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TABELA 3-1: KALENDARZ HARPTOSA
Miesiàc Nazwa Powszechna nazwa

1 M∏ot Pe∏nia zimy

Coroczne Êwi´to: Âródzimie

2 Alturiak Szpon zimy

3 Ches Szpon zachodów s∏oƒca

4 Tarsakh Szpon burz

Coroczne Êwi´to: Zielone Trawy

5 Mirtul Topnienie

6 Kythorn Czas kwiatów

7 Flamerule Przyp∏yw lata

Coroczne Êwi´to: Âródlecie

8 Eleasis S∏oneczny zenit

9 Eleint GaÊni´cie

Coroczne Êwi´to: Obfite Plony

10 Marpenoth Opadanie liÊci

11 Uktar Gnicie

Coroczne Êwi´to: Âwi´to Ksi´˝yca

12 Nocal Âciàganie w dó∏

Święta pór roku
Pi´ç razy w roku mieszkaƒcy wi´kszoÊci cywilizowanych krain obchodzà Êwi´-

ta, z którymi wià˝e si´ zabawa oraz odpoczynek. Ka˝de Êwi´to ma swojà specy-

fik´, zale˝nà od jego charakteru oraz tradycji krainy. 

Âródzimie: Szlachta i monarchowie witajà po∏ow´ zimy obchodzàc Êwi´to,

które nazywajà Najwa˝niejszym Âwi´tem Zimy. Tradycyjnie jest to najlepszy

dzieƒ na nawiàzywanie lub odnawianie sojuszy. Zwyk∏ego ludu uroczystoÊç ta

nie cieszy. Pospólstwo nazywa to Êwi´to Dniem Martwej Zimy i uwa˝a za Êro-

dek zimy, poprzedzajàcy kolejne ci´˝kie chwile. 

Zielone Trawy: Oficjalny poczàtek wiosny to dzieƒ pokoju i radoÊci. Na-

wet jeÊli Ênieg wcià˝ skrywa ziemi´, kap∏ani, szlachta i bogaty lud stawiajà so-

bie za punkt honoru ozdobienie Êwiàtyƒ i zamków kwiatami, które hoduje si´

w specjalnych pomieszczeniach. Kwiaty trafiajà równie˝ do pospólstwa, któ-

re nosi je lub rzuca na ziemi´ – to barwna ofiara dla bóstw przyzywajàcych

lato. 

Âródlecie: Noc Êrodka lata to czas Êwi´towania, muzyki i mi∏oÊci. W tym krót-

kim czasie znajomoÊci zmieniajà si´ w mi∏ostki, a zaloty w zar´czyny. W Êwi´-

cie udzia∏ biorà równie˝ bóstwa, które zapewniajà dobrà pogod´ na ucztowanie

i leÊne igraszki. Z∏à pogod´ w t´ noc uznaje si´ za bardzo z∏y omen. 

Obfite Plony: Âwi´to, na które sk∏adajà si´ przede wszystkim uczty. Uroczy-

stoÊci zwiàzane sà z jesiennymi zbiorami oraz podró˝ami. Emisariusze, pielgrzy-

mi, poszukiwacze przygód i ka˝dy, kto wybiera si´ w podró˝, tradycyjnie wyru-

sza nast´pnego dnia – zanim b∏oto zablokuje trakty, a deszcz zamieni si´ w Ênieg. 

Âwi´to Ksi´˝yca: Âwi´to ku czci przodków i szanowanych zmar∏ych. W jego

trakcie opowieÊci o czynach przodków mieszajà si´ z legendami o bóstwach, a˝

wreszcie nikt nie jest w stanie odró˝niç jednych od drugich. 

Tarczowy Wiec
Raz na cztery lata do faeruƒskiego kalendarza dodawany jest „dzieƒ przest´p-

ny”, nast´pujàcy bezpoÊrednio po nocy Âródlecia. Ma wtedy miejsce Tarczowy

Wiec – dzieƒ otwartych dla wszystkich narad pomi´dzy ludem a w∏adcami. Jest

to równie˝ dzieƒ zawiàzywania lub odnawiania paktów oraz udowadniania war-

toÊci w turniejach. Ci, którzy nie pragnà spo∏ecznego awansu, traktujà przezna-

czone dla elit turnieje, pojedynki i próby magicznego m´stwa jako mile widzia-

ne dodatki do teatralnych i muzycznych rozrywek typowych dla tego Êwi´ta. 

W tym roku Doliny b´dà obchodziç Tarczowy Wiec w mieÊcie Essembra

w Bitewnej Dolinie. Inne regiony Faerunu zaplanowa∏y uroczystoÊci o ró˝nej

postaci – barwne i ˝ywio∏owe, ale te˝ ponure. 

Życie w Faerunie
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