
Paladyn Iureusa

Imiona: Aita Lanaste (kult Podziemnych Elfów), Toltecatl (Zapołudnie)

Iureus jest aspektem stałości, bogiem wszystkiego co niezmienne, lub czego zmiana jest
niedostrzegalnie powolna. Bóg ten jest kronikarzem i mędrcem panteonu, jest najspokojniejszym i
najcichszym z bóstw. To jemu powierza się sekrety i to on dyktuje boskie wyroki i czuwa nad prawem
śmiertelnych. Jego wielką odpowiedzialnością jest też spuścizna Avgrun, Wajana i Klyfty, czyli świat
podziemny. Stąd też bierze się jeden z jego tytułów, Podziemny Ojciec.

Iureus obecny jest w każdym kamieniu i spisanym słowie, jego szept stanowi każdy sekret, zaś każdy
wyrok jest bacznie obserwowany przez Pana Sędziów.

Iureus przedstawiany jest jako potężny mężczyzna o smukłej i muskularnej budowie. Posiada trzy
pary potężnych rąk, którymi podtrzymuje sklepienie podziemnego świata, Nallarii. Wielu kapłanów uważa,
że wizerunek ten z czasem będzie się zmieniał, a w dłoniach pojawią się atrybuty boga. Jednak to wymaga
znacznie lepszego zrozumienia bóstwa. Oblicze Iureusa przedstawia się jako spokojne, czasem nawet
uśmiechnięte. Przyjęło się też wstawiać w jego oczy świecące klejnoty na znak wzroku boga, który przebija
wszelkie ciemności podziemnego świata.

Bóg ten jest panem spokoju, jest niezmienny i trwały. Dąży do zachowywania równowagi wszędzie
tam gdzie dociera jego moc. Tyczy się to nie tylko przyrody, ale także ludzkiego ciała, a zwłaszcza umysłu,
któremu Podziemny Ojciec poświęca szczególnie dużo uwagi, uznając, że rozumny umysł jest źródłem
wszelkiego chaosu. Stojąc na straży równowagi Iureus jest też strażnikiem sprawiedliwości, nowym sędzią
tego świata.

Wreszcie, o czym wiedzą tylko jego kapłani, Iureus jest panem wiedzy, często tej skrytej i zakazanej.
Nie gromadzi jej jednak dla siebie, lecz zabezpiecza ją przed zgubnym wpływem chciwości. Z tego powodu
świątynie boga często zakładane są w miejscach plugawej magicznej mocy, którą kapłani następnie oczyszczają
przez lata swej posługi. Często bywa też tak, że kapłani i paladyni boga wyruszają by zabezpieczyć szczególnie
niebezpieczne księgi czy przedmioty wiedzy tajemnej.

Nic nie ujdzie wzrokowi Podziemnego Ojca, a wszyscy którzy zagrażają równowadze będą poddani
jego osądowi.

Przykazania Iureusa

Jak ja roztaczam opiekę nad podziemnym światem, tak ty roztaczaj ją nad swymi najbliższymi.

Twe słowo świadczy o tobie, jeśli je wypowiesz nie waż się go złamać.

Każda prawda piękniejsza jest od kłamstwa.

Wiedza to potęga, wykorzystuj ją dla własnego oświecenia i dobra innych.

Wiedza jest też niebezpieczna, zważaj na pytania które zadajesz.



Oddanie

Oddanie to jeden z najważniejszych aspektów bycia boskim sługą. To właśnie poprzez Oddanie
uzyskujemy od bogów nasze zdolności i moce, to właśnie oddanie czyni nas kimś więcej niż zwykłymi
magami, czy kaznodziejami głoszącymi boskie prawdy. Ono łączy nas z naszym bogiem, czyniąc narzędziem
jego mocy, a jednocześnie – budowniczym jego potęgi, gdyż im więcej czynimy jego mocą, tym on sam jest
silniejszy. Tym samym Oddanie nie jest jedynie mistycznym pojęciem, to coś więcej niż tylko wierna służba i
wypełnianie boskiej woli – jest ono bowiem wyrazem więzi, obustronnej i równie dla nas ważnej, jak i dla
bóstwa. Nigdy nie wolno nam przyjąć, że bóstwo nie jest jedynie bezrozumna studnią, z jakiej czerpiemy
energię – nasze Oddanie to  umowa ku korzyści obu stron, a zarazem całego Stworzenia.

Oddanie nie jest stałe i cały czas się zmienia zgodnie z naszymi czynami, co jest najwyższym
dowodem, że bogowie nieustannie obserwują nasze  żywoty i trzymają nad nimi swoja wielce mądrą pieczę.

Oddanie sługi bożego odzwierciedla jego bliskość z patronem i potęgę jaką włada. Jest to
bezpośrednia miara zaufania jakim bóstwo darzy swego podopiecznego i ile ze swej mocy jest gotowe mu
poświęcić. Oddanie umownie oznaczamy na skali od minus do plus pięciu, gdzie skrajne wartości to bycie
wybrańcem i potępieńcem w oczach danego bóstwa, co oczywiście ma swoje konsekwencje.

Każdy czyn zgodny z Dyscypliną, wykonany na chwałę boga, przybliża nas do niego, pozwala nam
wybić nasz umysł z okowów tego świata i wznieść się wysoko ponad otaczające nas ograniczenia. Tak samo
każdy grzech przeciw patronowi strąca nas na ziemię i każe od nowa wspinać się po szczeblach oświecenia, by
dotknąć boskiego majestatu. Jednak zawsze należy pamiętać, że brak dobrego uczynku jest złym uczynkiem.
Także samo trwanie bez działania na korzyść bogów i ludzi ich wyznających także może być uznane za
grzech. Z tego powodu, by podtrzymać naszą wartość Oddania musimy stale działać na rzecz bogów i
składać miłe im o�ary, w przeciwnym razie będziemy tracić jeden poziom Oddania na dwanaście godzin,
choć nigdy w ten  sposób nie spadniesz poniżej zera .

Poziom Oddania warunkuje możliwości sługi bożego. Im wyższy tym potężniejsza mocą będzie
władać dany boży pomazaniec i tym większych łask będzie mógł domagać się od swego patrona. Jednak
pamiętaj, że każda potęga niesie za sobą konsekwencje, a każda wypełniona prośba oznacza niespłacony  dług.

Łaska

Każdy sługa boży może przywołać różnego rodzaju dary swojego patrona, w ten sposób uzyskując
konkretne efekty. Paladyni i kapłani-wojownicy koncentrują się na szybkich, krótkich i skutecznych
zaklęciach czy cudach stosowanych w boju. Są to zwykle pojedyncze słowa mocy, choć zdarzają się znacznie
bardziej złożone modły i rytuały prowadzone przez sługi boże.

Jedną z najważniejszych rzeczy dla paladynów są Dary zsyłane przez bogów. Są to potężne, stałe
efekty czy zaklęcia, jakimi patron obdarowuje swego kapłana. By zasłużyć na choćby jeden taki dar, trzeba
wykazać się niezwykła odwagą i lojalnością w oczach boga, a nie jest to bynajmniej najłatwiejsze zadanie,
choć warte jest poświęceń.

Wreszcie istnieją też cuda, które sługa boży może przywołać w geście największej potrzeby. Cuda
zawsze są wielkie i potężne, jednak cena jaką przychodzi za nie zapłacić, zwykle także jest wielka. Często
bywa tak, że bóg zabiera życie swego sługi jako zapłatę za moc, jakiej mu użyczył. Równie często bywa tak, że
ów sługa zwyczajnie nie był w stanie przeżyć mocy, jaka przepłynęła przez jego ciało. Jedynie kapłani mogą
zapobiegać temu poprzez tworzenie relikwii.

Relikwia to potężny przedmiot, ikona wiary, w którą zaklęta jest moc boska i która tę moc może
wyzwolić w dowolnym momencie. Relikwie pozwalają przechowywać moc cudów i wyzwalać ją bez
konieczności poświęcenia się ze strony kapłana, jednak proces ich tworzenia jest długi i mozolny, a sama ich
moc sprawie, że kapłan rzadko kiedy jest w stanie posiadać więcej niż jeden tego typu przedmiot.

Należy jednak pamiętać, że narzędziem jakim dysponuje każdy sługa boży jest modlitwa. Jej
brzmienie jest dowolne, jednak powinna zawierać w sobie prośbę jaką kapłan kieruje do boga, oraz
przypowieść lub historię danego bóstwa związaną z upraszaną od niego mocą. Nie istnieją sformalizowane,
czy jasno określone zasady modłów, gdyż wielu służących bogom układa słowa rytuałów w nieco inny
sposób. Ważne jest jednak by takowa modlitwa zawierała w sobie prośbę kierowana do boga, oraz liczbę
wyznawców nie mniejszą niż dwóch. Oczywiście im więcej wyznawców sługa boga zgromadzi tym lepiej dla
niego, gdyż nic tak nie raduje boga jak obcowanie z wyznawcami. Co więcej im mniej statyczna modlitwa i
im bardziej angażuje wyznawców tym lepiej. Rytualne walki, czy tańce nie są niczym nadzwyczajnym, a
praktyki takie są miłe bogom.



Modlitwa jest najbardziej podstawowym i pierwotnym narzędziem w rękach sługi bożego i pozwala
mu na osiągnie nieraz niezwykle potężnych efektów. Musi być jednak szczera, bez wyrachowania i
oczekiwań, bez pychy, by nie przerodziła się w żądanie, które łatwo może odnieść efekt przeciwny.

Dary

Potężne, stałe efekty uzyskane od bóstwa jako nagroda za służbę jego wiernych sług. Każdy kapłan,
czy paladyn który otrzymał taki dar będzie nosił go z dumą, gdyż jest to dowód jego całkowitego poświęcenia
w służbie bóstwa i życia w kompletnej zgodzie z jego przykazaniami. Dary są przyznawane uznaniowo [przez
OG magii] dla sług bożych idealnie wypełniających wolę boską i odznaczających się czymś wybitnym w  niej.

- Wzrok Prawdy – raz dziennie kapłan może skierować swoje spojrzenie na dowolną osobę i wykryć czy
mówi ona prawdę, czy kłamie. Nie oznacza to że będzie wiedział jaka jest prawda, lecz tylko czy został
okłamany.
- Oko za oko – czasem jedyną sprawiedliwą karą jest uczynienie winowajcy co on uczynił o�erze. Kiedy
pomazańcowi zadana jest rana krytyczna Iureus wypełnia jego ciało siłą, by mógł odpłacić swym oprawcom.
Po otrzymaniu rany krytycznej sługa boży może powstać i walczyć przez 10sek po czym padnie, rana
krytyczna nie zostanie usunięta, ni zaleczona.
- Sekrety Przeszłości – wiele prawd ukrytych jest za całunem czasu, ich jedynym świadkiem martwe
przedmioty obecne w czasie zapomnianych wydarzeń, lecz owe sekrety należą do Iureusa. Raz dziennie sługa
boży może skoncentrować się na martwym przedmiocie by poznać trzy fragmenty jego przeszłości,
wyszeptane przez posłańca pana sprawiedliwości.
- Choć kroczę ciemną doliną – słudzy Iureusa nie raz zapuszczają się tam gdzie nie sięga prawo, by
zaprowadzić sprawiedliwość, lecz w poszukiwaniu prawdy sami narażeni są na niegodziwą śmierć. By
uchronić swego pomazańca od podobnego losu Iureus zsyła swego Posłańca by ten czuwał nad kapłanem.
Kiedy usta sługi bożego skosztują trucizny, lub jego plecy zostaną rażone zdradzieckim sztyletem ziemia
zatrzęsie się od wściekłego ryku Podziemnego Ojca, zaś kapłan powstanie w pełni sił.

Słowa Mocy

Paladyni korzystają w boju ze słów mocy, prostych zaklęć zawartych w jednym słowie, które
pozwalają osiągać konkretne efekty, jednak nie zapewniają żadnego pola improwizacji. Paladyn nie jest w
stanie zmieniać słów mocy, czy manipulować nimi, Może jedynie ograniczyć się do ich stosowania, o ile jego
Oddanie jest odpowiednio wysokie.

Paladyn może wypowiedzieć dziennie 10 słów mocy, za każdym słowem jest podany poziom
Oddania jakie paladyn musi posiadać by móc wypowiedzieć dane słowo.

- Conpe Oddanie 1+ - nikt nie ucieknie przed sprawiedliwością Iureusa, unieruchamia jednego przeciwnika
na 5sek, lecz czyni go niewrażliwym na obrażenia.
- Tercus Oddanie 2+ - jak stabilne są aule Podziemnego Świata, tak stabilny jest sługa Lanaste, paladyn staje
się niewrażliwy na obalenie i unieruchomienie przez 5sek.
- Reddo Oddanie 3+ - ręce Pana Sprawiedliwości sięgają każdego winowajcy, przeciwnik zostaje przyciągnięty
do paladyna.
- Scutu Oddanie 4+ - wszelka wiedza, zwłaszcza tajemna należy do Iureusa i może on odebrać ją jeśli zechce,
wskazany pojedynczy przeciwnik nie może używać magii lub przedmiotów magicznych przez 10sek.
- Cordai Oddanie 4+ - Iureus obdarza sojuszników kapłana swoją niewzruszoną wolą i siłą, sojusznicy
paladyna w promnic 4m stają się niewrażliwi na obalenie i unieruchomienie przez 10sek.
- Trisci Oddanie 5+ - paladyn powołuje się na Iureusa by ten dał mu siłę w nierównej walce, paladyn zyskuje
1 ranę lekką na 2 przeciwników przewyższających liczebnie jego sojuszników, nie można go też obalić, 15sek.



Cuda

W razie wielkiej potrzeby paladyn może dokonać ostatniego, desperackiego aktu. Poświęcając własne
życie za swych towarzyszy paladyn może wezwać Posłańca, świętego ducha Iureusa. Paladyn może poprosić
ową istotę o użyczenie mu wielkiej mocy, przykładowo:

Sprawiedliwość Nieunikniona – cud ten jest jedną z najstraszliwszych broni w rękach paladyna. Sługa
Boży wzywa Iureusa do wymierzania swej sprawiedliwości przeciw osobie wskazanej przez paladyna. Kapłan
musi być pewien winy wskazanej osoby, zaś jedynym dopuszczalnym wyrokiem jest śmierć, kapłan musi też
widzieć oskarżonego. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione sam Iureus zaczyna prowadzić ramię swego
sługi, którego każdy cios zadaje ciężkie rany, zaś jego ciało staje się niewrażliwe na wszelkie obrażenia. Kapłan
nie zatrzyma się póki winowajca żyje, zaś kiedy zostanie powalony moc boga uleci z ciała sługi bożego wraz z
jego duszą, pozostawiając jedynie pustą skorupę. Jeśli paladyn wezwie ten cud przeciw osobie nie zasługującej
na ostateczny osąd Iureus natychmiast zabierze dusze nadgorliwego paladyna.

Prawo Sądu Bożego

W przypadkach niezwykłej wagi kapłan wojownik może uciec się do jednego z ostatecznych narzędzi
w swym arsenale - Sądu Bożego. Jest to skomplikowane połączenie oskarżenia, procesu, pojedynku i
liturgicznego rytuału, które ma na celu sprowadzić ostateczną sprawiedliwość na winnego. Sąd Boży jest
jednym z najstarszych znanych rytuałów, sięgający czasów panteonu Starej Styrii. Co za tym idzie większość
kultur rozpoznaje ów rytuał i szanuje jego moc, choć kapłan zawsze musi się liczyć z faktem, że nie każdy
przyjmie prawo boskie.

Sam rytuał składa się z kilku elementów. Wpierw paladyn musi określić winowajcę, jedną osobę z
którą stoczy walkę. W walce tej żadna ze stron nie ma prawa wybrać reprezentantów i musi samemu stanąć
do pojedynku. Kiedy wyzwanie zostanie rzucone paladyn rozpoczyna obrzęd poprzez złożenie o�ary.
Zakładając, że oskarżony utrzymuje swoją niewinność, on także składa o�arę. Następnie kapłan przed
ołtarzem rzuca oskarżenie, jasno i klarownie deklarując winę oskarżonego, który z kolei deklaruje swoją
niewinność. Wreszcie obie strony wzywają Iureusa na świadka swej prawdomówności i proszą go o wsparcie
w nadchodzącym pojedynku.

Widać zatem czemu rytuał ten niesie ze sobą tak wielką moc i tak wielkie ryzyko. W jego trakcie nie
jest wzywany Posłaniec Iureusa, a sam Pan Sprawiedliwości, który zwraca swe spojrzenie na kapłana
wojownika. Z tego powodu paladyn wzywający Sąd Boży musi być przekonany o winie oskarżonego, jak
również nie może powoływać się na to prawo zbyt często lub w błahej sprawie, gdyż łatwo straci w ten sposób
łaskę swego pana.

Wracając do samego rytuału, po złożeniu o�ar zarówno paladyn jak oskarżony stają naprzeciw siebie
u stóp ołtarza. Wybór broni należy do oskarżonego, zaś walka toczona jest póki jedna ze stron nie padnie z
wycieńczenia i ran. Zaś ta strona, która ma rację zostanie wsparta mocą samego Iureusa i zwycięży pojedynek
dowodząc słuszności swego oskarżenia, lub niewinności. Po zakończonym pojedynku Iureus wezwie
zwycięzcę do ołtarza i obwieści mu karę jaka winna spaść na pokonanego. W przeszłości gdy rytuał był w
rękach bóstwa Rega karą zawsze była śmierć, lecz Iureus jest miłosierny i często powstrzymuje się od
odebrania życia. Niezależnie od wyroku zwycięzca musi usłuchać słów boga, jeśli nie chce sprowadzić na
siebie jego gniewu.

Jeśli w pojedynku pokonanym okazał się paladyn pewnym jest, że straci on przynajmniej część łaski
jaką darzy go Pan Sekretów, zaś w wyjątkowych przypadkach bóstwo może wezwać do odebrania życia
pokonanego sługi. Z tych powodów Prawo Sądu Bożego winno być wzywane tylko w największej potrzebie i
do ukarania największych ze zbrodni.


