
Paladyn Velei

Imiona: Inixiptlahuan (Zapołudnie)
Velea jest Panią Śmierci i strażniczką ciemności, boginią reprezentującą zło konieczne, mrok bez

którego nie ma jasności, cień przynoszący równowagę i noc dającą wytchnienie. Zakapturzona pani czuwa
nad każdym, kto dopuszcza się zbrodni, ale jej opieka sięga też wszystkich toczących desperacką walkę o
własne życie. Jest przy tobie, gdy wszyscy inni odejdą. Kiedy świat zwróci się przeciw tobie jej szept będzie
dźwigał cię z kolan i pchał do ostatniej, beznadziejnej, zwierzęcej walki. Zaś gdy żywot śmiertelnika dobiega
kresu, to właśnie Velea czeka wśród Mgieł, oferując swą dłoń, by nikt nie był sam.

Z powodu swojej domeny imię Velei jest rzadko wzywane, a i wtedy tylko szeptem. Wielu ludzi
pochopnie i źle ocenia rolę bogini, sprowadzając ją do prostego zła, śmierci, zniszczenia i wszystkiego, czego
prosty człowiek pragnie uniknąć za swojego życia. I choć posępna pani rzeczywiście opiekuje się tym
wszystkim, to jej główną rolą jest zachowanie równowagi, dzięki której świat może istnieć w swojej formie, zaś
śmiertelni mogą wieść swój żywot ciesząc się wolnością duszy.

Velea najczęściej przedstawiana jest jako młódka lub staruszka, zawsze spowita ciężkim płaszczem, z
kapturem rzucającym głęboki cień na wiecznie skryte oblicze bogini, którego do dziś nie okazała żadnemu ze
swych sług. Wokół bosych stóp bogini wiją się węże, pełznące w górę. W jednej dłoni bogini trzyma miecz,
lub sztylet, narzędzie mordu i walki, w drugiej zaś lampę, wiecznie zapaloną. Owo światło jest symbolem roli
bogini jako strażniczki ciemności i przypomnieniem dla jej wyznawców, że nawet w najgłębszym mroku
pozostaje nadzieja, pozostaje Velea.

Choć często zapominani, lub celowo unikani, kapłani i słudzy Velei są częścią każdej bogobojnej
społeczności. To oni czuwają nad obrzędami pochówkowymi i ostatnimi momentami każdego śmiertelnika.
Wielu z nich prowadzi też działalność na rzecz rehabilitacji i pomocy byłym kryminalistom, których widzą
jako wybawionych przez boginię, podźwigniętych z mroku. Od niedawna paladyni Velei stają się coraz
częstszym widokiem, gdyż u boku paladynów Iureusa stanowią zbrojne ramię Kościoła Pięciu na
Nieboskłonie.

Gdy świat odwraca swój wzrok, gdy bieda przymusza do złodziejstwa, kiedy brakuje już sił i nadziei,
lecz starczy woli do walki i wreszcie kiedy wydane zostanie ostatnie tchnienie, wszędzie tam jest Velea, pani
odrzuconych i strażniczka mgieł. Prędzej czy później, każdy śmiertelnik pozna na swojej skórze dotyk dłoni,
która przynosi wieczne ukojenie.

Przykazania Velei

Zmarłym cześć oddać i szacunek należy okazać, żadnego umierającego samym nie pozostawić.

Dusze za mgły przeprowadzaj i nie zatrzymuj ich dłużej niż to konieczne.

Honor to wymówka słabych i bojaźliwych przed sięgnięciem po wielkość, spryt i oszustwo to narzędzia
oświeconych.

Zawsze walcz do końca, choćbyś miał zębami szarpać krtań swoich wrogów, liczy się bowiem tylko to kto jest
zwycięzcą.

Nie ścierpisz nieumarłego i tych którzy zakłócają naturalny cykl życia i śmierci.

Nie unikaj bólu, ni nie odbieraj go innym, gdyż w nim zawarta jest moja mądrość, odbierając go innym
czynisz ich słabszymi.

Z każdej śmierci którą musisz zadać czerp naukę i siłę



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.

Dotyk Śmierci – ów niezwykły dar Bogini przyznaje zwykle tym sługom, którzy stracili jedną z dłoni.
Czasem błogosławieństwo spada na w pełni sprawnego wojownika, lecz wtedy zawsze na jego słabszą rękę.
Dar przywraca odciętą dłoń, lub zmienia istniejącą, w obydwu przypadkach skóra staje się cienka i blada,
kości wyciągnięte i jasno widoczne pod bibułowatą skórą. Owa trupia ręka może obrócić wszystko czego
dotknie w śmierć, zgniliznę i zniszczenie. Raz dziennie paladyn może użyć daru by zadać ciężką ranę na dotyk,
lub zniszczyć dowolny magiczny przedmiot, czy miksturę, paladyn nie może używać pobłogosławionej dłoni
do jedzenia, gdyż gnije ono w kontakcie z nią.

Korowód Węży – wszystek jad i co go tworzy należy do Veli, nie ważne czy są to zwierzęta, których kły
ociekają śmiercią, czy rośliny o zabójczych sokach. Wybraniec bogini staje się odporny na działanie trucizn
wszelkiej maści, naturalnych i alchemicznych, jest też w stanie zawsze wyczuć jeśli jakaś trutka dostała się do
jego ciała.

Taniec Śmierci – prawdziwe ukochani przez boginię wojownicy dostępują komunii w jednym z jej
najwyższych sekretów, akcie czerpania siły z cierpienia i śmierci. Za każdym razem gdy wojownik powala
swojego przeciwnika cząstka jego siły życiowej ulatuje na zawsze, lecz z błogosławieństwem Pani Mgieł ta siła
może wrócić do zadającego cios. Jest to zarówno wielka nagroda dla wybrańca jak przypomnienie, bowiem
on sam staje się silniejszy dzięki śmierci innej istoty, której część na zawsze żyje w nim samym. Za każdym
razem, kiedy wybraniec zada ciężką, lub krytyczną ranę wrogowi wszystkie jego lekkie rany zostają
uzdrowione, dar nie leczy ran ciężkich.



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.

- Rehet Oddanie 1+ - niewielu jest w stanie znieść dotyk śmierci, paraliżuje jednego przeciwnika bólem na 5
sek.
- Veresh Oddanie 2+ - miecz paladyna spowity zostaje krwawą mgłą Pani Śmierci i staje się jej narzędziem,
lecz bogini wciąż wymaga kunsztu by użyć w pełni tej mocy. 2 pierwsze ciosy zadane przez paladyna zadają
ciężką ranę, moc tyczy dwóch pierwszych ciosów niezależnie czy tra�ą czy nie, zatem jeśli zostaną sparowane
lub zatrzymane na tarczy to ich moc przepada.
- Wetekh Oddanie 3+ - wszystkie wynaturzone karykatury śmierci boją się Pani, która jest ich wielkim
wrogiem, paladyn może wykorzystać ów strach w walce z tymi istotami. Paladyn kreśli na ziemi linię długości
4m, żaden nieumarły, eteryczny, półeteryczny, czy �zyczny nie może jej przekroczyć przez 10sek.
- Hederi Oddanie 4+ - nie ścierpisz nieumarłego, paladyn staje się przewodnikiem słusznego gniewu
Czarnych Aniołów, które przez niego rzucają się na wynaturzenie śmierci, przez 10sek paladyn zadaje ciężkie
rany nieumarłym, oraz może swoją bronią razić istoty eteryczne i półeteryczne.
- Neshti Oddanie 4+ - kapłan sprowadza zew śmierci bogini wypełniając jej morderczą siłą członki swych
sojuszników, pierwszy cios sojuszników w promieniu 4m zadają ciężkie rany. Moc dotyczy pierwszego ciosu,
niezależnie czy tra� czy nie, zatem jeśli zostanie sparowany lub zatrzymany na tarczy to jego moc przepada
- Nekhar Oddanie 5+ - paladyn wzywa sztylet bogini by uderzył jego wrogów, jednak każda siła ma swoją
cenę, paladyn zadaje ranę ciężką przeciwnikowi, lecz sam otrzymuje jedną ranę lekką.

Cuda

W razie wielkiej potrzeby paladyn może dokonać ostatniego, desperackiego aktu. Poświęcając własne
życie za swych towarzyszy paladyn może wezwać ducha Czarnego Anioła, świętego ducha Velei.

Czarny Anioł – W razie wielkiej potrzeby paladyn może dokonać ostatniego, desperackiego aktu.
Poświęcając własne życie za swych towarzyszy paladyn może wezwać ducha Czarnego Anioła, świętego ducha
Velei, posłańca, którego każda żywa istota spotka u kresu swej drogi. Kapłan staje się naczyniem na ducha
Posłańca, tym samym przeradzając się w awatara śmierci, niepowstrzymanego agenta zniszczenia. Paladyn
staje się odporny na wszelką magię i rany, jego ciosy zadają ciężkie rany i pomijają pancerz. Czarny Anioł
zostaje z paladynem przez 15sek, po czym odchodzi zabierając duszę sługi Velei na jej łono.


