szamański) prędkość 



Mannaz m m m Człowiek człowiek 

Laguz l l l Woda, potęga żywiołu woda 

Ingwaz q q q początek-koniec, odchodzić-wracać, otrzymać-
stracić krąg 

Dagaz d d d dzień, bezpieczeństwo, ochrona, światło jasność (blysk,) 

Othala o o o własność, ojczyzna, dom dom 

Wilczy 
hak 

 

usunięcie zła do zdjęcia klątwy 

Erda 
 

ziemia - synchronizacja uziemienie, związanie runy z miejscem 
(nie znika po zniszczeniu przedmiotu 

Ul 

 

punkt zwrotny odwrócenie działania 

Zora 

 

grom – kierunek ukierunkowanie działania (ułożenie 
względem runy) 

Sol w 
dysk słoneczny określenie czasu (pora dnia) ułożeniem 

runy 

Wendho
rn g 

Fazy księżyca określenie czasu (ilość linii= faza 
księżyca) 

Fyruedal q 
Motywacja, przyczyna Związanie z przedmiotem (po 

zniszczeniu przedmiotu znika) 

Wan 
 

Pustka, miejsce początku wyczyszczenie po poprzednich 
zaklęciach 

Frel m 
ziemia - synchronizacja 

uziemienie, związanie runy z miejscem (nie znika po 
zniszczeniu przedmiotu 

hringr  
okrąg, ograniczenie, zamknięcie, działa, jeśli wszystkie końce runy 
dotykają krawędzi kręgu 

zamknięcie, unieruchomienie 

 

 



 


