
Piołun

Dnia 24 stycznia roku pańskiego 1152. 
Nocne niebo nad świętym Rzymem rozświetliły zastępy zderzających się ze 
sobą komet. Blask bił od nich tak potężny, że jasno było jakoby w dzień. We 
wszystkich kościołach poczęto bić w dzwony ku pokrzepieniu przerażonej 
ludności. Sam następca Piotra, Eugeniusz III mszę nadzwyczajną odprawił 
na której o potrzebie nawrócenia nauczał, wskazując na znaki ponad sobą. 
Grzmiał z ambony mówiąc o gwieździe zwanej Piołun. Nabożna cisza jaka 
zapadła na placu przed bazyliką wprawiła biskupa rzymskiego w taką 
dumę, że uniósł swą świętobliwą głowę i wtedy ujrzał właśnie to o czym 
mówił. Gwiazdę Piołun spadającą z niebios. Pierwszą, a spadały ich setki...

Pierwsza trąba, czyli wstęp.
„Piołun” to system dark-fantasy, dziejący się w alternatywnej 
średniowiecznej Europie. A właściwie tym co z owej Europy pozostało po 
tragicznych wydarzeniach o których informował nas kronikarz we wstępie. 
Zniszczenia wywróciły równowagę sił do góry nogami. Państwa rozpadły się 
na państwa-miasta, odgrodzone od siebie chmurami Piołunu. Jedyną siłą, 
która wytrzymała wstrząs bez szkody jest Kościół. Właśnie on utrzymuje 
jedność całej Europy i walczy z efektami kataklizmu (dodatkowo zabiera 
większość tego co znajdzie w Piołunie, ale no cóż – nikt nie narzeka). To 
właśnie z polecenia papieża na zniszczone tereny wybierają się Piołunnicy 
aby odkryć bezpieczne szlaki czy przytaszczyć jakąś zdobycz. To kościelni 
inkwizytorzy bronią nas przed diabłami zrodzonymi z Piołunu. Oraz to 
kapłani służą nam ochroną przed tym strasznym żywiołem, który może 
zgubić nasze dusze. 
Jeżeli masz zanurzyć się w świat nawiedzany przez ową złowrogą mgłę i 
wydrzeć jej sekrety zastanów się dobrze, bo może to kosztować Twoją 
duszę.

Druga trąba, czyli świat.
Miejscem akcji w grze są północne Włochy i południowa część obecnej 
Francji. Na tych terenach istnieje kilkanaście państw-miast, oddzielonych od 
siebie Piołunem. Najważniejszym jest oczywiście Rzym, siedziba głowy 
kościoła i przywódców wszystkich ważniejszych organizacji.



Do innych ważniejszych należą: Florencja, Piza, Marsylia, Nicea czy 
Genua. Wszystkie wyglądają tak samo: otoczone murami na których całe 
noce płoną wielkie stosy odstraszające Piołun, ze sterczącymi wieżami z 
których wyparuje się nadchodzącego oparu. Ich bramy zamykane są o 
zachodzie słońca, kiedy mgła podchodzi najbliżej i nie zostaną otwarte 
choćby sam papież miał zostać na zewnątrz. Oczywiście poza tymi 
większymi zdarzają się mniejsze miasta czy zamki. Znajdują się one 
głównie w okolicach dostarczających jakichś bogactw naturalnych. Jednak 
ich mieszkańcy żyją w ciągłym strachu przed tajemniczym oparem.
Teraz jednak, w roku 1200 wszystko ma się zmienić. Papież Innocenty III 
ogłosił Wielką Krucjatę, mającą zniszczyć owo dzieło Szatana, które spadło 
z niebios. W Rzymie ciągle przybywają rycerze chcący dołączyć do  
Legionu św. Jerzego, który ma oczyścić Italię z Piołunowych diabłów. Za 
nimi zdążają tam Piołunnicy, ludzie zaprawieni w podróżach przez 
straszliwe opary, jednak oni są bacznie śledzeni przez czujne oko 
Inkwizycji, która czeka tylko na najmniejszy znak odmienności żeby posłać 
ich na stos. W tych oto warunkach przyjdzie żyć graczom, są to czasy 
wielkich możliwości ale i wielkiego niebezpieczeństwa. Czasy które tworzą 
bohaterów i świętych.

Trzecia trąba, czyli Piołun.
W roku 1152 nad naszą planetą rozegrała się wielka bitwa między 
przedstawicielami dwóch pozaziemskich cywilizacji. To co ludzie uważali za 
komety były w rzeczywistości pojazdami kosmicznymi, które uszkodzone 
spadały na ziemię. Ich upadki uwolniły to co ludzie nazywają Piołunem.
Opar ten jest stale obecny na obszarach stu kilometrów od miejsca 
katastrof pojazdów pozaziemskich, jednak nocami rozpościera się 
gwałtownie dalej, podchodząc pod większe miasta. Wygląda jak bardzo 
gęsta mgła przemieszczająca się pod wpływem gwałtownego wiatru. 
Czasem widać w niej sylwetki albo słychać głosy. Po wejściu w tę mgłę 
tracimy całkowicie kontakt ze światem zewnętrznym, pole widzenia zawęża 
się do kilkunastu metrów, a docierające do nas dźwięki sprawiają wrażenie 
dochodzących spod wody. Zmienia się także otoczenie, trafiamy jakby do 
innego świata, w którym czas i przestrzeń mają się nijak do świata 
zewnętrznego. Zdarzają się przypadki gdy z Piołunu po kilkunastu latach 
wychodzą ludzie dawno uznani za martwych a którzy wyglądają tak samo 
jak w chwili zniknięcia, albo tacy którzy pojawiają się pod murami Marsylii 
mówiąc, że przed godziną wieczerzali w Rzymie. Podczas wędrówek przez 
opary natrafić można na całe miasta, często wymarłe, na jeziora w których 
woda jest jaskrawo zielona, na tajemnicze pozostałości po obcych. 



Oczywiście wędrówka taka jest niebezpieczna, we mgle czają się istoty 
rodem z ludzkich koszmarów. Pozaziemskie substancje wywołały mutacje 
rodzimych zwierząt i ludzi. Odrażające, porośnięte łuskami, kolcami, o 
długich zębach i czerwonych ślepiach, to najbardziej powszechne. Spotkać 
można jednak takie które wyglądają całkowicie normalnie, a nawet anielsko 
jednak wszystkie one dążą do skorumpowania wędrowca. Te istoty czasami 
wychodzą na zewnątrz aby niszczyć ludzkość od wewnątrz.
Natura Piołunu jest nieznana. Jedna z teorii na ten temat głosi, że reaguje 
on z ludzką podświadomością i odbija to co w niej znajdzie.

Czwarta trąba, czyli Piołunnicy.
Piołunnicy to ludzie którzy z własnej woli wchodzą w opar. Liczą oni zwykle 
na zysk jaki przynosi wyniesienie tajemniczych artefaktów kryjących się 
pośród mgieł. Jednak częste podróże pośród mgieł mają na nich zgubny 
wpływ. Ich ciała często noszą ślady jakichś mutacji od skrawków skóry 
pokrytej łuską aż po pazury zamiast palców czy oczy niczym u owadów. 
Psychicznie krążą po spiralki zapadając się coraz głębiej w otchłań 
szaleństwa, aby uchronić się przed diabłami z Piołunu, obwieszają się 
różnego rodzaju amuletami czy próbują je przekupić jakimiś darami. 
Niektórzy posuwają się aż do tego że oddają im boską cześć. Często też 
posiadają nietypowe wyposażenie, które znajdą w Piołunie. Z tych 
wszystkich powodów znajdują się pod bacznym okiem Inkwizycji. 
Większość Piołunników kończy albo na inkwizycyjnych stosach albo 
wchodzi w opar i już nie wraca.

Piąta trąba, czyli Inkwizytorzy.
Inkwizycja to grupa zbrojnych kapłanów, których zadaniem jest zwalczanie 
Piołunu we wszystkich przejawach. Są to ludzie o niezachwianej wierze, 
która poraża większość diabłów. Ich modlitwy przez pospólstwo są często 
brane za cuda albo czary. Dodatkowo mają oni dostęp do różnorakich 
świętych przedmiotów, od zwykłej uświęcanej wody po drzazgi z krzyża lub 
krew świętych, będących zgubą dla dzieci Piołunu. Jeżeli wiara nie działa, 
pozostają bardziej bezpośrednie metody takie jak miecz czy bełt.

Szósta trąba, czyli artefakty.
W Piołunie oprócz bestii czekają także nieprzebrane skarby, to właśnie one 
najczęściej wabią śmiałków ku ich zgubie. Natrafić tu można na wyludnione 
warownie o wypchanych skarbcach, składy broni, porzucone karawany. 
Jednak najcenniejsze ale i najniebezpieczniejsze są pozostałości po 
obcych. Miejsca takie wabią najwięcej diabłów, będące swoistymi centrami 



ich władzy. Wielu ze znalezionych przedmiotów ludzie nie rozumieją lecz 
praktycznie każdy znajdzie jakieś zastosowanie. Znaleźć tu można 
wszystko od wiecznie świecących latarni kawałki metali o nadzwyczajnej 
ostrości czy tkaniny o wytrzymałości żelaza.

Siódma trąba, czyli zakończenie.
Kwestię mechaniki (np. Fude, Fate, Risus), postaci, organizacji, miast i 
reszty szczegółów dotyczących jakiegokolwiek elementu pozostawiam 
Wam drodzy czytelnicy. Tutaj otrzymujecie jedynie obrys świata, który 
otrzymamy po wymieszaniu średniowiecza i kosmitów. Świata w którym 
mnisi przyświecają sobie latarkami znalezionymi w tajemniczych wrakach 
pojazdów kosmicznych a rycerze zamiast tarczy używają kawałka włazu do 
tegoż statku, bo jest kilka rzędów twardszy i lżejszy od zwykłej stali. 
Otwarta pozostaje też kwestia tajemnic Piołunu. Czy on jest świadomy? 
Czy diabły mają jakiegokolwiek przywódcę? Czy pośród nich skrywają się 
obcy? A może Piołun infiltrował już szczyty kościelnej hierarchii? Te pytania 
pozostają bez odpowiedzi, może część z nich wyjaśni się na Waszych 
sesjach...


