Съдържание
Въведение
Глава 1: Основното за света на The Fog LARP
1.1. Основни концепции

1

1.2. Богове

2

1.3. Раси и население

2

1.4. Езици и имена

2

1.5. Календар

3

1.6. Територии и държави

3

1.7. Пари

4

1.8. Магически същества, хексъри, друиди. Взаимодействие с околната среда (PvE) 4
1.9. Куест предмети и артефакти

5

Глава 2: Допълнително четиво
2.1. Митът за сътворението

7

2.2. Стара история

8

Глава 1
Въведение
Този текст съдържа описание на основните характеристики на игровия свят, в който се развива действието в the Fog
LARP (сетинг). Това са обективни и истинни факти за този свят. Отделни персонажи могат да отричат някои от тези
факти (например да не вярват в магията), но това не ги променя – както гравитацията не се отменя от това, че не
вярвате в нея.
Някои важни аспекти от сетинга са представени по-задълбочено на други места (Книга за магията, Книга за Седмия
път, Книга за алхимията). За други нарочно не е разказано всичко – това позволява на персонажите да научават нови
неща и да спекулират.
Сетингът постоянно се развива и обогатява.

Глава 1: Основното за света на The Fog LARP
1.1. Основни концепции
• Физичните закони са като в реалния свят. С изключение на това, че има магия. Тя може да ги
променя.
• Технологичното развитие е на ниво, наподобяващо късното средновековие. С изключение на
това, че има Седми път. Той е напреднала технология, която противодейства на магията.
• Географията на света е като на реалния свят. Все още сме разкрили само Балканския
полуостров.
• Светът е населен от хора от различни раси (предимно човешки същества и елфи, но и всякакви
други), и магически същества с различна степен на разумност.
• Има и други светове. Те са по-скоро други нива на съществуване. Напр. свят на сенките.
Какво е Мъглата?
• Мъглата е познатото ни климатично явление. Само че е много гъста и има свръхестествени
свойства.
• Възникнала е като реакция на прекаленото използване на магия по време на Магьосническите
войни. Повече не знаем.
• Мъглата потиска магията – тя е един вид антимагично поле.
• В Мъглата е почти невъзможно да живеят хора. През Мъглата не могат да се придвижват
големи групи, защото умират.
• Мъглата не е навсякъде. Тя е преграда между различни места. Понякога много дебела
преграда.
• Мъглата има тенденция да се разсейва. Така на познатата част от картата вече почти няма.
• От Мъглата често излизат лоши неща. Засега не знаем защо.
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1.2. Богове
Оригинални богове:
Брейта – бог на промяната, респективно, на магията.
Тими – бог на времето.
Евилок – бог на смъртта.
Дрейма – бог на сънищата.
Матртод – богиня на кошмарите.
Лейд – богиня на пътищата.

•
•
•
•
•
•

Други богове, въведени от играчите:
• Пелор (Бог на слънцето и земеделието, заемка от Dungeons & Dragons франчайза на Wizards of
the Coast).
• Гаргавран – божество, чиято концепция е изцяло създадена от група играчи, чиито персонажи
вярват, че той е физическа манифестация на съдбата.

1.3. Раси и население
• Светът се обитава от относително многобройни хора и елфи, и по-малобройни до единични
представители на други фантастични раси – като орки, джуджета и др.
• В допълнение към своята раса, един персонаж може да бъде немъртъв (най-често вампир).
Това е допълнително състояние – т.е. вампир не е „раса“.
• Расата на персонажа има значение изключително за ролевата игра. Не съществуват мета
умения, свързани с расата на персонажите.

Персонажите на играчите не са цялото население на света – свят, обитаван от няколкостотин души не
е убедителен. Приема се, че съществува фиктивно население, което се занимава със земеделие, производство и търговия, плаща данъци, воюва на други фронтове и т.н.

1.4. Езици и имена
Езици
•
•
•
•

Местните езици (български, гръцки, сръбски, румънски);
Търговският език (английски);
Имперският език (латински);
Драконовият език (draconic, оригиналният език на магията).

Имена
• Имената на хора и местности могат да имат местен произход, англосаксонски, латински,
елфически (от различни сетинги), смесени.
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1.5. Календар
Календарът в играта съвпада с този от реалния живот. В историята на играта е въведен от император
Ярн (вж. т. 2.2.)
•
•
•
•
•
•

0 г. – коронясване на императора;
962 г. – смърт на императора;
992 – 1098 г. – Магьоснически войни;
1098 г. – Катаклизъм;
1098 – 1700 г. – Тъмни векове;
2010 – 2021 г. – днешна епоха

1.6. Територии и държави
Като резултат от Катаклизма съществувалата дотогава политическа и държавна структура се разпада. Оцелялото
население заживява в малки общини. Метаигрово, това са общините от реалната карта на България; а в бъдеще – и
на други страни.
Постепенно с времето се оформят нови държави с различна степен и вид на организация. Те не обхващат всички
общини – в някои все още има Мъгла; други упорито предпочитат да са независими, а не представляват достатъчно
интерес или не им е дошло времето да бъдат анексирани.
Използват се истинските имена на общини и селища, но се насърчава постепенен процес на тяхната промяна,
съобразно идентичността на различните „народи“ на игровата карта.
Към настоящия момент няколко най-големи държави и обединения, за които всеки е чувал и знае по нещо, са:
• Бдинска империя – обединение между държавата Бдин и елфическото кралство Аванор. С този акт се
превръща в най-голямата от познатите държави. Начело стои предишния Върховен лорд, а сега император,
Мороуз, с когото елфическата кралица Мериан от Аванор е във васални отношения. Бдинската империя не
поддържа голяма армия, а малки специализирани части, но понастоящем е най-обширната и най-богатата
държава, като резултат от умели политически и търговски маневри.
• Княжество Източен вятър – доскоро държавата има форма на феодално обединение с колективно
ръководство, но след причиненото от метеорита бедствие се обявява за избираема монархия, като начело
е избран княз Гаттир. Местното население традиционно изповядва демократични ценности, свобода на
убежденията и на действията. Разполага с малка професионална войска. Основната част от територията е в
Добружда, поради което е нарицателна за износа на жито.
Бдинската империя и Княжеството съставляват ядрото на Северния съюз. Северния съюз традиционно е в
противоборство с Кралството на Седемте хълма.
• Кралството на Седемте хълма – военизирана държава с агресивна външна политика. Икономиката е
подчинена на постоянните войни и има нужда от тях за своето функциониране. Изнасят се и големи обеми
напълно цивилни стоки, сред които вино – включително за държави, с които Кралството в момента воюва.
Кралството разполага с голяма армия, за която се смята, че е най-организираната в познатия свят. Начело на
държавата и войската стои крал Тирион Тих.
Преди две години Кралството губи последната голяма война срещу Северния съюз. Съвместните им действия с
доскорошни врагове повдигат не една вежда.
• Нолдор – основно елфическа общност, водена от лорд Елве, известна с твърдите си ценностно обосновани
резерви към човешките държави и империи. Заявява и оказва подкрепа за независимостта и правото на
традиционен начин на живот на всички различни от човешки същества създания, потискани от агресивно
доминиращата човешка култура. Стремят се към независимост и самодостатъчност и недолюбват участието
в трайни обединения, съюзи и съвети. Бивш съюзник на Кралството на Седемте хълма в голямата война и
нападението върху земите им само затвърждава недоверието към големите човешки държави.
• Гаргавран – сравнително наскоро възникнал кървав култ към враноподобно божество, известен с човешки
жертвоприношения, ръководен от страховит вожд на име Тот Бакхус Коракс. Подкрепя Нолдор в защита на
нападението над земите им.
• Вестителите на Хаоса – свободно обединение с анархистична идеология и енигматична политика, което
изповядва свобода и независимост над всичко.
• Гилдия на Пясъчните остриета – икономическо обединение с фокус върху търговията и печалбата. Корените
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на Гилдията са в непознатите земи далеч на изток, откъдето идват и някои от най-интересните им стоки. В
миналото известно със своята неутралност и отвореност към сделка с всекиго. Днес суровата действителност на
икономическа катастрофа и обезценяване на парите принуждава Гилдията с нежелание да вземе страна.
Предстои допълване на тази част с по-подробно представяне на всички фракции, включващи над определен лимит
от играчи.

1.7. Пари
От времето на империята основната валутата във всички познати държави се нарича „дракон“. Традиционно 1 дракон
се равнява на 10 златни монети, респективно една златна – на 10 сребърни, а 1 сребърна – на 10 медни.
Икономиката не се развива добре. Парите постоянно се обезценяват. Израз на това е фактът, че отдавна не се секат
монети от съответните метали, а владетелите печатат банкноти.
С падането на метеорита настъпва пълна икономическа катастрофа и парите съвсем губят стойността си. В момента
никой не знае как ще изглежда бъдещата икономика – ако има оцелели.

• В настоящото издание на The Fog могат да се използват игровите пари от предишното издание
(2019), които играчите имат в себе си. Но по сетинг в момента те нямат стойност, а за геймплея
нямат значение.

1.8. Магически същества, хексъри, друиди. Взаимодействие с околната среда (PvE)
• В света на The Fog LARP има магически същества – като огрета, върколаци, големи, феи, лешени и
други, наричани още „чудовища“. Те са част от околната среда и се явяват „неигрови персонажи“
(NPC).
• Понякога присъствието им е свързано с конкретен куест или сюжетна линия, а понякога просто
обикалят и взаимодействат с играчите на случаен принцип по начина, който е характерен за съответното създание.
• Повече за различните създания може да научите в игра – от Гилдията на Хексърите (вещери), от
други играчи, които са ги срещали, а често – и от самите чудовища.
• Запомнете: чудовищата са там, за да правят вашата игра по-интересна. Не забравяйте, че под
костюмите има хора, които са ваши приятели. Бъдете внимателни при бойни интеракции и се отнасяйте с уважение към хората под костюмите.
• Хексърите са надфракционна игрова организация, която е изцяло фокусирана върху взаимодействието на персонажите с различните същества.
• Хексърите имат специални мета умения, които работят само върху такива същества и са неприложими при взаимодействия с други играчи.
• Хексърите са обединени в Гилдия на Хексърите, създадена и ръководена от Севар от Понтус (Лазар
Кьосев)
• Друидите са надфракционна игрова организация, която е изцяло фокусирана върху взаимодействието на персонажите с околната среда.
• По правило са магьосници на земята, но може да има и изключения.
• В игра друидите поддържат баланса между реда и хаоса на природно ниво, отвъд политиката и
стремежите на владетелите.
• Друидският кръг е създаден и се ръководи от Махтан (Виктор Къчовски).
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Основни правила при PvE:
• Всеки неигрови персонаж/чудовище, за краткост наричано по долу NPC, има ID карта. Aко
СЛЕД интеракцията имате съмнение че нещо не е по правилата, поискайте картата на NPC-то, и
след това потърсете ГМ.
• Ако NPC каже „Immune!“ – спрете физическа интеракция с него, очевидно подходът, който
ползвате, не работи.
• Нормално е NPC-та да правят неща които не са изписани в оригиналните правила за света,
обикновено това си има определена цел и наратив.
• NPC-тата могат да са обект на претърсване от играча, винаги офгейм и винаги дават всичко което имат да дават - обикновено куест айтеми.
• Не всички NPC-та са чудовища, и не всички чудовища са зли. Тези които са интерактивни, отговарят след вербален контакт.
• Игрови фракции като хексърите, друидите и Академията могат да ви помогнат с информация
за куестове, история и генерално какво да правите или да не правите при среща с чудовища.
• NPC-тата могат да използват разнообразни ефекти, често базирани на такива вече описани в
Книгата за магия – ако не разбирате какво се случва, питайте и следвайте инструкциите на NPCто.
• Винаги следвайте инструкциите за безопасност, независимо от това дали сте във физическа
или словесна интеракция с NPC-то. Зад маската има играч, който прави вашата игра.

1.9. Куест предмети и артефакти
Играта включва:
• Предмети, които са пряко свързани с изпълнение на куестове – куест предмети. Тяхната цел е
да бъдат предадени на даден неигрови персонаж или гейм мастър или оставени на определено място, с цел изпълнение на куеста. Например омагьосан камък, който трябва да бъде намерен и занесен
на в Друидския кръг.
• Игрови предмети, които имат мета приложение при взаимодействието между играчи. Те не са
цел на куест. Такива са например Окулярите на Седмия път.
• Предметите, на които играчите не могат да влияят с игрови средства (неразрушими, нескриваеми), се наричат артефакти.
Куест предметите са обозначени със стикери на The Fog LARP (освен ако размерът и повърхността им не го позволяват)
– вж. повече в Наръчника на играча. Куест предметите са различни на всяка игра и информация за тях се получава по
време на играта с игрови средства.
Предметите с мета приложение, участващи в тази игра, са:
Устройства на Седмия път
Използването им е необходимо за прилагане на мета ефектите на Ордена на Седмия
път. Представляват фенерчета, с които се светва при прилагане на ефекта и използване
на ключовата дума.
Ако се активират от магьосник, той умира („внезапна смърт“).
Ако се активират от обикновен играч, нищо не се случва.
Не са маркирани със стикер.
При отнемане, не се предава самото устройство, а неговата заместваща карта, според
правилата в Наръчника на играча.
След игра устройствата се връщат на Николай Николов „Зигфрид“ или на друг член от
екипа.
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Окуляри на Седмия път.
С тях могат да бъдат виждани магьосници от всеки магьоснически орден, докато се
намират под ефекта на транспортната магия на съответния орден, както и предмети,
скрити със заклинанието „Вдън земя“.
Окулярите могат да се използват от всеки персонаж (не е необходимо да бъде от Седмия път; няма значение дали е магьосник).
През окуляра може да се вижда и в нормалния свят без промяна.
След игра окулярите трябва да връщат на Николай Николов „Зигфрид“ или на друг член
от екипа.

Бомби
Бомбите представляват електронни устройства, които:
• Вид 1: две минути след активирането си, започват да издават специфичен алармен звук.
• Вид 2: две секунди след активирането си, започват да издават специфичен
алармен звук.
При активиране на бомба всички в радиус от 10 метра (или диаметър от 20 м) изпадат
в състояние на тежко раняване.
Бомбите са игрови ресурс в ограничено количество, който се намира само чрез специален куест за всяка от двете фракции и могат да се използват еднократно. След използване, при първа удобна възможност следва да се върнат на ГМ.
Разтяжки
Представляват обезопасена пиратка, която се връзва на разтяжка ниско до земята с
цел противник да се спъне в нея и да я активира (гръмне).
При гръмване на разтяжка персонажът, който я е активирал, изпада в състояние на
тежко раняване.
Разтяжките не са обозначени със стикер.
Разтяжките са игрови ресурс в ограничено количество, който се намира само чрез специален куест за всяка от двете фракции и могат да се използват еднократно. След използване, се изхвърлят.
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Глава 2: Допълнително четиво
2.1. Митът за сътворението
Съществували Драконите.
Драконите създали Хаоса.
Хаосът родил Боговете.
Един от Боговете, Тими, се разбунтувал против Драконите и измислил Времето, за да ги направи смъртни.
От Времето възникнал Редът.
Драконите накарали Хаоса да се сблъска с Реда.
Във всички посоки се разхвърчали отломки.
Тими видял, че Редът ще бъде унищожен от Хаоса, и разтеглил тяхното Време, така че този сблъсък да продължава
вечно.
От енергията на сблъсъка някои отломки се слели и формирали нови светове, на които се появили живи същества.
Всички светове включват едновременно Ред и Хаос. Затова световете и съществата, които се зародили на
всеки от тях, са различни – заради различното съотношение на Ред и Хаос.
Драконите започнали да остаряват.
Този свят, който наричаме „нашия свят“, бил единственият, в който частиците Хаос и Ред били абсолютно и
съвършено поравно. Древните мъдреци осъзнали, че в такова равновесие никога не ще могат нищо да сътворят,
затова се помолили на бог Брейта – бога на промяната, да им помогне.
Брейта не бил сигурен какво да направи, затова се обърнал към Драконите. Тогава от Хаоса възникнал Евилок,
бога на смъртта, защото вече имало Време. Появили се още Лейд – богиня на Пътищата, както и Мартрод,
която веднага влязла в противоборство с покровителя на сънищата Дрейма.
Събрали се божествата и като помислили, създали Пътищата между световете. А Брейта тайно създал магията
и я подарил на мъдреците. Така те се научили да правят Промени.
Бог Дрейма виждал, че при него идвали всички същества, когато заспят и когато умрат. Но те не идвали при него
тялом. Така той разбрал, че имат Души. Намерил начин да се храни от енергията на Душите, но без да им вреди,
и така увеличил силата си.
Мартрод убедила Брейта, че това е опасно. Брейта Променил един от световете, поставил го на Пътя на всички
души след смъртта и позволил на Мартрод да властва в него. Оттогава при Дрейма отиват само душите на
спящите.
Такава била природата на Мартрод, че всички Души, щом влезели в нейния свят, започвали да се измъчват от
ужасни кошмари, без да могат да го напуснат. Брейта видял, че е прекалил, потърсил Тими и го помолил да върне
времето назад. Тими не се съгласил, но обещал, че ще спира времето за Душите в света на Мартрод, докато
някой не ги вземе, или докато спрат да съществуват.
Подразнен от отказа на Тими, Брейта отишъл при Евилок и двамата решили, че трябва да се измисли начин
да могат да се връщат душите, преди да изчезнат или да бъдат взети. Брейта създал магия, с която душата
спирала да сънува кошмарите на Мартрод и се връщала в тялото си, без да помни нищо за тях.
Евилок обаче разглеждал смъртта не като Промяна, а като край. Затова по неговия начин кошмарите оставали.
Така възникнала некромантията.
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2.2. Стара история
2.2.1. Империята
Един от последните Дракони, Свикари, се заселил в нашия свят. В нуждата си да проумее своята тленност, той
се привързал към хората. Научил техните Мъдреци на Езика на Драконите. Но Мъдреците били винаги първите
мишени в многобройните междуособици и войни. Затова Свикари принудил предводителите на различните
държавици и фракции да създадат първото общо управление. Един ден обаче Свикари се появил смъртно ранен.
Обещал, че ще се завърне, след което избухнал в пламъци и станал на пепел.
Мъдреците не успели да опазят реда след изчезването на Свикари, защото между тях самите започнали борби за
власт. Някъде по онова време те започнали да се наричат Магьосници. Повечето от тях се възгордели от това,
че владеят езика на Драконите, и забравили, че магията им е дар от Брейта.
Но имало сред тях един, на име Смерло, от расата на Елфите, който имал неутолима жажда за знание, а и посилна воля, поради което можел да понесе идеята, че не е по-велик от своите събратя. Той стигнал до извода,
че Дарът на Брейта бил за всички, които се намират в човешкия свят, а не само за малцина избрани. Но за да
овладееш изкуството, трябвало да разбереш и приемеш Промяната, което не всеки можел.
Светът тънел в кръвопролития и безредици. Един млад елфически предводител на име Ярн, успял да обедини зад
себе си голяма част от раздробените елфически и дори няколко от човешките владения – тук с военна сила, там
със заплахи, на трето място – с увещания, подкупи и други политически трикове. Смерло отишъл при него и след
като го преценил, решил да остане.
Смерло повлиял дълбоко на Ярн със своите знания и сила на характера. За по-малко от сто години Ярн обединил
целия познат свят под своята власт. Васалните владетели, които оставял да управляват в негово име, го
коронясали за Император под името Ярн I. Няколко години по-късно Смерло неочаквано изчезнал безследно.
Ярн I не спирал да се надява, че менторът му ще се върне. Но дотогава се постарал да запази постигнатото
с негова помощ. Наемал най-добрите чиновници да управляват империята, плащал и оказвал почести на найдобрите военни умове, които да обучават армиите му, създал и финансирал училища и академии, в които
привлякъл най-талантливите учени. Там се образовали безплатно всички жадуващи за знание младежи, като
същевременно били възпитавани в имперската доктрина.
Елфическият език бил много труден за хората, които били най-многочисленото население в Империята; самите
те говорели на различни езици и не се разбирали помежду си. Затова по заповед на Императора академиците му
създали нов, изкуствен език, на който се управлявала държавата, пишели се всички административни документи,
заседавали съдилищата и се преподавали науките. Съдейки по запазените документи, още от създаването си
този език се наричал “имперският език”.
Император Ярн I въвел и “летоброенето на Дракона”, което се използва до днес. За първа година от летоброенето
на Дракона била приета годината на коронясването на Ярн за император. Ярн бил коронясан преди малко повече
от 2000 години, а изчезването на Дракона Свикари се датира някъде около 100-200 г. преди Императора.
С разрастването и централизирането на Империята се увеличавало влиянието на магьосниците, обединени
около Магьосническата академия – само едно от голям брой учебни заведения в Империята, но единственото, в
което се преподавала магия. С времето Академията придобила изключително силно влияние, което в комбинация
със самата мощ на магьосниците да правят неща, които другите хора не могат, довело до утвърждаването
ѝ едва ли не като държава в държавата. Това притеснило императора и довело до създаването на Ордена на
Седмия път – тайна организация, която се занимавала със следене, сплашване, шантаж и дори елиминиране на
особено неудобни магьосници.
Политическият усет на император Ярн се показва в много голяма степен от умението му да делегира и
децентрализира. Императорът не би могъл да създаде, укрепи и задържи обхващащата целия ни свят империя
в продължение на едно хилядолетие, прекарвайки времето си в опити пряко да контролира всичко. Очевиден
резултат от политическата му вещина в този смисъл е липсата на каквито и да било открити прояви
на сепаратизъм и значими въстания – от страна било то на определени области и васални владения или на
определени слоеве от населението. Политическите борби в империята се провеждат предимно на сцената
на Имперския съвет и, естествено, неговото задкулисие. Известните ни нелегални действия с политическа
насоченост не са антиимперски по своя характер – те целят овладяване на определени властови лостове в
рамките на империята, а не нейното разпадане.
Именно в това се състои най-големият проблем и трагичната политическа грешка на Императора, за която
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той не подозирал. Липсата на идеологически подплатена и жизнена опозиция довежда до безалтернативност и
последвалият разпад не ражда по-прогресивни форми на управление в отделни територии. Най-мощнатата и
властна структура – магьосническата – лесно овладява изцяло по силов път най-добре организираната такава –
чиновническата. Същевременно сред магьосническото съсловие са налице дълбоки противоречия и последвалото
разцепление, ексалирало в пълномащабен военен конфликт, в който двете страни взаимно се унищожават почти
напълно, води до тоталното унищожаване на всички политически, икономически и културни постижения на
имперската епоха.
Грешката, за която Императорът не само подозира, но и всячески се стреми да поправи, е липсата на наследник.
Авторите на спекулациите за свръхестествени намеси с различен източник се опитват да обосноват своите
теории с аргумента, че за близо 1000 години нито една от четирите законни императрици – две елфически и две
човешки жени, не зачева. Както и за нито една от множество любовници на Ярн не е известно да е забременяла.
Никога, донякъде изненадващо, не се появява дете, законно или не, с претенции за наследство. По-логичното
обяснение – че Императорът просто е бил безплоден, не се радва на особена популярност.
Така внезапната и необяснима смърт на Ярн през 962 г. заварва всички предпоставки – и създава допълнителни –
да хвърли Империята в пълен хаос. Необходимостта от разследване на това, което по всички видими признаци е
безскрупулно кърваво убийство на владетеля, увеличава атмосферата на недоверие и подозрителност, с които
държавната машина, попаднала почти веднага под влиянието на противоречащите си, но силни магьоснически
фракции, не може да се справи, колкото и да е организирана, опитна и независима. С началото на магьосническите
войни няколко десетилетия след това се прекратява и разследването.
2.2.2. Магьосническите войни
Увеличаването на броя на Магьосниците довело до задълбочаване на основното противоречие между тях – за
превъзходството на Магьосниците над останалите хора. В най-общи линии едната групировка проповядвала
обективната необходимост от установяване на пълно господство на магьосниците над не-магьосниците. Въз
основа на претенцията че:
а) “Брейта е дал изкуството на малцина избрани” – фракция на религиозните елитаристи, или
б) “Магьосниците просто са по-надарени, по-можещи и по-добри във всичко” - фракция на аристократите.
Другата групировка изповядвала идеята, магията следва да се използва за благото еднакво на всички хора –
магьосници или не, и че следва да има равенство между магьосниците и останалите. Въз основа на твърдението,
че
а) “Дарът на Брейта е за всички, просто не всички искат или могат да го научат” - фракция на религиозните
егалитаристи, или
б) Всички личности са равни. Както някои владеят музикалното или дърводелското изкуство, така други владеят
магическото. Нито едното, нито другото може да бъде основание за каквито и да било привилегии.” - фракция
на демократите.
През годините разбира се имало и други фракции и течения сред магьосниците - например расисти - “Брейта е
дал изкуството на промяната на човеците, следователно само те имат право да ползват магия” и др., но те
постепенно загубили значение - отмрели или били асимилирани в двете основни противопоставящи се групировки.
Това противоречие изиграло основна роля за избухването на магьосническите войни – наред с най-обикновената
борба преразпределяне на имперското наследство.
Магьосническите войни продължават около 100 години - от 992 до 1098 г.
- Първи период (992 - 1014): интензитетът на бойните действия е нисък - страните са заети с овладяване на
части от имперското наследство, събиране на ресурси и утвърждаване на политическа и икономическа власт в
съответните територии.
- Втори период (1014 - 1018): Първа магьосническа война - военни конфликти между ордени от различни групировки,
които довеждат до укрепване на съюзите между ордени от една и съща групировка и консолидиране на двете
групировки. Тази война се води предимно с конвенционални сили и много ограничено използване на магия - найвероятно с цел изпробване на противника и спечелване на позиционни и дългосрочни стратегически предимства.
- Трети период (1018 - 1080) - период на продължително напрежение и съперничество между двете групировки,
което не води до мащабни бойни действия. Противопоставянето обаче е придружено от шпионаж, военни
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заплахи, конкуренция за спечелване лоялността на по-отдалечени владения, които се опитват да запазят някакъв
неутралитет, икономически натиск, дипломатически маневри, пропаганда, политически убийства и ограничени
локални военни конфликти. Паралелно с това и двете страни хвърлят огромно количество ресурси за поддържане
на силни армии и най-вече за усъвършенстване на магията и разработване на нови заклинания.
- Четвърти период (1080 - 1098) - в средата на 1080 г. дребен граничен инцидент предизвиква масирана атака
на егалитаристите и демократите, за която в техните източници се посочва, че представлява превантивен
удар след разкрити тайни планове за широкомащабна кампания на техните противници. Последните на свой
ред твърдят, че граничният инцидент представлява провокация, целяща осигуряването на легитимен повод
за агресия, а намерените документи са фалшифицирани. Какъвто и да е бил случаят, в хрониките на двете
страни има консенсус по въпроса, че в един момент насилието е излязло извън контрол. В този конфликт се
хвърлят всички натрупани за над 60 години ресурси и се използват специално разработени през този период
бойни заклинания с огромна унищожителна мощ.
Резултатът от тази война ни е известен като “Катаклизмът”. Това събитие е прието да се датира в 1098
г., но тази цифра не е напълно сигурна. Теолозите и магифизиците дават различни обяснения за причините,
предизвикали Катаклизма. Степента на Промяна, причинена от толкова интензивно използване на магия,
довежда до нарушаване на баланса и засилване на интензитета на “хаос-частиците” в един свят, който е
възникнал като напълно равновесен. Това застрашава сериозно съществуването на този свят. Последвалото
изчезване на магията - т.е. инструмента за причиняване на промяна, може да е ефект, причинен от обективни
магифизични закономерности. Това би означавало, че мирозданието по природа се стреми към равновесие. Но
може и да е резултат от нарочно противодействие от страна на една предпазваща Същност.
В допълнение, враждуващите владения са разделени от Мъглата, която до ден днешен физически пречи на
преминаването на групи по-големи от трима души и има немагически, според магьосниците, характер, но
определено не е природно явление. Изобщо, Катаклизмът поставя може би най-сериозното в историята
предизвикателство пред евентуалното доказване или отхвърляне на хипотезата за съществуването на
боговете.
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