
Ostatnia aktualizacja pliku: 27 września 2018, wersja opatrzona komentarzami.

Świat Nerthus jest światem Fabularno-Kulturalnym. Oznacza to, że każdego gracza

obowiązuje  całkowity  zakaz  spamowania,  obrażania,  wulgarnego  wyrażania  się.

Należy dbać o kulturę słowa i wyrażać się poprawnie (w granicach rozsądku). Świat

Nerthus nie jest światem Średniowiecza, jest  pomieszaniem wielu epok, światów

fantasy, itd. Zwykle gracze odgrywają tutaj wykreowanych, fikcyjnych bohaterów. 

Zbiór zasad i charakterystyka świata

I

Statystyki mechaniczne świata fabularnego Nerthus

Aktualne wymagania założenia postaci: 

1. Reputacja na forum - 25pkt. 

2. Można posiadać tylko 1 postać na świecie Nerthus. 

3. Min. 50lvl postaci na innym, zwykłym świecie. 

4. Posiadanie 1000SŁ na koncie (nie są pobierane przy zakładaniu postaci). 

5. Niski współczynnik ostrzeżeń (tzn. niska ilość nadanych kar w postaci mute itp.). 

Zmiany względem innych światów: 

1. Doświadczenie  za  wykonanie  questów  +200%  więcej  niż  normalnie  (3x  więcej  niż  na

normalnym świecie). 

2. Doświadczenie za zabijanie potworków jest o połowę mniejsze!

3. Komenda  na  czacie:  "/me  wiadomość"  służąca  do  opisywania  stanu  postaci,  np.  /me

wchodzi do pokoju. 

4. Bonus  doświadczenia  (jeśli  było  się  aktywnym  w  ciągu  ostatniej  doby)  -  naliczany

w godzinach nocnych. Ilość przyznanego doświadczenia  to kilka procent  do aktualnego

poziomu, im wyższy poziom, tym mniej.

5. Outfity w konfiguracji dostępne co 7, a nie co 10 poziomów.

6. Reklamy na czacie nie pokazują się.

7. Poziom potworka został ukryty, zamiast tego jest tekstowa informacja.

8. Zniesiony zakaz wyrzucania przedmiotów do 30 poziomu.

9. Emotikony na czacie są zamieniane na tekstowe odpowiedniki. 

10. Komenda /dice X symuluje rzut kostką o X bokach. 
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11. Do  zdobywania  doświadczenia  w  walkach  konieczny  jest  zakup  wyczerpania

u odpowiedniego NPC'a w grze (600 Smoczych Łez na miesiąc, 150 Smocze Łzy na tydzień,

75 Smocza Łza za 240 minut).

12. Na zdobywanie przedmiotów z potworów potrzebny jest zakup wyczerpania. Więcej na ten

temat w punkcie X. 

13. Tytani osłabieni o 30% w porównaniu do innych światów. 

II

Język

Na Nerthusie obowiązuje styl mówiony, nie pisany literacki. Oznacza to, że: 

• nie trzeba, lecz mile widziane jest zaczynanie zdania wielką literą i kończenie go kropką,

• należy unikać "współczesnych" słów używanych na innych światach (loot, priv, uni, 

wyczerp), pojedyncza wpadka nie jest równoznaczna z blokadą pisania, a jedynie z 

upomnieniem. Przy kolejnych wpadkach bądź nadużyciach (udokumentowanych 

screenem w temacie http://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=280825 ) 

moderator czatu ma prawo wyciszyć gracza na określoną ilość godzin (od 12h do 72h),

• każda wypowiedź powinna być pisana w języku polskim, sztucznym fantasy lub po łacinie, 

inne języki nie są mile widziane,

• należy unikać nadużywania emotikon.

Gracze chcący odgrywać postacie zobowiązani są do przestrzegania pewnych reguł: 

• postać  animuje  się  wyłącznie  poprzez  komendę  /me,  służącą  do  opisywania  czynności

postaci,

• otoczenie i NPC ożywiać może tylko narrator za pomocą specjalnej komendy. Opcja ta nie

jest dostępna dla zwykłych graczy,

• do udziału w klimacie zalecane jest stworzenie Karty Postaci.

III

Meta gaming

Gracze  mogą,  aczkolwiek  nie  muszą  odgrywać  ról.  Natomiast  uprasza  się  by  starali  się

zachować racjonalnie, tzn. gdy spotykamy się osobę na szlaku nie wołamy do niej po imieniu,

chyba  że  się  ją  zna.  Wyjątkiem  są  tutaj  klanowicze,  sławne  osoby,  przywódcy  organizacji

fabularnych itd. - czyli osoby, które czymś zasłynęły w Krainie. Gracz nadużywający komend,

kreujący superbohatera lub postać wykraczającą poza ogólnie przyjęte kryteria może liczyć się

z karą i będzie zmuszony do skorygowania zachowań/Karty Postaci.
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IV 

Komendy

Dostępne dla graczy:

/me nazwa czynności. - np. /me usiadł pod drzewem i rozgląda się w około.

Komenda  służąca  do  opisywania  czynności,  nie  do  chwalenia  się  zdobytym  poziomem,

przedmiotem, ogłoszeń, itp.

Komentarz: komenda /me zawsze dodaje nick gracza na początku zdania, dlatego jej treść

zaczynać  należy  od  małej  litery.  W  użyciu  jest  także  *me,  które  zapewnia  wyłącznie

pomarańczowy kolor, oznaczający czynność. Pozwala ona np. zmienić monotonię czynności,

zamiast  „N.N.  skierował  się  ku  wyjściu  i  trzasnął  głośno  drzwiami”,  można  napisać

„Skierowawszy się do wyjścia, N. trzasnął głośno drzwiami”.

/dice xx - np. /dice 6

Komenda służąca do rzutu kostkami. Można jej używać tylko w karczmach, pomieszczeniach

do tego przeznaczonych i  przy klimatycznych walkach (za zgodą i  uprzedzeniem wszystkich

zebranych i przeciwnika).

Nieuzasadniony, pojedynczy rzut jest uznawany za spam. Tak samo rzut do sprawdzenia czy

uda się komuś ugryźć jabłko itp.

V 

Rodzaje opisów fabularnych przy użyciu komendy "/me"

Inwazyjne – determinują efekt podjętego działania względem drugiej postaci.

Przykład: "/me sięgnął po kufel, wylał jego zawartość na głowę jegomościa i ryknął gromkim

śmiechem." 

Nieinwazyjne –  jedynie  sygnalizują  zamiar  i  ewentualne  skutki.  Dają  przez  to  chwilę  na

zastanowienie i podjęcie działania przez drugą postać.

Przykład: "/me sięgnął po kufel i rzucił się w stronę jegomościa, przechylając naczynie nad jego

głową."

Różnica polega w ingerowaniu w zachowanie drugiej osoby. W pierwszym przykładzie osoba

mówiąca przejęła trochę rolę Mistrza Gry, albo kości (rzut na udany atak), pominięta została

reakcja jegomościa, trunek został wylany. 

W drugim osobnik miał czas na jakąś czynność, przykładowo uchylenie się, i jest to poprawna

wersja w większości gier. Niekiedy jednak opcja pierwsza staje się potrzebna i o ile zachowuje

się umiar, można z niej bez problemu korzystać. 
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Myślowe – zakazane w większości (we wszystkich?) grach.

Postaci  innych nie  czytają  sobie  nawzajem w myślach (pomijam osoby uzdolnione),  nie  są

w stanie ich odgadnąć, a więc opisująca myśli nie ma racji bytu. Jednakże może ona sugerować

wyraz twarzy odgrywanej postaci albo namawiać innych graczy do reakcji. 

Przykłady: "/me patrzył na miecz z niekłamanym zachwytem, a jego spojrzenie było dalekie,

jakby wyobrażał sobie co też mógłby z nim uczynić i ilu orków powybijać." 

"/me myśli, czy rzucić się na strażnika z prawej i czy jego kompan da sobie radę ze zbrojnym

stojącym po lewej."

Oczywiste – jak nazwa wskazuje, opisujące zachowanie, którego można się domyślić. 

Przykład: "/me rzekł." "/me podszedł bliżej"

Zwykłe – poprawne i rzeczowe. 

Przykład: "/me obserwuje niebo gwiżdżąc przy tym cicho."

Rozbudowane – poprawne, kilkuzdaniowe.

Przykład:  "/me  zastygł  sparaliżowany  strachem.  Im  dłużej  wpatruje  się  w  zgraję

nadchodzących nieumarłych, tym jego oblicze staje się bledsze. Kropelki potu występują na

jego czole, usta zaczynają lekko drgać…"

Komentarz:  powszechnie  przyjętym  i  obowiązującym  jest  tworzenie  opisów  w  czasie

przeszłym we wszystkich komendach. Nie jest to jednak oficjalna reguła, lecz nieformalna

umowa pomiędzy graczami.

VI 

Nicki, nazewnictwo klanów

• Imiona  postaci  muszą  zaczynać  się  z  wielkiej  litery,  każdy  z  członów.  Można  czerpać

inspirację  z  książek,  filmów,  gier  fantasy/RPG.  Jeden  z  członów  nicku  musi  stanowić

konkretne imię. Nie można plagiatować nicków innych graczy. Nick musi być klimatyczny.

W razie problemów należy skorzystać z generatora nicków. 

• Aby  uzyskać  zezwolenie  na  założenie  klanu  należy  zebrać  kwotę  30  milionów  złota,

a  następnie udać się do urzędnika w Karka-han, który po dokładnym przeliczeniu kwoty

pozwoli na założenie gildii. 

• Nazwa klanu musi być zapisana w języku polskim, łacinie bądź sztucznym języku fantasy.

Może być ona również nazwą krainy z książki, filmu bądź gry fantasy/RPG. Zabrania się

plagiatowania nazw klanów z innych światów. 

• Jeżeli  gracze  zrzeszeni  w  klanie  będą  nagminnie  łamać  regulamin,  założyciel  zostanie

zmuszony do rozwiązania go. (To samo się stanie, gdy nazwa klanu będzie niepoprawna,

a założyciel odmówi zmienienia jej).
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VII

Organizacje

• Jedna osoba może być założycielem wyłącznie jednej organizacji.

• Każda organizacja ma obowiązek upublicznić we własnym temacie na forum Nerthusa 

statut w czasie nie dłuższym, niż miesiąc po założeniu, bądź w ciągu miesiąca od 

ewentualnego wejścia w życie niniejszego regulaminu. 

Lista utworzonych, aktywnych organizacji, wraz z założycielami, znajduje się w temacie (wątek 

zewnętrzny Nerthusa, rozmówki ogólne).

VIII

Kary

Kary nadawane są za:

• wulgarne, chamskie zachowanie, brak kultury osobistej,

• spam na czacie, który obejmuje: nadużywanie emotikon, używanie słów nieklimatycznych,

• pisanie  treści  niedozwolonych  w  rozgrywce,  tj.:  używanie  nawiasów  kwadratowych  do

pisania poza fabułą na czacie głównym – bez względu na cel, żebranie o złoto itp.,

• utrudnianie rozgrywki klimatycznej:  niestosowanie się do reguł walki,  wykorzystywanie

w fabule informacji pozyskanych poza nią, nadużycia oraz wymuszenia w rozgrywce itp.

Wymiar kar:

• używanie słów uznanych za zakazane (np. ded, pvp) - odpowiednio: upomnienie, mute

12h, mute 24h, mute 36h (w zależności od tego, który raz gracz popełnił wykroczenie i/lub

od wagi wykroczenia),

• wulgarne, chamskie zachowanie – mute od 24 do 72h,

• nadużycia i utrudnianie rozrywki klimatycznej – mute od 12 do 72h,

• spam na czacie – mute do 48h,

Recydywa w łamaniu regulaminu:

• gracz po otrzymaniu trzeciego wpisów do mutelogu jest uznawany za recydywistę,

• recydywista  ma  możliwość  powrócenia  do  miana  zwykłego  gracza,  po  długim  okresie

wolnym od kar, oraz pozytywnej opinii zarządcy serwera fabularnego,

• recydywista,  za  każde  przewinienie  (które  klasyfikuje  się  do  wpisu  w  mutelogu),  jest

karany według specjalnego taryfikatora podanego poniżej:

◦ pierwsza kara recydywisty - umieszczenie w celi na 3 dni,

◦ druga kara recydywisty - umieszczenie w celi na 7 dni,

◦ trzecia kara recydywisty - umieszczenie w celi na 14 dni,

◦ czwarta i kolejna kara recydywisty - umieszczenie w celi na 30 dni;
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• w  celu  nałożenia  kary  na  recydywistę,  moderator  powinien  skontaktować  się  z  MG

nadzorującym świat dostępną metodą. W wiadomości musi znajdować się link do profilu

karanego  oraz  zrzut  ekranu,  potwierdzającego  obecność  trzech  kar  w  mutelogu.

Dodatkowo, do czasu ukarania recydywisty przez MG, MC może nałożyć na recydywistę

mute 72h.  Po otrzymaniu wiadomości  zwrotnej,  z  potwierdzeniem nałożenia  kary,  MC

bezzwłocznie powinien odnotować w mutelogu karę. 

IX

Rangi

MC. Przyznanie Modelatora Czasu jest możliwe jedynie, gdy odczuwalny będzie brak osób z tą

rangą.  W  sytuacji  takiej  należy  zgłosić  się  do  MG  Mateusz  z  Rocevaux.  Postać  musi  być

niekaralna*.

Bard. Obecnie przyznawany jedynie za zwycięstwo w konkursie literackim.

Radny. Szczegółowy opis został zamieszczony w regulaminie poniżej.

Obecni moderatorzy: Umbrael Regis, Kithlan Randirce

Obecni bardowie: Materios Dragonius, Rothe, Umbrael Regis, Friedrich von Rommel, Kostryn,

Laliemm

Obecni radni: Umbrael Regis

X

Wyczerpanie a zdobycze z potworów

"Tygodniowy loottime" zaczyna być odliczany od zakupu pierwszego wyczerpania za  sł,  nie

licząc 240 minut startowych. 

Przykład I: Jestem nowy na Nerthusie, dostałem 240 wyczerpania. Po mapkach innych niż

miasta (w których, jak wiemy, wyczerpanie nie jest odliczane) biegam po półgodziny dziennie,

więc  po  tygodniu zostaje  mi  240  -  210  = 30 minut  wyczerpania.  Minął  tydzień,  od  kiedy

miałem pełny pakiet, więc przedmioty od tej chwili mogę zdobywać tylko przez czas, gdy mój

pasek doświadczenia jest żółty, czyli przez 30 minut. 

Przykład  II:  Kupiłem  wyczerpanie  za  SŁ,  mam  240  minut  do  wykorzystania.  Mogę  je

wykorzystać jeszcze tego samego dnia. O 9 kupiłem wyczerpanie, o 18 już go nie było. Loottime,

czyli czas, gdy możemy zdobywać przedmioty przez tydzień z szarym paskiem doświadczenia

jest liczony od godziny 9, to jest od momentu zakupu wyczerpana za sł. 

Przykład III: Kupiłem wyczerpanie za 1 sł, ale musiałem natychmiast wyjechać odebrać poród

oraz ugotować grzybową na konkursie w Rosji. Wróciłem do gry dopiero dwa tygodnie później.

Nadal posiadam 240 wyczerpania i tylko przez te 240 minut mogę zdobywać przedmioty. Gdy

pasek zrobi się szary - zdobycze będą niszczone. 
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Przykład IV: Kupiłem w sobotę wyczerpanie na tydzień, po 360 minut dziennie. Gdy mam w

grze żółty pasek, dostaję doświadczenie z ubitych potworków (na Nerth 1/2 standardowego),

lecz loottime jest naliczany od momentu zakupu. Ostatniego dnia możemy sobie zostawić nieco

wyczerpania i przez ów pozostawiony czas możemy zdobywać przedmioty tak jak to opisano w

przykładzie III.

XI

Emotikony

Wszystkie dozwolone emotikony zamieniane są na słowo pisane

:) – *Uśmiecha się.* 

;) – *Puszcza oko.* 

:D – *Śmieje się.* 

;D – *Śmieje się.* 

xD – *Śmieje się rubasznie.* 

:( – *Robi smutną minę.* 

;( – *Zaczyna płakać.* 

:P – *Wystawia język.* 

;P – *Wystawia język.* 

:o – *Robi zdziwioną minę.* 

;o – *Robi zdziwioną minę.* 

:* – *Całuje.* 

;* – *Całuje.* 

lol – *Śmieje się głośno.* 

:[ – *Robi obrażoną minę.* 

;[ – *Robi obrażoną minę.* 

:> – *Robi chytrą minę.* 

;> – *Robi chytrą minę.* 

:< – *Robi pokrzywdzoną minę.* 

;< – *Robi pokrzywdzoną minę.* 

:/ – *Krzywi się.* 

;/ – *Krzywi się.* 

:] – *Robi zadowoloną minę.* 

;] – *Robi zadowoloną minę.* 

:X - *Zamyka buzię.* 

;X - *Zamyka buzię.* 

:O – *Robi zdziwioną minę.* 

;O – *Robi zdziwioną minę.* 

;3 - *Robi słodką minkę.* 

:3 - *Robi słodką minkę.* 

^^ - *Mruży oczy i uśmiecha się.* 

*_* - *Robi zachwyconą minę.* 

*.* - *Robi zachwyconą minę.* 

O.o - *Robi zszokowaną minę.* 

o.O - *Robi zszokowaną minę.*

XII

Zamienniki niemile widzianych słów

Siemka, elo, heja, cze / Witam, pozdrawiam!, kłaniam się!, witajcie, czołem, bądź pozdrowiony

Narka, papsy, dozo i tego typu / do zobaczenia, bywajcie, żegnam, na razie 

Priv / osobiste spotkanie, rozmowa, w cztery oczy, bez świadków 

Profa / profesja, kunszt, zawód, zajęcie, rzemiosło, fach 

Expić / zdobywać doświadczenie, rozwijać się, uczyć, kształcić, szkolić, trenować 
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Mobki / bestie, przeciwnicy, wrogowie, monstra, bandyci, poczwary, potwory, stwory 

Mixy / mikstury, napoje leczące, preparaty, mieszanki, zioła lecznicze 

Gracz / podróżnik, kompan, wędrowiec, waszmość pan, dama, rycerz, magiczka i inne 

odnośnie profesji 

Cho / za mną, chodźcie, zapraszam! 

Ok / dobrze, oczywiście, racja, niech tak będzie 

PvP / pojedynek, starcie, walka, konfrontacja, wyzwanie 

Impreza / uroczystość, świętowanie, przyjęcie, obrzęd, biesiada, uczta 

Kolo, kumpel / towarzysz, przyjaciel, kamrat, druh, znajomy 

Ded / nieprzytomność, nieświadomość 

Resp / powrót potworów 

Lvl / poziom wtajemniczenia, zaawansowanie w profesji... 

Expowisko / teren, miejsce ćwiczeń 

Quest / zadanie, misja, obowiązek, wyprawa, przygoda 

K / tysiąc 

M / milion 

Outfit / strój, odzienie, szaty, okrycie, wygląd 

Loot, stuff / trofeum, zdobycz, łup 

Nick / imię, miano, tytuł, sława 

Być na forum / zamyślić się, być nieobecny duchem 

Chat / rozmowa, konwersacja, dialog 

Edytować / nanieść poprawki, poprawić, polepszyć 

Eq / wyposażenie, ekwipunek, oręż 

Grp / dołączyć, zgrupować się, walczyć wspólnie, razem, ramię w ramię 

Zap / bycie przyjacielem, znajomym 

Server /świat. kraina 

Noob /burak, prostak, ignorant 

Newbie / niezorientowany, żółtodziób, początkujący, nowicjusz 

XIII

Wszelakie wyzwiska i obelgi

gamoń, 

czereśniak, 

nicpoń, 

leszcz, 

utrapieniec, 

gawrosz,

niegodziwiec,

łajdak,

tubylec, 

partacz, 

sierściuch, 

szaszek, 

majloch, 

łgarz, 

brzydal, 

locha, 

pifax, 

trylobit, 

bebok, 

psotnik, 

paskud, 

blągwa, 

ciarach, 

nikczemnik,

drań,

kanalia,

nędznik,

podlec,

kreatura,

szubrawiec,

kreton, 

fajfus,

gwierd, 

pucyk, 

bęcwał, 

bakłażan, 

patałach.
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XIV

Nazwy poziomów

Komentarz: po wskazaniu postaci, pod nickiem nie pojawiają się poziomy, lecz opisowe

ich odpowiedniki.  Niektórzy gracze mogą mieć indywidualne dopiski, inni z kolei w tym

miejscu posiadają także wyznacznik funkcji.

1-8 Ciułacz 

9-16 Łowca Wilków 

17-24 Tropiciel Zulusów 

25-32 Poganiacz Goblinów 

33-40 Piętno Orków 

41-48 Miłośnik Harpii 

49-56 Rezun Olbrzymów 

57-64 Hycel Gnolli 

65-72 Koszmar Tolloków 

73-80 Magazynier Pełną Gębą 

81-88 Zguba Minotaurów 

89-96 Niszczyciel Szkieletów 

97-104 Treser Centaurów 

105-112 Nieustraszony Pogromca Korsarzy 

113-120 Tańczący z Mumiami 

121-128 Szabrownik Wraków 

129-136 Gobliński Kat 

137-144 Postrach Berserkerów 

145-152 Władca Kazamatów 

153-160 Młot na Czarownice 

161-168 Dręczyciel Praorków 

169-176 Zguba Czarnej Gwardii 

177-184 Poskramiacz Furboli 

185-192 Egzekutor Myświórów 

193-200 Wielki Inkwizytor 

201-208 Zaklinacz Arachnidów 

209-216 Kat Demonisa 

217-224 Oprawca Maddoków 

225-232 Potomek Najwyższych 

233-240 Piekielny Jeźdźca 

241-248 Ponury Żniwiarz 

249-256 Gwardzista Piekieł 

257-264 Tytan 
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REGULAMIN

Definicja:

Podmiot fabularny - gracz, zrzeszenie formalne/nieformalne, organizacja.

1. Rada:

1.1 Gracze, aktywnie uczestniczących w rozgrywce fabularnej, nazywanych dalej Radnymi.

1.2 Organ decyzyjny w sprawach fabularnych na świecie Nerthus.

1.3  Postanowienia  Rady  mają  pierwszeństwo  nad  postanowieniami  pozostałych  graczy.

Wyjątkiem są postanowienia Administracji Margonem.

2. Wybory:

2.1 Radnym  może  zostać  osoba  wygrywająca  wybory  na  stanowisko  Radnego  lub  w

szczególnych przypadkach powołana przez Administrację Margonem.

2.2 Radni są wybierani na czas nieokreślony.

2.3 Gracz  otrzymujący  rangę  Radnego,  nie  otrzymuje  funkcji  Moderatora  Chatu /  Forum.

Odstępstwem  od  tej  reguł  może  być  gracz,  który  posiadał  daną  rangę  przed  objęciem

stanowiska  Radnego,  wówczas  może  on  zatrzymać  posiadaną  wcześniej  rangę  pomimo

pełnienia funkcji Radnego.

3. Odwołania:

3.1  Podmiot  fabularny,  mający  zastrzeżenia  do  pracy  konkretnego  Radnego,  może  zgłosić

nieprawidłowości, w wiadomości na panel kontaktowy gry w zakładce Problemy z grą. W tym

przypadku, wiadomość powinna rozpoczynać się od zwrotu "Proszę o przypisanie zgłoszenia do

[nick  MG  nadzorującego  świat  Nerthus]",  zaś  w  jej  treści  poza  zgłoszeniem  zastrzeżeń,

koniecznie muszą się znaleźć dowody potwierdzające zgłaszane nieprawidłowości. W ramach

rozpatrywania takiego zgłoszenia,  MG może tymczasowo zawiesić  radnego w wykonywaniu

swoich  czynności.  Po  zakończeniu  postępowania,  radny  zostaje  oczyszczony  z  zarzutów,

upomniany lub odwołany. W przypadku niesłusznych oskarżeń, wobec oskarżającego zostaną

wyciągnięte konsekwencje.

3.2 Radny może zostać odwołany decyzją Administracji Margonem.

3.3 W  przypadku  pojawienia  się  zastrzeżeń  odnośnie  wypełniania  swoich  obowiązków

(Administracja  Margonem  może  zastosować  jednorazowe,  jawne  ostrzeżenie).

3.4  Decyzją  Administracji  Margonem,  Rada  Fabularna  świata  Nerthus  może  zostać

rozwiązana.
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4. Wymagania:

4.1 Radny musi aktywnie uczestniczyć w rozgrywce fabularnej na świecie Nerthus.

4.2  Logowania  się  przynajmniej  raz  w  tygodniu.  Odstępstwem  od  tej  reguły  może  być

wcześniej zgłoszona niedyspozycja. Informację o nieobecności należy opublikować w temacie

Rady na forum Nerthusa, zaś jej powód w wiadomości na skrzynkę pocztową do aktywnego

zarządcy.

4.3  Wyzbycie  się  wszelkich  własnych  uprzedzeń  do  podmiotów  fabularnych  podczas  ich

opiniowania.

5. Zakres obowiązków Rady:

5.1 Rozstrzyganie sporów pomiędzy wszelkimi podmiotami fabularnymi na świecie Nerthus.

5.2  Kontrola  prawidłowego  rozwoju  fabularnego,  nadużyć  fabularnych  (na  przykład

"herosowanie") oraz balansu podmiotów wobec reszty społeczności świata Nerthus.

5.3 Weryfikowanie poprawności Kart Postaci.

5.4 Kontakt z graczami oraz pośredniczenie w stosunkach gracze-MG nadzorujący.

5.5  Wypełnianie  luk  w  lore  Margonem  (pierwszeństwo  mają  zmiany  wprowadzone  przez

Administrację  Margonem) oraz  rozstrzyganie  sytuacji  spornych (zaistniałych różnic  między

rozgrywką fabularną a rozwojem gry przez Administrację).

6. Uprawnienia:

6.1 Upominanie danego podmiotu fabularnego o zmianę postępowania względem rozgrywki

fabularnej.

6.2 Opiniowanie o nadawanie/odebranie rangi Barda.

6.3 Zaopiniowanie do MC, o nałożenie/anulowanie wyciszenia.

6.4 Wykluczanie danego podmiotu z gry fabularnej na czas określony.

6.5 Opiniowanie do MG nadzorującego świat o kasację danego podmiotu lub inną akcję, do

której nie mają dostępu MC.

7. Postanowienia końcowe:

7.1 Organem wykonawczym postanowień Rady nadal pozostają Moderatorzy, a w konkretnych

przypadkach MG. 
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