
 

 

Flix MiseFf. Wietrzniak. Mistrz Żywiołów 

 

Co nim kieruje? Opuścił kaer, aby przebudzić ziemię. Gdy 

patrzy wzrokiem astralnym, widzi powszechne splugawienie. 

Świat jest w ogniu. Jego celem jest oczyścić go oraz 

odszukać miejsce, które będzie nowym domem. 

Co myśli o człowieku? Jest otwarty na zmiany. Łączy ich 

tajemnicza przysięga. Jak się poznali? Urodzili się i dorastali 

w ludzko-wietrzniackim kaerze Andarra. Nie mają ochoty tam 

wracać. Podróżowali razem, ale zostali rozdzieleni - 

wietrzniak został zaatakowany i porwany przez sokoła. 

Co myśli o orku? Imponuje mu jego pragnienie wolności. 

Jak się poznali? Jego sokół Kir zaatakował i porwał Flixa. 

Potem połączyli siły. Otwarli kaer trolli, przynieśli wolność i 

zmianę.  

Co myśli o trollach? Koncepcja honoru wydaje się 

śmieszna. Spróbuje odwieść Drulla od ścięcia rogów. Jak się 

poznali? Otwarł ich kaeru, z którego w wyniku przewrotu 

zostali wygnani. 

Czego oczekuje wobec drużyny? Barsawia płonie, sam 

może zginąć, grupa zapewnia BEZPIECZEŃSTWO. Jaką 

pełni rolę w drużynie? Koordynator. 

 

Drull czcirogi. troll. Zbrojmistrz 
 

Co nim kieruje? Splamił honor. Ucięcie rogów przez wodza 

klanu i banicja pozwoliłoby odzyskać honor. Jednak nie 

doczekał rytuału – w czasie przewrotu wodza wraz z całym 

klanem zabito. Stracił braci i siostry oraz jedyną sposobność 

na przywrócenie honoru. Teraz musi odnaleźć kogoś, kto 

będzie na tyle godny, by móc przeprowadzić rytuał. Utrata 

rogów pozwoli odzyskać utracony honor. 

Co myśli o trollu? Jedyny z braci, który przeżył zamach na 

ich klan. Jedyny troll, który go nie zdradził. Jeśli Drull pomoże 

mu przywrócić klan Kamienne Serce z powrotem do istnienia, 

na nowo będzie miał braci i siostry. A wtedy będzie mógł 

zostać przez nich wygnany i Pozbawiony – odzyska honor. 

Co myśli o wietrzniaku? Jego niezrozumienie honoru działa 

motywująco, Drull może udowodnić, że ma rację. Jego 

szyderstwo drażni, powoduje niepokój w sercu, ale z drugiej 

strony pozwala nabrać dystansu. Drull spędził całe życie 

wśród trolli. Właśnie poznał Dawcę Imion, który inaczej 

patrzy na świat. Ich spotkaniem kierowało przeznaczenie. 

Jak się poznali? Wietrzniak i ork otwarli jego kaer. 

Co myśli o orku? Drull przed zamknięciem kaeru 

potajemnie wykradał się z niego. Na zewnątrz musiał 

przetrwać i tak nauczył się polować. Ork posiada łowczego 

sokoła. Może uda im się połączyć siły. 

Co myśli o człowieku? Jego ojciec jest kowalem, on został 

Łucznikiem. Drull jest ciekaw dlaczego wzgardził tradycją 

rodzinną i nie został Zbrojmistrzem. To piękna dyscyplina. 

Czego oczekuje wobec drużyny? Wspólnie dokonają 

wielkich rzeczy i staną się wielcy. W ten sposób odnajdą lub 

zwrócą uwagę kogoś, kto będzie godny Pozbawić go rogów. 

Jaką pełni rolę w drużynie? Kronikarz. 

 

Kampania Ostrowy burzanu 

 

Pewnego dnia podróżujący przed siebie wietrzniak Flix Miself 

oraz wysłany z misją dyplomatyczną ork Kiraj-Zyt trafili na 

kaer trolli i przynieśli wieść, że Pogrom się zakończył. Drzwi 

kaeru po 400 latach otwarły się. 

Otwarcie kaeru trolli wywołało lawinę wydarzeń i pchnęło 

klany do przewrotu i obalenia klanu Kamienne Serce. 

Wszystkie trolle zginęły – poza dwójką – Drullem Czcirogim i 

Kamiennym Sercem. Zadrwiono z nich wyrzucając poza kaer 

- na pewną śmierć. Drzwi kaeru zostały z powrotem 

zatrzaśnięte. 

Wietrzniak, ork, dwójka trolli oraz odnaleziony potem 

człowiek połączyli siły i ruszyli w świat. Być może odnajdą 

kolejny kaer, który jeszcze nie wie o nadejściu Świtu. 

Kiraj-zyt. ork. Władca zwierząt 

 

Co nim kieruje? Udowodnić starszyźnie plemiennej swoją 

wartość. Nauczyć się życia, a potem powrócić w chwale. 

Wyruszył z misją dyplomatyczną, ale nie został wysłuchany. 

Po otwarciu kaeru doszło do przewrotu. Kaer zamknięto 

przed nim. Pragnie również spotkać jakieś totemiczne, 

legendarne zwierzę, z którym zaprzyjaźni się, na przykład 

gryfa.  

Z kim podróżuje? Z sokołem łowczym o imieniu Kir. Sokół 

przypadkiem zaatakował wietrzniaka Flixa. Tak się 

rozpoczęła ich znajomość. 

Co myśli o trollu Zbrojmistrzu? Docenia jego poczucie 

honoru.  

Co myśli o wietrzniaku i trollu Powietrznym Łupieżcy? 

Imponują mu. Mogą swobodnie unosić się w powietrzu, nie 

ma dla nich ograniczeń. Jednak wietrzniak jest zbyt 

niefrasobliwy.  

Czego oczekuje wobec drużyny? Gdy był sam 

zignorowano go, odrzucono jego misję dyplomatyczną. 

Wcześniej napotkał na brak akceptacji u innych, a teraz 

znalazł tę akceptacje, szanują cię, podziwiają jakim jest. Jaką 

pełni rolę w drużynie? Zwiadowca. 

 

Kamienne Serce. troll. Powietrzny łupieżca 

 

Co nim kieruje? Wchodził w wiek dorosły, gdy otwarto kaer i 

zabito wszystkich z klanu Kamienne Serce. Nie doczekał 

Rytuału Zatrzymania – nie przeszedł inicjacji, nie zyskał 

osobistego imienia. Nosi nazwę klanu jako swe imię. Musi 

odzyskać imię lub zyskać nowe - dokonać czegoś wielkiego. 

Musi także przywrócić klan Kamienne Serce do istnienia. 

Co myśli o wietrzniaku? Musi ciągle powstrzymywać swój 

gniew, aby nie zabić go. 

Co myśli o orku? Dziwny, ale w porządku.  

Co myśli o trollu? Cierń na tyłku. Powinien zostać wygnany 

z klanu, ale klanu już nie ma. Łączy nie tylko starta braci, ale 

niekomfortowa sytuacja, zawieszenie – obaj nie doczekali się 

swoich Rytuałów. 

Czego oczekuje wobec drużyny? Czuje się niepewnie poza 

kaerem, świat jest dziwny, jeszcze za mało wie o nim. 

 

frill. człowiek. łucznik 

 

Co nim kieruje? Opuścił kaer aby uwolnić się od ojca, 

poznać świat i szukać przygód. Chce udowodnić ojcu, że 

może dokonać wielkich rzeczy. 

Z kim podróżuje? Z wietrzniakiem Flixem Miseffem.  

Co myśli o wietrzniaku?Jest jego przyjacielem. Łączy ich 

tajemnicza przysięga. Urodzili się i dorastali w ludzko-

wietrzniackim kaerze Andarra. To właśnie Flix ostatecznie 

namówił go do wyjścia. Kiedy wietrzniak zaginął ze 

wszystkich sił próbuje go odnaleźć. 

Co myśli o trollach (ogólnie? Zna ich tylko z opowieści. 

Rozumie koncepcję honoru. Jest przydatny do odnajdywania 

celów w życiu. 

Co myśli o orkach (ogólnie)? Zna ich tylko z opowieści. 

Zazdrości im wolności. 

Czego oczekuje wobec drużyny? Grupa zapewnia 

bezpieczeństwo ale i zwiększa szanse na dokonanie wielkich 

czynów. Gdy będą trzymać się razem nic ich nie powstrzyma. 

Jaką pełni rolę w drużynie? Pogodynek. 

 


