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MAN-ER 

OPIS OGÓLNY 

Kiedyś byli nazywani dziwakami, mutantami, wybrykami natury czy pomyłką genetyki. Potem jednak 

nastały czasy, gdy ktoś zaczął szukać w nich możliwości, zaczął traktować ich nie jako błąd ewolucji, 

ale jako jej sukces. I właśnie od tamtego momentu wszystko zaczęło się zmieniać. Prywatne 

korporacje rozpoczęły prowadzenie specjalnych szkół czy jednostek badawczych, w których wszyscy 

dotknięci „manerskimi” zdolnościami, mogli zacząć badać i rozwijać swoje nieprzeciętne zdolności. 

Oczywiście tego typu placówki miały też całe państwa, jednak te były ograniczone często przepisami i 

zasadami społecznymi, dlatego rozwój w takich placówkach każdego początkującego Man-era był 

powolny. 

Trzeba tutaj wyjaśnić pewną kwestię, otóż większa część Man-erów, bez tarczy energetycznej nie jest 

w stanie używać nawet najprostszych zdolności manipulacyjnych. Owszem, podobno istnieją Man-

erzy, którzy potrafią mimo braku tarcz czynić pewne „cuda”, jednak jest to bardzo mały odsetek 

procentowy całej populacji mężczyzn i kobiet zdolnych do manipulowania energią 

elektromagnetyczną. Dlatego wszystkie te szkoły i placówki badawcze powstały dopiero wtedy, gdy 

rozwinięta została technika T.E. Niektórzy naukowcy i badacze stwierdzili nawet, że gdyby nie 

odkrycie Tarcz to do dzisiaj ludzkość nie wiedziałaby o zdolnościach manipulowania energią u 

niektórych ludzi. 

Jednak wszystko potoczyło się tak, jak to pamiętamy z historii i już dzisiaj są wśród nas tak bardzo 

potężni manipulatorzy energii, że czasem i całe korporacje przystają bezwarunkowo na ich żądania 

odnoszące się do współpracy. Tak, ci ludzi są tak samo niebezpieczni, jak drodzy i nie ma takiego 

człowieka na ziemi, który by o tym nie wiedział, ale mowa tutaj o elicie, o najlepszych z najlepszych. 
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REKRUTACJA 

Tak wiele, jak wiele pozostało korporacji, firm czy resztek państw na świecie tak dużo można znaleźć 

jeszcze oficjalnych lub nie, szkół kształcących ludzi w kierunku zrozumienia i opanowania ich 

zdolności manipulacyjnych. Wszystkie te ośrodki posiadają w swojej ofercie trzy najważniejsze 

kierunki kształcenia ich absolwentów: 

Kierunek Manipulowania Technologią „K.M.T.” – Kierunek, na którym absolwent uczy się 

maksymalnie wykorzystywać i używać swoich zdolności do kontrolowania każdego rodzaju 

urządzenia elektrycznego. Do tego dochodzą też zdolności kontrolowania wszelkich materiałów 

przewodzących boski prąd. Analiza, zdalne kontrolowanie, zdalna naprawa, przekształcanie i 

zmienianie reguły działania danego urządzenia, przeciążenia i podniesienie wielokrotne wydajności i 

mocy danego przedmiotu elektrycznego, elektromagnetycznego, magnetycznego itd.  

Kierunek Manipulowania Defensywnego „K.M.D.” – Kierunek, na którym absolwent uczy się nowych 

zdolności manipulowania energią w celu wykorzystania ich do obrony obiektów o militarnym 

przeznaczeniu, obrony ważnych osób lub nawet wsparcia T.E. statków kosmicznych, gdy te zaczynają 

zawodzić. Ten kierunek nie tylko uczy nowych zdolności obronnych, ale ma też za zadanie podnieść 

defensywne możliwości absolwenta do maksymalnego poziomu. Jest to najcięższy kierunek szkolenia 

dla przyszłych Man-erów, gdyż absolwenci tej szkoły niejednokrotnie byli w stanie zastąpić zniszczoną 

Tarcze Energetyczną okrętu kosmicznego, swoją własną, często przypłacając tym samym życiem. 

Kierunek Manipulowania Bojowego „K.M.B.” – Kierunek, na którym absolwent uczy się nowych 

technik ofensywnych razem z wyuczeniem się żołnierskiego fachu na poziomie oficerskich 

umiejętności żołnierzy frontowych. Tego typu Manerzy są najważniejszymi jednostkami bitewnymi i 

najczęściej wykonują najcięższe zadania bojowe. Często też prowadzą doskonale wyszkolone, małe 

oddziały specjalne na tyłach wrogach. Jednak najlepiej sprawdzają się w misjach zwiadowczych, 

sabotażowych i w zabójstwach pojedynczych celów, działając samotnie. Predyspozycje do tej szkoły 

posiadają nieliczni, ale to bardzo nieliczni homo-electricae. 

Aby dostać się do jednej z takich szkół, na konkretny kierunek, należy wykazywać zdolności 

manipulowania energią na poziomie podstawowym. Do tego trzeba spełniać też konkretne 

wymagania fizyczne i psychiczne oraz posiadać kogoś, kto zarekomenduje naszą chęć do 

przystąpienia do danej szkoły. Następnie po pierwszym roku, nauczyciele absolwenta podejmują 

decyzję czy dany uczeń nadaje się do dalszego kształcenia. Jeżeli tak, to najczęściej taki człowiek musi 

podpisać zobowiązanie do tego, że po kilkuletnim szkoleniu będzie służył w danej organizacji czy 

korporacji, przez okres X lat. Gdzie X to liczba określona przez daną korporację czy organizacje. Taki 

kontrakt może trwać od 2 do 20 lat. Są znane jednak przypadki, gdy kontrakt był dożywotni. Jednak 

są też szkoły, które kształcą Man-erów za ich pieniądze. Absolwent takiej szkoły prócz tego, że 

zainwestował w siebie grube bajty, nie musi z nikim niczego podpisywać. 

 



SKRYPT DO PROFESJI „MAN-ER” 
SYSTEM FABULARNY HORYZNT 

KRZYSZTOF „VITALIUS” PAWŁOWSKI 
Cała zawartość tego tekstu jest chroniona prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i publikowania bez zgody autora – Krzysztof 

"Vitalius" Pawłowski. 

 

 

REGUŁY/KODEKS 

Man-erzy, nie zależnie od miejsca służby, pochodzenia czy nauki, nie posiadają jednego wspólnego 

kodeksu czy reguł. Każdy Manipulator to osobny byt kierujący się swoją własną drogą jednak 

podobno jest jedna rzecz, która ich wszystkich łączy. Otóż jest nim osobliwy kodeks pojedynkowy, 

gdy dochodzi do starcia między dwoma Man-erami na polu walki. Jak to mniej więcej wygląda w 

praktyce? 

 

REGUŁA 1 

Gdy na polu walki spotka się dwóch Man-erów będących absolwentami tej samej szkoły, a będzie to 

dla nich wiadomym od razu, to nie mogą stoczyć pojedynku. Mogą wspierać swoje wojska czy 

oddziały, ale nie mogą brać czynnego udziału w walce. Nawet jeżeli doprowadzi to do całkowitej 

klęski jednej ze stron. 

Ta, jak i pozostałe zasady są w pełni szanowane przez wszystkie siły na ziemi, nawet przez Rdzawą Rękę. Czemu 

kohorta na to pozwala i jaki ma w tym interes? Nie jest to wiadomym. 

 

REGUŁA 2 

Gdy na polu walki spotka się dwóch Man-erów różnych szkół, a będzie to dla nich wiadomym od razu, 

to mogą stoczyć ze sobą pojedynek, lecz nie ma prawa być on śmiertelny. Przegrany wycofuje się 

całkowicie z walki. Oczywiście mówimy tutaj o absolwentach z oficjalnych szkół, które zaakceptowały 

kodeks pojedynkowy i są na LIŚCIE* najważniejszych i najpotężniejszych uczelni na ziemi i nie tylko.  

LISTA* Oficjalny dokument zawierający spis szkół i ośrodków szkolenia, które łączy wspólny proces, rodzaj 

kierunków kształcenia absolwentów oraz kodeks pojedynkowy. Na owym dokumencie znajdują się tylko 

najpotężniejsze i najstarsze szkoły/ośrodki. Więcej na ten temat w oficjalnym dodatku o Man-erach. 

 

REGUŁA 3 

Gdy na polu walki spotka się dwóch Man-erów, z czego tylko jeden będzie pochodził z oficjalnej 

szkoły, a drugi będzie RENEGATEM* to mogą stoczyć pojedynek na śmierć i życie.  

RENEGAT* Man-er, którego umiejętności i wiedza pochodzą z nieoficjalnych szkół czy ośrodków szkolenia 

Manipulowania energią, które nie wchodzą na oficjalną LISTĘ. 
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SŁUŻBA 

Man-erzy mogą pełnić służbę w wielu rodzajach sił wojskowych czy paramilitarnych, zaczynając od 

wsparcia zwyczajnej piechoty, sił szybkiego reagowania, jednostek wsparcia technicznego, sił 

pancernych, kończąc na jednostkach specjalnych i w służbie ochrony okrętów kosmicznych. 

To gdzie zostaną przydzieleni, bazuje głównie na tym, który kierunek kształcenia został przez nich 

ukończony i jakie otrzymali ostatecznie wyniki końcowe egzaminów.  

Oczywiście są też RENEGACI, którzy przeważnie są wolnymi strzelcami pracującymi za kasę na krótkie 

terminy. Często zdarza się, iż RENEGACI są wynajmowani do większych bitew czy starć, po których ich 

kontrakty automatycznie wygasają. Ten rodzaj Manipulatorów jest traktowany wręcz wrogo przez 

oficjalnych absolwentów szkół czy organizacji. Często zdarzają się listy gończe na jakichś RENEGATÓW 

lub oficjalnej wyroki śmierci. Jednak mało kto na nich poluje, bo nigdy nie wiadomo, jaką moc 

posiada dany osobnik, a nikt nie chce ginąć ot tak. 

 

ZAAWANSOWANE PROFESJE: MAN-ER 

MAN-ER OFENSYWNY 

MAN-ER DEFENSYWNY  

MAN-ER WSPARCIA 

 

ZNANI MAN-ERZY 

FENIKS. Według historii, plotek i legend jest to japoński Manipulator, którego moc przekracza 

wszelkie wyobrażenia. Jest RENEGATEM, który pomaga jedynie prostemu ludowi kraju kwitnącej 

wiśni. Do tej pory jedyna legenda, która opisuje jego postać to Narodziny Feniksa (patrz. Opowiadanie 

NARODZINY FENIKSA) 

VORTEX. Amerykański Manipulator Energi pracujący w Syndykacie Lincolna, będący mistrzem 

manipulowania technologią. Podobno to on dopowiada za pole ochronne całej głównej siedziby 

Syndykatu. Plotka głosi, że ten człowiek nie zmrużył oka już od ponad 10 lat. 

KATIUSZA. Rosyjska Manipulatorka Energi pracująca dla Syndykatu Rdzawej Ręki, będąca mistrzynią 

manipulowania Bojowego. Jej obecność na polu walki może wróżyć albo ciężkie straty dla 

przeciwników Rdzawych, albo całkowitą ich eksterminacje. Jej sztormy energetyczne zabijają i niszczą 

wszystko na swojej drodze w promieniu jednego kilometra. 

 


