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Nowy numer Wieży Snów przynosi ze sobą zmiany, mam nadzieję, że na lepsze. Na pewno wszyscy
zauważyli nowe logo, okładkę i przebudowę naszej strony (przypominam i zapraszam:
www.wiezasnow.prv.pl). Jednocześnie dzięki uprzejmości portalu moorhold.net narodziło się forum
Wieży Snów pod adresem www.forumws.prv.pl, gdzie można podyskutować, skrytykować i zadać pytania, na które postaram się odpowiedzieć.
Drugi numer zawiera dwie obszerne przygody. „Rajski Ptak” Aina pozwoli nam zapoznać się z pewnym
arabskim narkotykiem i wplątać graczy w niebezpieczną intrygę, zaś „Yarety Sax” Multideja (autor
zwyciężył w suplementowym konkursie na scenariusz) zainteresuje na pewno wszystkich miłośników
Neuroshimy. Zawrotne tempo i częste zwroty akcji gwarantowane.
Dział artykułów otwiera „Władca Północy” – epicka historia pozwalająca zbudować własną storylinię
świata Wiedźmina. „Arasaka”, autorstwa Michała Sztąberka i Poganina, redaktorów Avatarae, opisuje
najważniejszą organizację Cyberpunka 2020, artykuł przyda się wszystkim, którzy lubią wplatać do
przygody wielkie firmy i wątki mafijne. Lill prezentuje „Trzy kobiety” – kobiecie NPC do dowolnego
systemu fantasy. „Siedmiu wspaniałych i pies” zaś to prześmiewcza legenda ze świata Nieboracy RPG
autorstwa Maćka Jareckiego. W „Narodzinach kultu” staram się zaprezentować w przystępny sposób
w jaki sposób mogą powstawać nowe religie w światach RPG. W „Mówili o nim Padre” Poganin wprowadza ciekawą postać księdza do Neuroshimy, a Paweł Branecki w artykułach „Z arsenału” i „Łowca Nagród XXI wieku” przedstawia kilka przydatnych broni i wskazówek dla chcących zapoznać się z życiem
łowców nagród. The Forge, autorzy dodatków ze strony theforge.pl, gościnnie prezentują na naszych
łamach magiczny artefakt, który przyda się każdemu lubiącemu grzebać w starych manuskryptach. W
„Dziewiątym Kręgu Piekła” Michał Sztąberek zaprasza nas do głośnego klubu w Night City. Łabędzia
wyspa kusi zielonymi brzegami w artykule Ashnod, zaś Versemir przedstawia parę krasnoludzkich najemników, doskonałych w swym fachu. „Hard Rock Café” to lokal w centrum Detroit opisany przez
Michała Sztąberka. Dział artykułów zamyka „Twierdza” – opis więzienia i kopalni do systemu Earthdawn
autorstwa Patryka „Fatala” Narożnego.
Wśród opowiadań druga część opowieści o Magorii, „Poranna mgła” Mehama – wstrząsająca historia
pewnej miłości oraz short story Piotra Nowakowskiego.
Prezentacje otwiera artykuł Zuhara o Fate, można też zapoznać się z powstającym Galathilionem, Kronikami Mutantów, Wolsungiem i starym Aphalonem. W dziale Systemy krótki zarys mechaniki System10.
Warto zapoznać się z recenzjami, aby wiedzieć co warto obejrzeć, przeczytać lub kupić. W felietonach
próbuję naświetlić fenomen seriali fantastycznych. Stałe działy otwiera nowy dział humorystyczny –
Skrzywiona Wieża, obszerna Krypta dostarczy mnóstwa pomysłów. Numer zamyka Poczta, Pytanie
numeru i Ostatnia Strona. To tyle o zawartości.
Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy słowem i czynem, myszką i klawiaturą, pędzlem i rysikiem wsparli Wieżę Snów. Dzięki Wam możemy z dumą oddać w ręce czytelników numer drugi,
pełniejszy i obszerniejszy. Czy lepszy? To już pozostawiam Waszej ocenie.
Przypominam, że wszystkich autorów tekstów i ilustratorów przyjmujemy z otwartymi dłońmi. Poszukujemy też osób chętnych do pisania wieści na naszej stronie. Zapraszam do zaprenumerowania Wieży
Snów – dla wszystkich zapisanych szykujemy niespodziankę.

Tomasz Kucza
Jako, że „radośniej jest maluchom, kiedy mają bardziej sucho” tak i nam radośnie, że komuś spodobało
się to, co robimy w „Wieży”. Będziemy się zmieniać (w tym numerze nowy wygląd), zamieszczać teksty
na odpowiednim - naszym skromnym zdaniem - poziomie; zrobimy dokładnie to, czego zapragną czytelnicy - o ile nas o tym powiadomią (bez perwersji proszę). W tym numerze - dla niektórych pozytywny
objaw, dla innych raczej odwrotnie - mniej „dzieł rąk moich”. Cóż, trudno się pisze i w ogóle zbiera
myśli z pękniętą czaszką - uważajcie na koncertach na kretynów rzucających różnorakimi przedmiotami.
Czym dostałem? Ciekawi, bądź nie (pewnie nie) - dowiecie się niedługo; wątek ten zostanie niechybnie
wpleciony do któregoś z opowiadań.
Prywata (zastępcy wolno, hłe hłe):
Niniejszym chciałem podziękować mojej ukochanej Adusi, za opiekę nade mną. Słonko, gdyby nie Ty
to… Ho, ho… Kto wie co by się ze mną działo…
Czytajcie „PSX Extreme”, bo to (nie)mądra gazetka; fachowa a i pośmiać się można. (To nie jest reklama, ani oferta handlowa. Nie dostałem za to zdanie ani centa. A szkoda.)
Jakby ktoś oddać za darmo sprawną konsolę typu PSX, PS2, GAMECUBE lub ostatecznie X-BOX z grami,
to proszę się ze mną kontaktować. :)

Piotr A. Nowakowski

wydawca
Awatar
strona: www.wiezasnow.prv.pl
forum: www.forumws.prv.pl
e-mail: magnes@poczta.fm

redakcja
Tomasz Kucza
redaktor naczelny
Piotr A. Nowakowski
zastępca redaktora naczelnego
Wojciech Ośliźlok
ilustrator, autor okładek

współpracują
Sławomir „Zuhar” Wrzesień
Maciek „Beerbarian” Jarecki
Multidej
Ain
Umbra
Mateusz „Craven” Wielgosz
Marcin „Harvezd” Jaworski
Paweł Marcisz
Paweł „Cronos” Branecki
Światosław „Versemir” Sochaj
Michał Sztąberek
Poganin
Lill
Ashnod
Patryk „Fatal” Narożny
Meham Jakob
Wojciech „Prozac” Anuszczyk
Jarosław „Tadeopulous” Smolar
Garnek
Kenn
Sebastian „Dezel” Truszkowski

ilustracje
Wojciech Ośliźlok
Ada „DaMaGe” Skoczek
Janusz Dzwolak
Uriel
Przemek Horoszkiewicz
Jakub „Qba” Kasper
Adrian Tokarski
Marcin „Kroghul” Górecki

okładka
„Ex Oriente Lux”
Wojciech Ośliźlok

komiksy o Ercie
Ertriel – www.ertclub.com

zaprzyjaźnione strony
nieboracy.1k20.net
moorhold.net
aleja.fantasy.prv.pl
ertclub.com
galeriajara.prv.pl
galeryjka.pol.pl
1k20.net
szarysmok.eu.org
exodusrpg.prv.pl
zapraszamy do sklepu Rebel

© 2004 by Łowcy Kynitu

strona

3

Wieża Snów

Spis
SpisTreści
Treści

numer 2, lato 2004

Wieża Snów
Wstępniak........................... 3
Spis Treści .......................... 4

Przygody
Ain

Rajski Ptak.......................... 5
przygoda do WFRP

Multidej

Yakety Sax.......................... 13
przygoda do Neuroshimy

Artykuły
Tomasz Kucza

Władca Północy................... 17
alternatywne spojrzenie na
Wiedźmina

Michał Sztąberek i Poganin

Arasaka .............................. 21
nieoficjalny dodatek do CP2020

intratna profesja
Michał Sztąberek

Hard Rock Café ................... 46
lokacja do Neuroshimy

Patryk „Fatal” Narożny

Twierdza ............................ 47
potężna i niezdobyta

Trzy kobiety ........................ 25
bez syndromu spalonej wioski
Maciek „Beerbarian” Jarecki

Siedmiu wspaniałych i pies . 28
ludowa legenda do Nieboraków

Tomasz Kucza

Narodziny kultu .................. 30
artykuł o powstawaniu religii

Poganin

Mówili o nim Padre.............. 33
postać do Neuroshimy

Paweł Branecki

Z arsenału........................... 35
Bartłomieja Kozłowskiego

Tomasz Kucza

W szponach magii ............... 36
część II: Ogień

The Forge

Magiczna Lupa .................... 39
artefakt z Kuźni
Michał Sztąberek

Dzięwiąty Krąg Piekła ......... 40
opis lokacji do C2020
Ashnod

Lavalon ............................... 41
magiczna wyspa

Versemir

Bracia Graderg .................... 43
o dwóch krasnoludach

Paweł Branecki

Łowca Nagród XXI wieku .... 44

strona

4

Niedokończone Opowieści .......... 68

Komiks................................ 69
piekielny chłopiec

Hellboy ................................ 69

Film .................................... 71
na podstawie komiksu

Opowiadania

Hellboy ..................................... 71

Piotr Nowakowski

Dar .......................................... 72

Interferencja ...................... 49
część druga opowieści o Magorii

Meham Jakob

thriller
thiller

Sekretne Okno........................... 72
thriller sf

Poranna mgła ..................... 52

5ve Days to Midnight .................. 72

Piotr Nowakowski

Telefon ..................................... 73

mroczna opowieść

Hunter ................................ 54
short story

Prezentacje
Sławomir „Zuhar” Wrzesień

Fate – masz ci los ............... 55
kolejna darmowa mechanika

Lill

fantasy

Wojciech „Prozac” Anuszczyk

Galathilion .......................... 56
wprowadzenie do systemu RPG

Jarosław „Tadeopulous” Smolar

Kroniki Mutantów ............... 58
techno-fantasy

Garnek

Wolsung ............................. 61
magia wieku pary

Kenn

Aphalon .............................. 62
świat księżycowego ostrza

Systemy
Tomasz Kucza

System 10 .......................... 65
zarys mechaniki

Recenzje
RPG .................................... 67
darmowa gra rpg

Advanced Athala .................... 67
dodatek, Neuroshima

Krew i Rdza .......................... 67

Literatura ........................... 68
horror

horror
fantasy

Harry Potter 3............................ 73

Felietony
Tomasz Kucza

Seriale SF............................ 74
fenomen telewizyjnych serii
fantastycznych

Stałe Działy
humor

Skrzywiona Wieża ............... 78
mięcho

Krypta................................. 80
Sebastian „Dezel” Truszkowski

Karol Greyfoot........................ 80
Tomasz Kucza

Ojciec .................................. 80
Roid .................................... 81
Matylda ................................ 82
Róża ................................... 82
Staruszek na osiołku ................ 82
Aedón .................................. 83
Ser Kalios ............................. 84
Pogromca Fal ......................... 84
Jezioro srebra ........................ 85
Sadael ................................. 85
Książe Ga’ron ......................... 86
Latarnia Kaldoru ..................... 86
Kaio – łucznik doskonały ........... 86

Pytanie numeru................... 87

Talizman .............................. 68

Poczta ................................. 88

mitologia fantasy

Ostatnia strona ................... 88

Silmarilion ............................ 68

Przygody
Ain

Rajski
Ptak
Rajski
Ptak

przygoda dla systemu Warhammer Fantasy Role Play

łatwa do przystosowania do: D&D, Wiedźmina, Earthdawna, Monastyru, 7th Sea, dowolnego systemu fantasy

WSTĘPNIAK
Scenariusz rozgrywa się na traktach wiodących do
stolicy Imperium – Altdorfu, pośród dzikiego lasu
Reikwald. Równie dobrze można go jednak poprowadzić w innym miejscu, ważne jest, aby bohaterowie byli w drodze do jakiegoś wielkiego miasta
i poruszali się lasami (najlepiej pieszo). Można rzec,
że jest to przygoda drogi, w której gracze mogą
nieświadomie zostać kurierami wiozącymi pewną
nielegalną przesyłkę.
Niebezpieczeństwo czai się głównie w intrydze, myślę więc, że scenariusz będzie nadawał się zarówno
dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych
postaci. Ciekawe efekty można zaobserwować, gdy
przez przygodę przedzierają się bohaterowie o zacięciu doliniarskim (u autora, w jeździe próbnej dobrze wkomponował się w akcję m.in. łowca nagród),
ale znajdzie się coś i dla wojowników, rangerów
oraz uczonych.
Scenariusz może rozgrywać się w scenerii kończącego się lata; częstych deszczy, zimnych nocy i ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

cia lub nie) sceny krótkiego postoju, będącego w istocie pożegnaniem – lekko zbrojni wracają w kierunku, z którego właśnie przybyli.
Wóz jedzie w stronę, w którą akurat udają się bohaterowie. Jeśli graczom udało się zatrzymać i przekonać Mahmeda do swojego towarzystwa (tzn. mówić tylko o interesach) i podróżują razem lub też
śledzą powóz, po dwóch klepsydrach będą świadkami napadu raczej początkujących banitów (pięciu
wyskoczy z krzaków, a dwaj na linach opadną
z drzew na dach powozu). Będą wtedy mogli podziwiać w akcji dwóch arabskich ochroniarzy, którzy
z łatwością rozniosą na szablach siedmiu obszarpanych oprychów. Gdyby gracze chcieli włączyć się do
akcji, nie będą raczej mieli problemów (oprychy:
WW=25, S=2, Wt=3, Żw=4, A=1, I=28, uzbrojeni
tylko w pałki lub krótkie miecze). W takim przypadku Mahmed lakonicznie podziękuje i rzuci jak ochłap
jakiś pierścień wart 10 ZK. Pamiętaj, że Arabowie
obserwują walkę i w zależności jak groźni wydali się
w boju gracze, tak będą ich potem traktować
(z ostrożnością lub lekceważeniem).

NADJEŻDŻA ARAB
Scenariusz rozpoczyna się w podróży, zadbaj, aby
gracze znaleźli się na poboczach głównego traktu, a
jeśli poruszają się chyłkiem lasami, niech natkną się
nieoczekiwanie na wyłaniającą się spomiędzy drzew
drogę, której nie ma na mapie. Zmierzcha już, zacina lekki, dość ciepły deszcz, gdzieś z oddali słychać
wycie czegoś przypominającego wilka, natomiast
poszukiwacz przygód o najlepszym słuchu wyłowi
powolny tętent kopyt i turkotanie kół powozu.
Po pewnym czasie minie ich kolumna konnych
eskortujących powóz (poruszają się w kierunku Altdorfu), podnosząc chmary brunatnego pyłu poboczy, który natychmiast zacznie wgryzać się do oczu
naszym bohaterom – kogoś może nawet złapać
ostry kaszel, męczący jeszcze przez pół klepsydry.
Drewniany wóz podróżny ma dobry standard i oznaczenia firmy z Altdorfu wypożyczającej powozy zaufanym i bogatym klientom (rozpozna to gracz ze
znajomością heraldyki albo przebywający często w
stolicy). Wozem podróżuje kupiec arabski Mahmed
Al-Masai (opisy i charakterystyki wszystkich postaci
niezależnych na końcu artykułu), wielkie cielsko
rozparte jest na siedzeniach przeznaczonych dla
trzech podróżnych – kupiec wynajął cały powóz
i raczy się winem z tęgiego bukłaka. Obstawę stanowi dwóch milczących arabskich wojowników, którzy patrolują teren wokół powozu na białych rumakach. Oprócz nich wozu pilnuje kilku konnych, lekko
uzbrojonych najemników, którzy, jak się okazuje,
mają tylko odeskortować powóz i wojowników do
tego właśnie miejsca. Gracze są świadkami (z ukry-

W „ OSTATNIM ŁYKU”.
Sześć klepsydr drogi od miejsca, w którym gracze
napotkają powóz, znajduje się przydrożna karczma
o nazwie „Ostatni łyk”. Przy trakcie stoi zmurszały
znak nęcący do zajazdu – jest to pniak, w który
wbito niedbale sklecony drogowskaz z nazwą knajpy. Jeśli drużyna podróżuje z Mahmedem (który ma
umówione spotkanie w tym zajeździe), zaprosi ich
na wino i nocleg. „Ja stawiam!” – krzyknie. Jest już
dobrze podchmielony, chętnie zagrałby w kości.
Gdyby odmówili poczęstunku, zrobi się nieprzyjemnie, postrasz trochę bohaterów dłońmi ochroniarzy
na rękojeściach szabel i złymi spojrzeniami. Ostatecznie jednak Mahmed powstrzyma wojowników
i wyrzuci bohaterów, obrzucając niewybrednymi
epitetami, krzycząc także, iż nie chce ich dłużej
znać. Jeśli gracze chętnie zgodzą się na wypitkę,
pijany Arab uwiesi się (dosłownie) na ramionach
graczy i tak wejdą do zajazdu. Bydlę waży ponad
130 kilo, jeśli bohaterowie są cherlawi, mogą zdarzyć się upadki.
Karczma stoi prawie w środku lasu, na 200 metrach
od drogi pniaki ściętych drzew tworzą wyłom w
ścianie boru, co tworzy coś w rodzaju podjazdu – na
wykarczowanej leśnej polanie stoi piętrowy budynek
z próchniejącego drewna. Drzewa są tak blisko, że
dotykają ścian karczmy – przez każde okno można
dotknąć jakiejś gałęzi. Oznacza to też, że nie jest
trudno wejść po drzewie do pokoi na piętrze,
zwłaszcza, że zabezpieczenia okien są naprawdę
amatorskie.
Przed wejściem stoi rozlatująca się ławeczka. Siestrona
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Przygody
dzący na niej staruszek na widok bohaterów ożywi
się i będzie ostrzegał przed lokalem. „Ja stary już
jestem, mi nic nie mówią. Ale panowie za porządni
– to nie dla was taka speluna… Dobrze radzę, lepiej
poszukajcie innej karczmy. To diabły wcielone – te
drwale tutejsze!”
Jeśli jest z drużyną Mahmed, wyzwie dziadka od
najgorszych, przepędzi i, zapewniając że jego wojownicy nie takich kmiotów przywoływali do porządku, pociągnie graczy za sobą.
Drzwi się zacięły – trzeba je mocniej pchnąć. Razem
z tym pchnięciem, na graczy zwali się źle przybity
szyld karczmy. To kawał ciężkiego drewna, jeśli nie
uda się uskoczyć, ktoś skończy z rozbitą głową. Po
wejściu do środka gracze (jeśli niosą cielsko Mahmeda na swych barach) wykonają test Siły i jeśli
choć jeden obleje, Mahmed pociągnie wszystkich na
podłogę. Wnętrze karczmy jest przestronne,
wszystko
wykonano
z
surowego, nieheblowanego drewna. Środek podłogi, którą stanowi zwykłe
klepisko, nie jest niczym
zastawiony – to tam runą
gracze z pijanym Arabem
(jeśli do tego dojdzie).
We wszystkich kątach
gospody i pod ścianami
wystają z klepiska wielkie
pniaki wiekowych drzew
służące za stoły. Jako
ozdoby na ścianach zbitych z surowych bali wiszą stępione piły i stare
topory. Barek nie jest
imponujący – za wysokim,
trupio
bladym
karczmarzem stoją tylko
wielkie beczki z podłym
piwem i stos butelek
jeszcze podlejszej wódki.
Nie serwuje się tu jedzenia („Jak jesteśta głodne
– to do swojej baby, tu
się pije!”).
Karczma jest ulubionym, oczywiście także jedynym,
miejscem spotkań okolicznej braci mało rozgarniętych, ale krzepkich drwali, którzy pracują niedaleko
przy wyrębie. Większość stolików jest zajęta właśnie
przez grupki (po dwóch, trzech) takich osobników,
olbrzymie dwuręczne topory są oparte o ściany, a
pije się głównie wódę. Drwale są ubrani podobnie,
wszyscy noszą różne warianty tanich skórzanych
kurtek, najczęściej bez rękawów oraz brudne
spodnie. Zachowują się głośno i wulgarnie, są tu u
siebie i piją już od ładnych paru godzin od zakończenia całodniowej pracy.
Jeśli dojdzie do scysji, będą się ostro bić na pięści,
ale jeśli ktoś wyciągnie ostrze – pochwycą za topory. Do walki, oprócz tych, których będzie dotyczyć
zajście, dołączy solidarnie K4 bywalców, a jeśli
uszkodzeniu ulegnie jakiś sprzęt czy barek – także
strona
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karczmarz, który był również drwalem. Raczej nie
chcą nikogo ubić, jedynie wyrzucić przez okno (razem z oknem oczywiście), w ostateczności topory
mogą mierzyć w kończyny nieproszonych gości.
Jeśli zauważą, że drużyna to nie byle jacy przeciwnicy, rzucą się przez okna do ucieczki lub będą starali się uspokoić sytuację.
Jeśli gracze weszli tu z Mahmedem i przewrócili się,
czeka ich niepohamowany, bezczelny rechot szyderców i niewybredne komentarze. Tak czy owak, ci
panowie to rasiści i prędzej czy później Mahmed
usłyszy nasilające się teksty w rodzaju: „Patrzta jaki
brudas. Może by go tak umyć?”, „Te, panie smoluch
– my tu takich cudoziemczych ryjów nie potrzebujemy” itp.
Jeśli gracze podążali za powozem, na rozdrożu (przy
drogowskazie) dostrzegą z łatwością ślady kół wiodące do karczmy. Dobrze uświadomić im, że to jedyna karczma z noclegiem, na jaką mogą liczyć
tej nocy, a pogoda niech
daje im się we znaki. Po
przybyciu
na
miejsce
znajdą pusty powóz przed
zajazdem. Stajni nie ma,
ale można przywiązać
konie do palików stojących przed wejściem (koni arabskich wojaków nie
ma). Staruszek może ich
ostrzec przed drwalami.
Bohaterowie
usłyszą
z wnętrza jakieś podniesione głosy i wejdą akurat, aby usłyszeć wspomniane wyżej zdania pod
adresem Araba.
Pozwól potoczyć się wydarzeniom. Jeśli gracze
się uaktywnią, może uda
się
zapobiec
bijatyce.
Wojownicy Mahmeda nie
będą próżnować, ale tylko
na hasło swojego szefa.
Janusz Dzwolak
Jeśli drużyna wygląda na
mocnych wojaków i stanie za Arabami, drwale mogą
spuścić z tonu, a drwiny umilkną. Mahmed i karczmarz muszą przeżyć, choćby odnaleźli się po
wszystkim w objęciach za barem.
W razie jatki, Mahmed weźmie pozostałych przy
życiu świadków (także karczmarza, ale nie graczy)
na bok i wypłaci sporą sumę za trzymanie się wersji
o zacieklejszej niż zwykle burdzie drwali.
Jeśli spokój zwycięży (albo chociaż nikt nie zginie),
gracze będą mogli wynająć jeden z dwóch wielkich
pokoi na piętrze. Drugi ma już opłacony, jak się
okazuje, ekipa Mahmeda – karczmarz poniewczasie
zaskoczy, że to Arab jest nieznajomym, z którym
ma spotkać się stały bywalec karczmy – Ernst
(„Aaa, to o was szło Ernstowi? Było gadać od razu,
psia mać! Taa, mata już zapłacone.”). Każdy z pokoi
to śmierdząca dziura, gdzie na słomie wyścielającej
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podłogi leżą sienniki (jeśli któryś z graczy był kiedyś
w więzieniu, rozpozna znajome posłania). Pokoje
mają po jednym, małym oknie: wojak Mahmeda
będzie pilnował go niestrudzenie i na pewno nie
zaśnie.
Oczywiście Mahmed ani myśli spać w takiej norze.
Nie ma mowy, aby pozwolił graczom spać razem
z nim w pokoju, maksymalnie do pierwszej klepsyCZYM JEST RAJSKI PTAK?
Narkotyk jest zawarty w soku sztucznie wyhodowanej
rośliny: ma formę kiści przypominającej winogrona,
ale z owocami wielkości pięści dziecka, w kolorze błękitnym.
Ważne jest dawkowanie: zjedzenie całej kulki powoduje trwający trzy tygodnie letarg (jeśli postać nie będzie
karmiona – umrze), po którym śmiałek obudzi się ze
strasznym bólem w piersiach, a jego Int zostanie obniżona o 10. Większe dawki powodują natychmiastową
śmierć. Właściwy efekt przynosi spożycie POŁOWY
jednego owocu. Po zażyciu przez dwie klepsydry nic
się nie dzieje, następnie rozpoczynają się ostre wymioty trwające dalsze dwie klepsydry, a potem postać
zaczyna czuć się błogo, oczy zachodzą mgłą, a usta
wykrzywiają się w błogim uśmiechu. Przez następne
osiem klepsydr nie ma kontaktu z biorącym, a jego
ciałem co jakąś klepsydrę wstrząsa seksualny orgazm.
Po ośmiu klepsydrach postać zaczyna wracać do siebie
(ale nie można się z nią dogadać), po czym czekają ją
trzy klepsydry wymiotów (wciąż brak komunikacji), a
potem trwający 12 klepsydr mocny sen, po którym
postać budzi się zdrowa (odczuwa osłabienie ciała) i w
pełni władz umysłowych.

CO SIĘ DZIEJE Z BIORĄCYM?
Tak naprawdę narkotyk to chemiczna substancja, której zażycie w odpowiednich proporcjach wytwarza kanał komunikacyjny między umysłem biorącego, a umysłem potężnego arabskiego czarnoksiężnika. Mag
wprowadza biorących w tworzoną przez siebie iluzję
rajskiego ogrodu. Biorący tracąc przytomność widzi
pięknie upierzonego ptaka, za którym goni aż do bram
niebiańskiego ogrodu, gdzie wpada w wir rozkoszy
zadawanej przez wybrane z jego własnych marzeń
obiekty seksualne – w ocenie czasu biorącego spędza
w ogrodzie cały miesiąc, nienasycony i nie znający
zmęczenia, snu i głodu. W rzeczywistości podczas
transu czarownik wysysa z przebywającego w iluzji
energię życiową. Każdorazowe użycie powoduje obniżenie Żywotności o 1 punkt (stałe). Nie mów jednak
tego graczom, opisuj jedynie efekty osłabienia, a dopiero po sesji zażądaj zmodyfikowania karty gracza –
jeśli nie odkryją tajemnicy, nie mów nawet skąd ten
spadek.

dry w nocy może spędzić na grze w kości, potem
pożegna drużynę i „uda się na spoczynek” razem z
obstawą.
NOCNA ROZMOWA
Około trzeciej w nocy, do karczmy przybywa Ernst
Winkler na umówione spotkanie. Nie ma konia,
wchodzi, przelotnie wita się z karczmarzem (drwali
już nie ma albo śpią pijani przy pniakach), podąża
prosto do pokoju Mahmeda.
Nie ma czasu na rozmowy z kimkolwiek oprócz kup-

ca. Puka w umówiony sposób i wchodzi do Arabów.
Rozmowa trwa około pół klepsydry – toczona jest
wyłącznie po arabsku. Mahmed zna dobrze Ernsta –
to jego lokalny, zaufany pomocnik w nielegalnych
interesach. Ernst pracował kiedyś na statkach handlowych na południu, gdzie nauczył się arabskiego
i poznał kupca, który szukał dyskretnie kogoś, kto
będzie w stanie przewieźć do stolicy wytwarzany
tylko w Arabii rzadki narkotyk zwany ”Rajskim Ptakiem”.
Rajski Ptak dociera do Imperium w niezmiernie małych ilościach. Niektórzy arystokraci z wielkich
miast, zwłaszcza Altdorfu, zdążyli w nim zasmakować. Mahmed nie wie nic o prawdziwej naturze narkotyku ani o ujemnych skutkach, ale sam próbował
go już dwukrotnie i postawiony pod ścianą może
opowiedzieć o efektach użycia i bezpiecznym dawkowaniu… Kupiec co pół roku dostarcza małą partię
do Imperium, gdzie w miastach zaufani posłańcy
możnych kontaktują się z nim i finalizują transakcję. Jednak Mahmed jest zbyt ostrożny, by przewozić osobiście tak niebezpieczny pakunek przez punkty kontrolne, celne i bramy miejskie (kurier czarownika ostrzegł go, że pewne oczy w Imperium bacznie wypatrują źródła, z którego niebezpieczny środek dociera do stolicy i innych większych metropolii). Opłaca różnych kurierów, a w tym rejonie akurat Ernsta Winklera, znajomego przemytnika i pasera, który ma za zadanie wwieźć gorący towar do
Altdorfu (za ryzyko dostaje odpowiednio wysokie
honorarium, jednak nie tak wysokie, aby wpadło mu
do głowy ulotnić się z pakunkiem).
W pokoju Mahmeda kupiec przekazuje Ernstowi pięć
kiści narkotyku, na każdej znajduje się po około 10
owoców. Odbiór towaru (i oczywiście wypłata) ma
nastąpić za siedem dni w gospodzie „Pod złotym
leszczem”, złodziejskiej spelunie znajdującej się w
portowej dzielnicy Altdorfu, gdzie Ernst jest powszechnie znany, co zapewnia jako takie bezpieczeństwo i dyskrecję Mahmedowi. Mahmed daje
mimochodem do zrozumienia Ernstowi, że zna miejsce pobytu jego rodziny. Następnie razem z obstawą opuszcza lokal w środku nocy, kierując się do
Altdorfu, gdzie będzie oczekiwał dostawy w jakiejś
drogiej gospodzie z zamtuzem. Gdyby gracze pragnęli się dołączyć, odmówi, grzecznie albo opryskliwie, zależnie od wcześniejszych zdarzeń. Winkler
zostanie w pokoju, głuchy na ewentualne dobijanie
do drzwi.
Uwaga: aby urozmaicić rozgrywkę, możesz uznać,
że Mahmed mimo wszystko nie ufa do końca Winklerowi (albo jego umiejętnościom) i rozkaże jednemu ze swych wojaków odłączyć się od powozu
kupca i dyskretnie, z odległości, śledzić wóz z drogocennym towarem.
Jeśli tak zadecydujesz, żaden z bohaterów niezależnych nie zda sobie sprawy z obecności cienia podążającego w ukryciu za wozem (ale gracze z odpowiednimi umiejętnościami mają szansę). Arabski
wojownik będzie podążał za towarem (niekoniecznie
za Winklerem), będzie interweniował tylko, jeśli
zaistnieje poważne zagrożenie utraty cennego łastrona
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dunku (ewentualne porachunki graczy i innych postaci nic go nie obchodzą). Jeśli narkotyk przejmą
imperialni, powróci zameldować o tym szefowi. Jeśli
ktokolwiek inny przejmie ładunek i uniesie go z powozu, Arab najpierw sprawdzi, czy powóz jest istotnie wolny od tego ciężaru, a potem spróbuje odbić
towar (oczywiście rozsieka przy tym złodzieja)
i zwrócić Mahmedowi. Jeżeli to Erika zabrała towar,
nikt nie będzie w stanie jej odnaleźć.
Przed świtem pod zajazd podjedzie wóz zamówiony
przez Ernsta – zwykła drewniana kryta fura do
transportu towarów. Wyładowana jest po brzegi
skrzynkami z owocami, mogą to być winogrona (zależnie od pory roku). Jeśli gracze nie śpią, może uda
im się usłyszeć jakieś ciche stuki przed zajazdem
(może skrzypienie drzwi naprzeciwko) i zaobserwować w ciemności, jak jakiś cień wychodzi z zajazdu,
odbiera wóz od woźnicy, który na przygotowanym
koniu wraca po odebraniu zapłaty.
Potem Ernst zdejmuje którąś z wierzchnich skrzynek, a niżej rozgarnia owoce i chowa tam pięć kiści
od Mahmeda. Potem zastawia górę i naciąga plandekę na cały wóz. Trwa to chwilę.
Następnie rozgląda się (jeśli gracze bezczelnie filują
oknem w świetle – zapamięta ich!), po czym wraca
cicho do pokoju. Oficjalnie jest woźnicą, który ma
tutaj zmianę na drodze do Altdorfu.
DROGA DO ALTDORFU
Ernst wyjdzie z pokoju akurat wtedy, gdy gracze
będą opuszczać swój. Nie szuka kłopotów, nie chce
rzucać się w oczy. Przed karczmą wskoczy na zydel
wozu – jeśli gracze spróbują złapać podrzutkę do
Altdorfu, zgodzi się (po namyśle), zwłaszcza za zapłatą (chyba że złapał ich na podglądaniu w nocy):
rozumuje następująco: podejrzane byłoby, gdyby
zwykły woźnica nie chciał dorobić trochę, skoro i tak
jedzie do stolicy, a poza tym – w razie kłopotów
drużyna może stanowić jakąś ochronę.
Jeśli gracze w ogóle nie skręcili do gospody, warunki
zmusiły ich dalej do postoju w lesie. Mahmed pojechał do Altdorfu inną drogą – kiedy jest trzeźwy nie
szuka już towarzystwa.
W ciągu dnia, napotykają jadący do Altdorfu wóz
Ernsta, może zabrać ich właśnie teraz. Pogoda jest
podła, a pod krytym wozem można znaleźć schronienie przed deszczem.
Ernst, powożąc, widzi co robią gracze. To główny
trakt, więc co jakiś czas mijają wóz strażnicy dróg
czy wojsko imperialne. Gdyby bohaterowie chcieli
grzebać pod plandeką, Ernst nabierze podejrzeń
i uda, że bierze ich za złodziei – postraszy poskarżeniem się strażnikom i zażąda kaucji za towar na
czas podróży w wysokości 20 ZK. W ostateczności
może wyrzucić ich z wozu, ale jest duża szansa, że
się dogadają. Pamiętaj, że Ernst zna sekretny język
złodziei, choć nie da po sobie tego poznać.
Chętnie porozmawia z bohaterami, chce ich poznać,
w szczególności zbadać ich stosunek do prawa
i tych, którzy je łamią. Jeśli gracze zdradzą się z
łotrzykowskimi życiorysami, Ernst zapamięta to.
Jeśli uzna to za bezpieczne, może zaproponować
sprzedaż pierścieni z rubinami, które ma na palcach
strona
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(lub wymianę na jakieś kosztowności – chętnie to
zrobi, pozbywając się trefnych pierścieni).
Na najbliższym popasie, u Ernsta zjawi się nie wiadomo skąd pewien znajomek, Emilio. Jeśli Ernst
siedzi razem z drużyną, przybysz poprosi go na
stronę i zacznie coś żywo tłumaczyć (sekretny język
złodziei). Człowiek ten jest mężczyzną średniego
wzrostu, ubranym w szary płaszcz (z kapturem)
chroniący przed deszczem, uzbrojonym w zwisającą
nisko u pasa szablę. Jeśli gracze znajdą się bliżej,
dostrzegą ciemną skórę twarzy, czarne lśniące kędziory, zawadiacki wąsik i błysk białych zębów.
Po krótkiej rozmowie Emilio ulotni się bez pożegnania (nie dojdzie do żadnej konfrontacji), jeśli gracze
będą próbować go śledzić, na pobliskiej polanie czeka na niego jeździec na bardzo szybkim koniu, który
poniesie obu mężczyzn w kierunku Altdorfu.
Ernst, zagadnięty, powie tylko, że to jego stary znajomy. Nie będzie rozmowny na ten temat, ale spokojny i opanowany w razie natarczywości graczy.
Emilio jest złodziejem pochodzenia estalijskiego,
pracującym głównie w Altdorfie oraz częstym gościem gospody „Pod złotym leszczem”.
Przywozi Ernstowi nowiny ze stolicy. Posterunki przy
bramach wzmocniono, a wjeżdżający są przeszukiwani skrupulatniej niż zazwyczaj. Emilio ostrzega
Ernsta, jako że zna jego przemytniczą robotę, ale
nie wie nic o przesyłce. Krążą słuchy, że Kapituła
Magów spodziewa się przybycia w najbliższym czasie do Altdorfu transportu niezwykłego ładunku,
który bardzo magów interesuje. Ernst zostaje poinformowany, że ponoć wśród podróżnych na traktach
do stolicy kręcą się szpiedzy, szukający ukradkiem
czegoś w wozach i przesłuchujący nieświadomych
podróżnych. Emilio nie wie, o jaki ładunek może
chodzić, ale prawdopodobnie na tych, przy których
znaleziony zostanie trefny towar, czekają ze zniecierpliwieniem
wykwalifikowani
cudzoziemscy
oprawcy, sprowadzeni specjalnie na tę okazję przez
wywiad Imperatora. Krótko mówiąc, sprawa jest
poważna i prawdopodobnie sięga nawet poza Imperium. Na zakończenie (jeśli arabski wojownik został
wysłany przez Mahmeda), Emilio może (sugeruję
rozstrzygnięcie tej kwestii za pomocą kości) ostrzec
Ernesta (albo nawet całą ekipę), że mają jakiś ogon
(nie będzie jednak w stanie opisać śledzącego). To
powinno podnieść nieco atmosferę konspiry.
PLAN ERNSTA WINKLERA
Po odejściu Emilia, załoga spędza jeszcze trochę
czasu na popasie. Gracze zauważą, że Winklera coś
gryzie, mężczyznę wyraźnie trawią wątpliwości.
Oczywiście, nie ma szans, aby cokolwiek się dowiedzieli od przemytnika.
Tymczasem Ernst rozpoczyna myślową ekwilibrystykę. Pojął oczywiście, że chodzi tu prawdopodobnie o jego ładunek. Chciwość zwycięża zdrowy rozsądek – postanawia mimo wszystko dostarczyć narkotyk do stolicy, a tam spotkać się z Mahmedem, po
czym uświadomić kupca, że wie więcej o całej
sprawie: „Ten towar jest tak cholernie cenny, że
Arab będzie musiał zapłacić dużo, dużo, dużo więcej, abyśmy dobili targu… Nie zabije mnie, to ozna-
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dzie doskonały. Ernst natomiast zna kłusownika ze
słyszenia.
W czasie trzech dni podróży możesz umilić życie
poszukiwaczy przygód spotkaniem z jednym, lub
kilkoma zwierzoczłekami chaosu, na których czasem
można wpaść w lasach Reikwaldu.
Plan Ernsta zakłada odłączenie się od grupy przed
samą stolicą (pięć klepsydr drogi) pod pozorem konieczności powrotu na miejsce ostatniego biwaku
(„Na Sigmara! Moje klejnoty! Musiały zostać na
trawie, gdy myłem ręce w strumyku!”). Na wspomnianym biwaku Ernst schował rubiny do kieszeni.
Drużyna ma w zaufaniu wjechać do miasta sama,
spotkać się wieczorem tego samego dnia pod zajazdem „Wściekły Łoś” z powracającym Ernstem i tam
oddać wóz. Gdyby były obiekcje, Ernst sypnie groszem. Jeżeli bohaterowie będą zbyt dociekliwi,
przemytnik zacznie widzieć w nich szpiegów, gdyby
ktoś chciał mu towarzyszyć na polanę – czeka go
niebezpieczeństwo. O powrocie
całego wozu nie ma mowy
(„Jestem w pracy – jeśli owoce
nie będą na czas – stracę ją.”).
Jeśli całkiem zrezygnują, Albrecht zgodzi się i tak, sam
zgarniając niezłą sumkę, a Ernst
zażąda oddania wynagrodzenia
za eskortę („Miało być pod zajazd, nie było mowy o ochronie
mnie, tylko wozu!”). Wtedy Albrecht pojedzie sam, a za trzy
dni czeka go smutny los (patrz
wyżej).
Tak czy owak, na wozie czy też
bez niego – dwie klepsydry od
czasu, gdy Ernst wyruszy z powrotem „po pierścienie” – drużyna napotka na trakcie dwie postaci.
Janusz Dzwolak

czałoby dla niego utratę możliwości znalezienia tego
diabelstwa…”.
Przemytnik nie jest jednak tak szalony, aby przejechać przez bramę Altdorfu razem z gorącym ładunkiem. Był kiedyś torturowany i nie chciałby, aby
historia się powtórzyła. Jego wzrok pada w tym
momencie na naszych bohaterów. Tutaj ważne jest
wcześniejsze zachowanie się bohaterów. Ernst rozważa oczywiście, czy w drużynie nie znajdują się
szpiedzy, o których mówił Emilio. Jeśli grzebali pod
plandeką wozu, Ernst dostrzegł ich w oknie zajazdu
albo byli w czasie drogi zbyt ciekawscy – da to do
myślenia przemytnikowi. Jeżeli będzie miał wątpliwości, pozbędzie się drużyny z wozu (pod pozorem
zmiany planów skręci na boczne trakty, wysadzając
ich na głównej drodze, a potem ruszy do Altdorfu
okrężną drogą, z zamiarem szukania innych jeleni,
którzy wwiozą za niego towar do stolicy). Jeśli gracze robili wszystko, aby można było ich wziąć za
szpiegów, Ernst się wystraszy i
będzie starał się wyeliminować
po cichu przeciwników w dalszej
drodze (w ostateczności, przyłapany, rzuci się do ucieczki, próbując porwać ze sobą wóz).
Jeżeli jednak gracze nie dali mu
powodów do obaw albo zabrał
ich jako przypadkowych podróżnych dopiero na trakcie – Ernst
uzna, że znalazł idealnych frajerów. Jeśli do tej pory nie jedzie
jeszcze z drużyną, nawiązuje z
nimi kontakt.
Oświadcza, że został przez owego znajomego ostrzeżony o możliwym napadzie zbójców na tym
trakcie i pragnie zapłacić drużynie za eskortę do stolicy, aż pod
zajazd w mieście („Wściekły
łoś”), gdzie przekaże wóz zmiennikowi. Głównym traktem do
stolicy jest trzy dni drogi. Stawkę udaje się uzgodnić (chyba że
drużyna ma dość podróżowania z Ernstem – wtedy
przemytnik odbije na boczny szlak, gdzie spotka
kłusownika Albrechta, który połknie jakąś bajeczkę
i zgodzi się odstawić wóz pod zajazd w środku miasta – jeśli tak się stanie, Albrecht stawi się u bram
Altdorfu za 5 dni, bo jedzie dłuższą trasą. Nie uda
mu się – znaleziony narkotyk dostanie się w ręce
magów, a Albrecht skończy błagając o śmierć).
Zakładając, że drużyna w to weszła: jadą dalej,
a podczas drogi Ernst sprawdza, czy ktoś z ekipy
umie powozić („Zdrzemnąłbym się, może ktoś
z panów umiałby mnie zastąpić za lejcami?”). Jeśli
nie ma nikogo takiego, załoga zabierze na wóz „autostopowicza”: kłusownika Albrechta, który chętnie
pokieruje powozem. Albrecht jednocześnie może
robić za podejrzanego typa, jest małomówny do
bólu, ubrany w czarny płaszcz z kapturem, porusza
się cicho i nie zadaje pytań. Jeśli gracze dowiedzą
się skądś o wspomnianych szpiegach, kandydat bę-

DZIWNA PARA
Mężczyzna i kobieta, których
spotkają bohaterowie, podróżują
konno, on na dużym, ciemno
umaszczonym koniu, kobieta na niewielkim kucu,
na którym siedzi po damsku (nogi z jednej strony
zwierzęcia). Wolfgang Herz jest pozornie rubasznym
mężczyzną, przy którego koniu uważni gracze mogą
dostrzec ekwipunek łowcy nagród.
Bez pardonu wprosi się do składu podróżnych: „Jedziemy w jedną stronę. Chyba bezpieczniej będzie
zgodzić się na wspólne podróżowanie?”. Mówi z naciskiem, spokojnym, ale groźnie brzmiącym głosem.
Podróżni zauważą, że obserwuje bacznie ręce
wszystkich graczy i Albrechta. Jeśli ktoś nosi pierścienie, musi się im przyjrzeć – „Piękne klejnoty.
Mogę obejrzeć z bliska?”. Jeśli będą problemy, Wolfgang zrobi się nieprzyjemny. Kobieta przypatruje
się temu w milczeniu.
Wolfgang jest łowcą nagród, wynajętym przez niejakiego Stefana von Nowitz, arystokratę z Nuln,
który został obrabowany przez złodziei współpracujących z paserem Ernstem Winklerem. Dopadł ich
strona
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tydzień temu, przed śmiercią wyśpiewali, że interesujące go charakterystyczne dwa pierścienie z rubinami oraz inne mniejsze klejnoty upłynnili Ernstowi.
Znając tylko imię (tyle wiedzieli złodzieje, a twarzy
pasera nigdy nie obejrzeli w świetle) oraz fakt, że
Ernst prawdopodobnie bezczelnie nosi te fanty na
dłoniach, Wolfgang zdobył informacje, że paser
prawdopodobnie jest gdzieś na drodze do Altdorfu.
Lepiej, jeśli gracze nie weszli wcześniej w posiadanie rubinów, albo żeby nie dali Wolfgangowi podejrzeń, że któryś z nich to Ernst. Wtedy Wolfgang
najpierw zadziała, a potem będzie dopiero zadawał
pytania. Jeśli Wolfgang nie będzie miał powodów do
podejrzeń i weźmie ekipę za porządnych obywateli,
przedstawi się własnym nazwiskiem, wyjawi cel podróży, a potem zaprezentuje towarzyszkę jako Erikę
von Hoffman, daleką krewną kupca.
Powie, że razem ze zleceniem zapłacono mu, aby
odeskortował dziewczynę do stolicy. „Teraz, widząc
kompanię panów jako dobrych opiekunów, upraszam, aby zgodzili się towarzyszyć szlachetnej pani
aż do bram miasta, gdzie rodzina będzie jej już
oczekiwać. Ja natomiast będę miał więcej czasu na
odnalezienie pana Winklera…”.
Wolfgang skłonny jest rzucić parę koron za pomoc
z eskortą kobiety, ale mile przyjmie honorowe potraktowanie sprawy. Gdyby z jakichś powodów odmówili, dziewczyna wyniośle ruszy dalej sama, a
Wolfgang podąży za nią, na odchodnym zimno obiecując, że wróci podyskutować z bohaterami o dobrych obyczajach.
Jeśli gracze wdają się w rozmowę o klejnotach i powiedzą, że gadający o jakiś pierścieniach Ernst
odłączył się od nich 2 klepsydry wcześniej – nastąpią poniższe wydarzenia:
Wolfgang nie lubi być wpuszczany w maliny. Wyda
mu się możliwe, że gracze, znając osobiście Ernsta,
mogą być jego przyjaciółmi albo któryś z nich to
sam Ernst próbujący grać na czas.
Jeśli jest z bohaterami Albrecht, Wolfgang niespodziewanie chwyci mężczyznę za oszywkę, ściągnie
z wozu, przygwoździ do ziemi i podniesie topór,
strasząc że odetnie mu rękę i wrzeszcząc, aby wyznał, który z nich to Ernst. Albrecht będzie płakał i
zaklinał się, że bohaterowie mówią prawdę, że Ernst
odjechał w przeciwnym kierunku. Rzut na Opanowanie Wolfganga pokaże, czy łowca przyjmie to na
zimno, jeśli rzut nie wyjdzie, topór spada odcinając
jedną dłoń – po ponownym zapytaniu wrzeszczącego z bólu kłusownika i otrzymaniu tożsamej odpowiedzi (a także informacji o wyglądzie Ernsta), Wolfgang zdecyduje, że bohaterowie chyba jednak nie
kłamią.
Jeśli drużyna ruszy na pomoc, Wolfgang upewni się
co do tego, że wszyscy to jedna szajka – może być
gorąco… Po jednej turze walki wkroczy do akcji cicha do tej pory Erika. Chwyci za przegub Wolfganga
szepcząc jakieś dziwne słowa – łowca nagle uspokoi
się i zgodzi się na sugestię dziewczyny, że nie powinien tracić czasu, tylko gonić w ślad za Ernstem.
Jeżeli nie ma Albrechta, doprowadź do szybkiego
śledztwa i zdecyduj, czy bohaterowie przekonali
strona
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Wolfganga. Jeśli nie, podobnie jak wyżej, po jednej
turze walki zadziała Erika, aby hipnotycznie uspokoić łowcę nagród. Tak czy owak, łowca odjedzie galopem za Ernstem (jeśli gracze odmówią eskorty
dziewczyny, a wygadają się o Erneście, weźmie Erikę ze sobą na koń). Znajdzie go po śladach, a jeśli
Ernst ma ze sobą klejnoty, mocno pokiereszowany
paser pojedzie w kajdanach do Nuln, gdzie mściwy
von Nowitz ma z nim do pogadania. Alternatywnie
możesz rozegrać walkę Ernsta z Wolfgangiem, nawet jeśli Ernst przeżyje starcie z łowcą nagród,
uzna, że ten najazd to dowód, że ktoś wie o ładunku: nie tylko nie pokaże się w Altdorfie, ale przez
jakiś czas przesiedzi z rodziną w przemytniczej kryjówce.
Gdyby Wolfgang musiał eskortować Erikę aż do Altdorfu, będzie czekać na powóz (który wydał się kobiecie mocno podejrzany) przy bramie wjazdowej,
a sam straci wiele czasu, ale i tak odnajdzie potem
Ernsta.
Prawdopodobnie jednak Erika będzie podróżować z
drużyną. Jeśli trzeba, opatrzy kikut Albrechta i patrząc mu głęboko w oczy spowoduje, że zapomni
o bólu i będzie w stanie powozić do stolicy. Do Altdorfu zostało jakieś 2 klepsydry drogi. Odegraj ten
czas na rozmowach z Eriką. To ważny moment, od
tej rozmowy zależy wiele.
ERIKA
Erika zgodzi się podróżować na wozie. Jej kuc będzie szedł obok. Kobieta w rzeczywistości nazywa
się Karina Vogelstern i jest czarodziejką: jednym ze
szpiegów Kapituły Magów patrolujących teren wokół
stolicy w poszukiwaniu tajemniczego transportu.
Wie, czego szuka i jak to wygląda. Jeśli przy Wolfgangu wyda się historia z Ernestem, sama obecność przemytnika w drużynie każe jej zainteresować
się powozem. Jeśli nawet nikt nie wspomni o paserze, czarodziejka i tak zechce podróżować z nimi,
ponieważ szósty zmysł podpowiada jej, że z wozem
coś jest nie tak. W środku będzie spokojna i wyniosła, jak na młodą szlachciankę przystało, ale skora
do rozmów. Nie ma czasu na żadne zaloty ani pogaduchy o niczym.
Gdyby jacyś krewcy bohaterowie byli natarczywi,
potraktuje wszystkich ostrą dawką czaru kradzież
rozumu (po 10 minutach ockną się w lesie, każdy w
innym miejscu, z poszyciem leśnym w zębach, a w
wozie nie będzie już tajemniczego ładunku).
W innym razie wysłucha bohaterów. W zależności
od oceny sytuacji przez Erikę, w grę wchodzą trzy
warianty zdarzeń:

A)

Jeśli opowiedzą o dziwnym zachowaniu Ernsta
i ewentualnych podejrzeniach co do ładunku (także
jeśli sami go znaleźli), Karina wtajemniczy ich częściowo w sprawę (nie powie dla kogo pracuje ani
kim jest), odnajdzie kiście i wytłumaczy obrazowo,
dlaczegóż lepiej będzie dla nich pozbyć się tego towaru, zanim podjadą do bram miasta. Mądrze zrobią, jeśli jej grzecznie wszystko oddadzą. Jeśli będą
oponować (a uzna, że nie mają nic wspólnego
z przemytem) westchnie „Ech, nieświadomi…”,

Przygody
schowa kiście na miejsce. Następnie odwróci uwagę
graczy jakąś czynnością, użyje czaru iluzyjnego
osłona działalności i wyświadczy graczom przysługę
wykradając kiście i chowając je pod spódnicą. Potem oświadczy, że nie ma już czego tu szukać i każe się zatrzymać – pojedzie do Altdorfu sama (już
właściwie wjeżdżają, na zewnątrz zabudowania
podmiejskie) na kucu. Odda przełożonym narkotyk
do badań i dostarczy ślad: nazwisko Ernsta Winklera.
Gdyby ktoś przejrzał iluzję Kariny, ta powie, że to
ich ostatnia szansa na przeżycie, bo imperialni nie
uwierzą, że bohaterowie nie mają nic wspólnego
z narkotykiem. Jeśli spostrzegawczy gracze będą
mieli dość rozumu, żeby zrozumieć że Karina ratuje
im życie – puszczą ją razem z towarem. W przeciwnym razie, Karina pozostawi swojego fantoma w
powozie, który zniknie za 10 minut i zostawi ich
samych z narkotykiem. Wtedy – nawet nie zdążą
dojechać do bram – imperialni zatrzymają ich, odnajdą ładunek, a graczy możesz zapytać, czy masz
opisać tortury, jakie zadadzą im fachowcy zanim
bohaterowie umrą krzycząc, że naprawdę nie mają
z tym wszystkim nic wspólnego.
Powóz (bez narkotyku) zostanie dokładnie przetrzepany w bramie Altdorfu, a potem gracze zostaną
wpuszczeni do stolicy.

pieniężna nagroda i cenna znajomość z wpływowym
szpiegiem Kapituły Magów. Pamiętaj jednak, że Karina nie zasugeruje sama takich rozwiązań. Pamiętaj także, że plan schwytania Ernesta i doprowadzenia go do stolicy nie spodoba się Wolfgangowi, któremu płacą za przewiezienie przemytnika do Nuln.
Gdyby gracze skończyli scenariusz, pozostając w
posiadaniu narkotyku, będzie gorąco – szuka ich
teraz pół Imperium na czele z Mahmedem, który
może stracić życie za nieudany przerzut.
Oczywiście, jeśli podąża za nimi arabski wojak, w
takim układzie nie obędzie się bez finałowego pojedynku (jeśli Arab uzna, że drużyna jest dość silna,
oraz gdy jednocześnie nie odjechała daleko od aktualnej lokacji wozu Mahmeda, wojak może zadecydować o ściągnięciu posiłków w postaci swego kolegi).
Przygoda może mieć wiele odmiennych zakończeń,
a jeszcze więcej następstw mogących przerodzić się
w wątki do stworzenia całkiem nowych historii,
a może nawet małej kampanii.

B)

Sz
4

Jeżeli gracze do tej pory nie wiedzą nic o ładunku, Karina to wyczuje. Potem użyje czaru osłona
działalności (i dalej to samo jak wyżej w przypadku
A).

C) Jeżeli Karina uzna, że gracze kryją Ernsta, że
tworzą współdziałającą grupę, że grają przeciwko
niej, zdecyduje się doprowadzić do ich aresztowania, aby przesłuchani doprowadzili magów do źródła
produkcji narkotyku. Najpierw użyje czaru osłona
działalności – sprawdzi czy narkotyk rzeczywiście tu
jest. Potem odłoży na miejsce. Jeśli ktoś to przejrzy, będzie miał ostatnią szansę udowodnić Karinie
w paru zdaniach, że drużyna nie ma z tym wiele
wspólnego. Potem Karina pozostawi fantoma, który
rozwieje się po parunastu minutach, a sama podąży
na kucu po straże. W tej opcji powóz również nie
dojedzie nawet do bram.
Jeżeli Kariny w ogóle nie ma z drużyną (nie wzięli
jej na wóz), straż w bramie przetrzepuje oczywiście
wóz, znajduje dziwne kiście i tak dalej do smutnego
końca.
ALTERNATYWNE DROGI
Być może drużyna wcześniej opuściła powóz, może
nawet wcale na niego nie wsiadła. Nie oszczędź im
wtedy podczas podróży do Altdorfu spotkania z Wolfgangiem i Kariną (przebieg będzie podobny).
Karina będzie próbować się czegoś dowiedzieć
o jakichś dziwnych podróżnych, jeśli gracze naprowadzą ją na cenne tropy, może im to wyjść na dobre. Gdyby drużyna pomogła czarodziejce w akcji
przeszukania powozu, może nawet odbicia siłą ładunku, ewentualnie pojmania Ernesta (może nawet
w dalszej perspektywie Mahmeda) – nie ominie ich

OPISY I CHARAKTERYSTYKI POSTACI
ERNST WINKLER
Człowiek, przemytnik z Imperium
WW US
52 46

S
4

Wt
2

Żw
10

I
50

A
2

Zr
65

CP
45

Int
35

Op
44

SW Ogd
36 39

Przemytnik i paser. Chudy jak suchotnik, ale w jego
zniszczonej, pooranej wiatrem i piaskiem twarzy
jest hardość i śmiałe spojrzenie, które podobają się
kobietom. Nosi długi szary płaszcz z przytwierdzonymi gdzieniegdzie łatami. W naszywanych od
spodu kieszonkach jest drobna kradziona biżuteria
i prochy, których użycie powoduje dwudniową wysoką gorączkę. Przy grubym, skórzanym pasie zawieszony ma długi, około 40 centymetrowy prosty
nóż ukryty w pochwie bez zdobień – Ernst nosi go
za plecami pod płaszczem. Bronią, którą widać, jest
duża drewniana kusza o sporej mocy (obrażenia
+2), której ładowanie zajmuje jednak aż 2 tury.
Przemytnik nosi ją na plecach, przypiętą na dwóch
wąskich sznurach. Przy sobie, w skórzanej sakwie
wrzuconej do zniszczonego marynarskiego worka,
Ernst nosi 30 ZK. Na palcach ma dwa pierścienie
z rubinami o wartości około 25 ZK każdy. (Jeśli ktoś
się nimi zainteresuje, Ernst może dyskretnie zaproponować ich kupno po okazyjnej cenie: zacznie od
65 ZK za sztukę. Jeśli ktoś zakupi albo w inny sposób nabędzie klejnoty i nosząc je zostanie zauważony przez Wolfganga, zostanie okrzyknięty złodziejem z oczywistymi następstwami.)
Wiek: 32 lata
Umiejętności: języki: sekretny złodziei i arabski, uniki, jeździectwo, widzenie w ciemności, szczęście, powożenie, wiosłowanie,
cichy chód na wsi/w mieście, mocna głowa, szacowanie, wyczucie magii, zwinne palce, geniusz arytmetyczny, gadanina
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MAHMED AL– MASAI
Człowiek, kupiec arabski
Sz
2

WW US
33 30

S
3

Wt
2

Żw
8

I
27

A
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31
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33
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47
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34 35

Kupiec z dalekiej Arabii, obnosi się ze swą odmiennością bez zahamowań, ze względu na obecność
wykwalifikowanej ochrony osobistej w postaci
dwóch wypróbowanych wojowników. Potężnie zbudowany, z modną w rodzinnych stronach zaawansowaną otyłością, oznaczającą powodzenie w interesach. Skóra mężczyzny w półmroku jest niemalże
czarna, a białka oczu połyskują, zwłaszcza gdy mowa o pieniądzach. Nosi duży biały turban z osadzonym pośrodku kamieniem szlachetnym o wartości
ponad 150 ZK. Drugi, podobnej wartości kamień
znajduje się w rękojeści pięknego sztyletu, z którym, podobnie jak z turbanem, rozstaje się tylko na
noc, kiedy to przedmioty znajdują się na przechowaniu u jednego z ochroniarzy. Mahmed nosi obszerne, zdobione szaty rozpięte pod szyją, prezentując bujne owłosienie klatki piersiowej i pumpiaste,
arabskie spodnie. Stroju dopełniają charakterystyczne buty o zawijanych do góry noskach. Dodać
należy, że Mahmed obwieszony jest złotem, naszyjniki, łańcuchy i pierścienie warte są K20 x 10 ZK.
To, że mimo tak bezrozumnego obnoszenia się
z bogactwem, właściciel nadal posiada klejnoty na
sobie, powinno dać do myślenia (co do umiejętności
podróżujących z Mahmedem wojowników).
Jeśli gracze są ubodzy (co najważniejsze: jeśli wyglądają ubogo), Mahmed w ogóle nie będzie chciał
rozmawiać („na co liczycie, nędzarze”). W przeciwnym wypadku chętnie pogada – może da się ubić
jakiś biznes? Brak perspektyw na interesy oznacza
szybkie zniechęcenie się rozmową.
Wiek: 50 lat, wzrost: 185 cm, waga: 130 kilo wagi.
Języki: arabski, zna dobrze staroświatowy
Umiejętności: szacowanie (wysoko rozwinięte), targowanie, gadanina, błyskotliwość, prawo, monetoznawstwo, mocna głowa

ARABSCY WOJOWNICY MAHMEDA
dwóch mężczyzn
Sz
5

WW US
78 40

S
4

12

Umiejętności: czytanie/pisanie, jeździectwo, tropienie, śledzenie,
cichy chód na wsi i w mieście, ukrywanie się na wsi i w mieście,
powożenie, opieka nad zwierzętami, rozbrajanie, bijatyka, broń
specjalna – rzucany nóż, bardzo wytrzymały, broń specjalna –
szabla arabska (+1 do obrażeń), uniki, sekretny język: bitewny.

WOLFGANG HERZ
Człowiek, łowca nagród z Imperium
Sz
5
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45 41
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Mocno zbudowany, śmierdzący potem mężczyzna,
o zniszczonej twarzy – pozornie rubaszne usposobienie szybko zmienia się w zgrzytliwą wrogość, gdy
Wolfgang krzywi usta pod sumiastym wąsem. Nosi
zielonkawą, lekką kapotę rangera, barwioną w brunatne plamy i czarny kapelusz z zawijanym rondem.
Pod kapotą chroni go skórzany kaftan wzmacniany
metalowymi płytkami (korpus 1/2). Duży sprężysty
łuk przytwierdzony jest do uprzęży ciężkiego konia.
Niewielkiego jednoręcznego toporka praktycznie nie
wypuszcza z dłoni. Ekwipunek łowcy wozi w jukach
wiszących przy koniu.
Wiek: 38 lat, wzrost: 180, waga: 90 kg
Posiada: jednoręczny topór, łuk i kołczan, 10 metrów liny, sieć, 3
pary kajdan, koszulkę kolcza
Umiejętności: czytanie/pisanie, powożenie, uniki, rozbrojenie,
silny cios, bardzo wytrzymały, tropienie, śledzenie, cichy chód na
wsi/w mieście, broń specjalna – lasso, broń specjalna – sieć,
celne strzelanie, jeździectwo

ERIKA VON HOFFMAN
Wt
5

Żw
7

I
66

A
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SW Ogd
27 29

Jest w nich coś, co można opisać graczom jako wrażenie pewności ruchów i groźną gibkość charakteryzującą dobrych wojowników. Nigdy się nie odzywają
(Mahmed może wyjaśnić ciekawskim, że wojownicy
nie zniżą się nigdy do rozmowy z niewiernymi),
zawsze stoją w pobliżu Mahmeda z założonymi rękoma – pierwszy metr za plecami pracodawcy,
a drugi w odległości trzech, czterech metrów, zwykle w pobliżu drzwi. Wąskie, zimne oczy otoczone są
malowanymi czarnymi obwódkami, obaj są rozebrani do pasa (są ciemnoskórzy, raczej szczupli, ale
żylaści i muskularni), pumpiaste arabskie spodnie z
białego jedwabiu podtrzymują szerokie pasy, przy
których wojownicy noszą po 10 sztuk małych noży
do rzucania oraz po charakterystycznej, wygiętej
w księżyc szabli. Jeśli pada deszcz, narzucają jedystrona

nie szare, niepozorne i lekkie płaszcze. Nie reagują
na żadne zaczepki i nie odwzajemniają żadnych
spojrzeń. Jeśli Mahmed nie zatrzyma ich, reagują
natychmiast, gdy ktoś wejdzie w krąg dwóch metrów od kupca, którego chronią – zwykle atakują na
początek ręce. Gdy Mahmed zdejmie zielony pierścień, co jest umówionym znakiem lub wyda słowną
komendę, rzucą się do ataku i będą walczyć do
śmierci lub następnej komendy kupca.
Poruszają się na szybkich, lekkich białych koniach,
za pomocą których eskortują wóz podróżny Mahmeda i jego 150 ZK w gotówce.

czyli naprawdę: Karina Vogelstern
Sz
5

WW
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Człowiek, czarodziejka (iluzjonistka) i szpieg Kapituły Magów (Altdorf).
Wiek: 52, wygląda na około siedemnaście
Umiejętności: gadanina, geniusz arytmetyczny, jeździectwo, język
tajemny: magiczny, czytanie/pisanie, język sekretny: klasyczny,
rzucanie czarów: magia prosta, rozpoznawanie roślin, wykrywanie magii, rozpoznawanie runów, rzucanie czarów: magia wojenna I poz., szacowanie, język magiczny iluzjonistyczny, rzucanie
czarów magii iluzji I poziom, błyskotliwość, ucieczka, szósty
zmysł, hipnoza, charakteryzacja, czytanie z warg, zwinne palce,
aktorstwo, przekupstwo, ukrywanie się/cichy chód na wsi i w
mieście, kryptografia, sekretny język złodziei, doliniarstwo, uwodzenie
Poziom mocy: 48
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Czary:
magia prosta: dźwięki, otwarcie, dar języka, przekleństwo:
wysypka, uśpienie
magia wojenna: kradzież rozumu (do czterech istot naraz),
odporność na trucizny, wywołanie niechęci
magia iluzji: iluzja fantomu, osłona działalności, przybranie
iluzorycznego wyglądu
Wygląd: niewinna buzia ładniutkiego, siedemnastoletniego
dziewczęcia, bardzo ładna dziewczyna o włosach koloru słomy
splecionych w długie warkocze, ma dziwne bladoniebieskie oczy
(gdy się w nie zapatrzeć, trzeba się otrząsnąć jakby z omdlenia),
drobna i zgrabna, ubrana w zwiewne, bogate szaty szlachcianki
sznurowane na plecach, na delikatnych dłoniach nosi drobne
klejnociki i bransoletki, nie nosi żadnego bagażu

DRWALE
z „Ostatniego łyka”
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Wielkie chłopy o łapach jak małe drzewa i dłoniach
jak bochny.
Umiejętności: bijatyka, ukrywanie się na wsi, cichy chód na wsi,
tropienie, zastawianie/wykrywanie pułapek, sekr. znaki drwali,
specjalna broń – dwuręczna: topór.

Człowiek, kłusownik z Reikwaldu
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Wiek: 27 lat, wzrost: 170 cm, waga: 65 kg
Umiejętności: cichy chód na wsi, celne strzelanie, tropienie,
łowiectwo, sekretne znaki drwali i rangerów, odporność na trucizny
Uzbrojenie: sztylet za pazuchą, średniej wielkości łuk i kołczan
na 30 strzał.
Posiada: dużą torbę, w której chowa skóry upolowanych nielegalnie zwierząt i 10 ZK.

ODDŹWIĘK!!!
Scenariusz powstał w ciągu dwóch kwietniowych
dni. Autor będzie bardzo wdzięczny za ocenę – proszę o odpowiedzi na: adr.ad@wp.pl.
A już najbardziej fantastycznie uradowałoby mnie,
gdybyś, drogi Mistrzu Gry, po poprowadzeniu przygody drużynie, napisał jak twoi gracze rozegrali
intrygę. Zainteresowanym podeślę opis, jak to
wszystko poszło na jeździe próbnej, którą zorganizowałem trzy dni po skończeniu tekstu.
Ain

Multidej

Yakety
YaketySaxSax

przygoda do Neuroshimy

łatwa do przystosowania do: dowolnego systemu postapokaliptycznego

„Yakety sax” to tytuł motywu muzycznego znanego
z końcówki „The Benny Hill Show”. Chodzi o ten
szalony saksofon, który towarzyszy uciekającemu
przed coraz większym tłumem Benny’emu. Wszyscy
biegną, facet wkurza coraz to nowych ludzi, ci go
gonią, groteskowo przebierając nóżkami. Przygoda
czerpie inspirację z tych scen. I tylko dawka humoru jest mniejsza, choć to zależy od Mistrza Gry.
Scenariusz można wykorzystać dwojako. Po pierwsze potraktować jako źródło kilku osobnych epizodów – miniprzygód do rozegrania niezależnie od
siebie. Drugi sposób to przyjęcie jako całości i przeprowadzenie swego rodzaju eksperymentu. Polega
on na odwołaniu się do często podejmowanego na
sesjach motywu ucieczki bohaterów i doprowadzeniu do skrajności. Drużyna ścigana będzie przez tak
wiele niezależnych od siebie grup, że skomplikuje to
zazwyczaj prostą fabułę pogoni i ucieczek. Ścigający
będą musieli wejść ze sobą w interakcję, co powinno zaowocować nowymi kombinacjami w warstwie
fabularnej przygody.
ŚCIGAJĄCY

1. Małe miasteczko gdzieś w Ameryce, knajpa na
skrzyżowaniu dróg albo inny obóz – nieważne.
Ważny jest koleś, który tam siedzi i ma do bohate-

rów interes.
Jedziecie może w stronę Garden City? (lub innego
miasta jakieś sto mil od miejsca, w którym siedzi
ekipa). No to miodzio! Właśnie mam sprawę do gości, którzy jadą w stronę Garden City. Mieszka tam
kobieta mojego przyjaciela. Obiecałem mu nie dalej
jak tydzień temu, że zawiozę jej prezent od niego.
Tak się jednak składa, że nie mogę teraz jechać.
Wiecie jak to jest – biznes to biznes, czas to pieniądz… Mielibyście coś przeciwko, gdybym was
grzecznie poprosił o zabawienie się w kurierów?
Skoro i tak tamtędy jedziecie… Nie wiem, co jest w
tej paczce – podpaski, staniczek, czy listy miłosne,
ale kobieta daje za dowiezienie tego w całości pięćdziesiąt gambli w nabojach. Co wy na to? Zgoda?
No to świetnie. Tu jest paczka, a wy w Garden City
pytajcie o Virgo. Tak się nazywa ta panienka, żona
mojego przyjaciela. Szerokiej drogi i niech wam
paczka lekką będzie.
Paczka składa się z czterech metalowych pudełek
(po rozpakowaniu okaże się, że to puszki po ciasteczkach) połączonych tak, że tworzą kostkę
20x20x25 cm. Owinięte jest to w papier i dokładnie
zaklejone taśmą klejącą. Jak trochę postukać, to
puszki wydają głuchy odgłos – nie ma w środku nic,
strona
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co by je szczelnie wypełniało. Gdy potrząśnie się
pakunkiem, nie słychać żadnego grzechotania,
plumkania ani trzasków. Najpewniej w środku są
papiery. Tyle da się wybadać bez rozdzierania opakowania.
Humpton – bo tak się nazywa facet, który powierza
ekipie paczkę – wylewnie się pożegna i odjedzie w
stronę zachodzącego słońca. Lub jakimkolwiek innym kierunku, różnym od obranego przez bohaterów.
Co jest nie tak? Coś nie tak być musi, skoro bohaterowie mają być ścigani. Otóż zostali zrobieni w konia. Humpton wiezie paczkę, w której znajduje się
coś bardzo cennego, a co do niego nie należy. Może
to będzie Tornado zakoszone jakiemuś VIPowi, może spluwa, na którą ktoś złożył zamówienie – nieważne. Ktoś, komu znikła ta rzecz, strasznie się
wkurzył i posłał za złodziejem oddział najemników.
Musiał być albo bardzo zawistnym, albo bardzo bogatym człowiekiem i w dodatku mocno mu zależało,
żeby odzyskać zawartość
paczki, skoro szarpnął się
na taki wydatek. W każdym razie najemnicy ruszyli tropem Humptona i
już, już prawie go mieli,
ale zdołał się wymknąć.
Postanowił jakoś się ich
pozbyć i wpadł na świetny
pomysł.
Zrobił
drugą
paczkę, podobną wymiarami, i w barze, przy
wszystkich, zlecił dostarczenie jej do miasta, do
którego mógłby cały czas
zmierzać. Mógłby – bo
ścigający połapaliby się,
gdyby nagle skręcił w dziwnym kierunku. Oczywiście nie jedzie tam, tylko do leżącego jakieś sto kilometrów na południe od Garden Liberal, ufortyfikowanej stacji benzynowej w ruinach miasta. Tam
będzie czekać na prawdziwą paczkę jego pracodawca. Szczwany plan, nie?
Popełnił jednak jeden błąd, który może się na nim
zemścić, jeśli bohaterowie będą chcieli się mu odwdzięczyć, gdy tylko wyjdą z tej przygody cało.
Zamiast wymyślić fikcyjnego adresata, podał nazwisko swojej eks, która rzeczywiście mieszka w Garden. Taki psikus z jego strony – przypomnieć się
kobiecie, która dostaje drgawek, gdy pomyśli o
swoim byłym facecie. Virgo sporo wie o Humptonie,
zna jego kryjówki i chętnie podzieli się wiedzą z
kolesiami, którzy chcą go dorwać. Ale to już materiał na następną przygodę.
Tymczasem dwa dni później do baru, z którego bohaterowie już wyjechali, przybywa dziesiątka najemników. Panowie i panie wyglądają na profesjonalistów – mają kevlarowe kurtki, hełmy z demobilu
po amerykańskiej armii i parę działających rugerów
mini. Nazywają siebie „Floydami” od nazwiska świętej pamięci sierżanta, który założył oddział, i bardzo
nie chcą nie wypełnić zadania, za które pobrali już
strona
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zaliczkę. Dlatego dokładnie wypytują stałych bywalców o kolesia z paczką, dowiadują się, co się stało
i postanawiają się rozdzielić. Za bohaterami pojedzie sześciu, może siedmiu, a reszta ruszy za
Humptonem.
Na razie bohaterowie nic o tym nie wiedzą. I słusznie, dowiedzą się w swoim czasie. Najpierw muszą
podpaść komuś jeszcze.

2.

Dzień, może dwa dni później. Bohaterowie docierają do namiotowej osady, która wyrosła wokół
studni. Jest parę namiotów, kilka mniejszych wozów, paru podróżnych, jakiś kowboj poi konia. W
oczy rzuca się napis wymalowany na największym
namiocie – „OKAZJA! TANI MEDYK!”. Ekipa jeszcze
się waha? A może boi się strzykawek? Trzeba ich
nakłonić do skorzystania z usług lekarzy. Podchodzi
do nich lalunia w białym wdzianku – czepek, obcisła
koszula i króciuteńka spódniczka – i słodkim głosem
mówi:
Witajcie. Mam na imię
Angela i jestem pielęgniarką. Nasza ekipa rozłożyła się tu, bo, wyobraźcie sobie, zabrakło
nam benzyny. Wyruszyliśmy jakiś miesiąc temu z
Salt Lake, ale niedawno
napadli nas jacyś gangerzy i tak strzelali, że podziurawili zbiorniki z paliwem. Ledwo żeśmy się tu
dokulali. Próbujemy zarobić parę gambli, żeby
móc jechać dalej, dlatego
oferujemy tanią pomoc
medyczną. Wiecie, chłopaki, możemy wam zbadać krew, wyrwać bolący
ząbek albo coś. Nie bierzemy dużo – za badanie
krwi dziesięć gambli w paliwie albo piętnaście w
czymś innym. Jeśli będziecie chcieli – uśmiecha się
odsłaniając rządek bielutkich ząbków – to mogę
nawet asystować przy zabiegu.
Czy bohaterowie mogą odmówić tak słodkiej istotce? Chyba tylko zupełny brak czegoś do przehandlowania przeszkodzi im w poddaniu się zabiegowi.
Nieważne, że aktualnie nic nikogo nie boli – zabieg
musi się odbyć. Przecież to ona będzie pobierała
krew! A przy tym musi się nachylić nad pacjentem,
potem odwrócić tyłem przy odkładaniu strzykawki…
Warto wydać te parę gambli.
Czy to wszystko nie jest ciut podejrzane? Ależ jest
i to nie bezpodstawnie. Nie dalej jak pięć kilometrów od studni leży sobie bunkier, dobrze ukryty
między skałami. Kto tam mieszkał przed obecnymi
mieszkańcami? Nieważne, teraz zajmuje go prawie
trzydziestoosobowa grupa medyków. Co robią na
pustkowiu? To, co na pustkowiu zrobić najłatwiej,
mianowicie ukrywają się. Parę lat temu było o nich
głośno w Vegas, podobno zwiali jakiemuś bossowi.
Wiadomo jak to służba zdrowia – nie zapłacisz, ile
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żądają, to od razu jakieś bunty wymyślają. Dogadali
się z kim trzeba i udało im się jakoś wymknąć, zabierając przy okazji sporo sprzętu. Zamiast pracować dla dobra ludzkości, schowali się w tym bunkrze i żyją jak jedna wielka, szczęśliwa rodzina. Niestety jakiś czas temu idyllę zakłóciła choroba ich
przywódcy. Coś mu się zaczęło z krwią robić, leukocyty obraziły się na erytrocyty, czy coś. Mniejsza o
szczegóły – w każdym razie trzeba mu coś wszczepić, krew przetoczyć i w ogóle, kupa z nim roboty.
Całe szczęście lekarzy ma przy sobie sporo. Jest
tylko problem z dawcą – facet ma bardzo rzadką
grupę krwi – w całym bunkrze nie ma drugiego takiego. No i dawcy może stać się przy tym zabiegu
krzywda. Postanowiono więc rozbić namiot przy
studni – miejscu bądź co bądź uczęszczanym – i
czekać na naiwniaka z odpowiednią krwią. Jak to
zwykle w takich przypadkach bywa, szczęśliwcem
jest jeden z bohaterów. Dlatego ważne jest, żeby
choć jedna osoba w drużynie dała się skusić na badanie krwi.
Medycy nie będą namawiali bohatera, żeby poddał się zabiegowi, który może się dla niego
skończyć śmiercią. Pozwolą ekipie opuścić obóz, a następnie
ruszą za nią. Oczywiście nie pobiegnie pielęgniarka w butach na
szpilkach – od brudnej roboty
jest trzech nieźle wyposażonych
facetów. Jest ich niewielu, więc
muszą być sprytni. Mają ze sobą
trochę chemikaliów, które zafundują ofierze wspaniały odlot. Nie
może jej się przecież stać krzywda – lekarzom potrzebna jest
żywa tkanka. Pościg zacznie się
niedługo po wyjeździe bohaterów, ale zanim dojdzie do konfrontacji…

3.

Sprawa jest prosta – w poprzek drogi stoi rozwalona barykada. Trochę dalej
leży tir i dymi. Dookoła szaleją mutki – żałosne pokraki – kradnąc to, co dużo bardziej przyda się bohaterom. Trzeba pomścić pomordowanych, ocalić
honor rodzaju ludzkiego, trzeba przetrzepać skórę
mutantom, zanim rozkradną wszystko z ciężarówki.
Krótkie starcie, liczebna przewaga wroga kontra
inteligencja i celne spluwy. Po zajadłej walce niedobitki mutków zaczną uciekać, a zwycięzcy w glorii
i chwale zajmą się szabrowaniem.
Trzeba się śpieszyć, bo spod maski wydobywają się
coraz gęstsze kłęby dymu. Co uda się wyciągnąć?
Trochę żarcia, beczkę wody albo ropy. Widać już na
przedzie języki ognia, zaraz to wszystko pójdzie w
powietrze. Ekipa dalej szabruje? OK, jest jeszcze
jakaś pompka i garść naboi. Są skrzynie z solonym
mięsem. Płomienie buchają już na dwa metry, a oni
jeszcze siedzą w wozie. No dobra – nagle wszystko
robi „pierdul” i bohaterowie idą do piekła.
Jednak nie zostali w ciężarówce do końca? W takim

razie upychają po plecakach to, co zdobyli, i ruszają
dalej. Ale nie wiedzą o złym uczynku, który wyrządzili mutantom. Może gdyby tylko zabili kilku, nic by
się nie stało. Ale śmiertelnie ranili wodza hordy.
Teraz wściekły leży otoczony trzycyckimi kobietami
i warczy ze wściekłości. Taką zniewagę trzeba pomścić! Za bohaterami rusza pościg numer trzy –
siedmiu łaknących krwi mutków. W przeciwieństwie
do innych grup, ci chcą tylko jednego – śmierci bohaterów.

4. Ścigający depczą bohaterom po piętach, są coraz bliżej, a ci nie zdają sobie jeszcze z tego sprawy. Chwila cierpliwości – jeszcze tylko przesrają
sobie u jednej grupy i zacznie się dziać. Tą grupą
będzie plemię Indian, którego tereny mijają w swej
wędrówce. W pewnej chwili dostrzegą samotnego
czerwonoskórego w stroju indiańskim, jak macha do
nich zagradzając drogę. Odezwie się do nich spokojnym, pewnym głosem, rozczarowując fanów
znanej z westernów, łamanej
angielszczyzny czerwonoskórych.

Adrian Tokarski

Nie możecie tędy przejść. To teren Czarnych Kojotów i nikt obcy
nie może teraz tam wejść. Dlaczego? Mamy teraz Okres Oczekiwania, w czasie którego młodzi
wojownicy poddawani są próbom.
Obcują z duchami przodków, łączą się z braćmi – zwierzętami.
Nie mogą widzieć żadnego człowieka, to sprowadziłoby na nich i
na całe plemię hańbę. Człowiek,
który spotkałby młodzieńca lub
dziewczynę w czasie prób musiałby zginąć. Dlatego proszę
was, skręćcie teraz na południe,
zatoczcie szeroki łuk i omińcie
ziemie plemienia. To bezpieczna
droga, nic się wam na niej nie
stanie.

Jeśli bohaterowie to złośliwe dranie, które chcą zrobić na złość Indianom, nie ma
problemu. Wkrótce ściągną sobie na kark całe plemię. Jeśli jednak przesyceni duchem tolerancji dla
odmiennych kultur postanowią okrążyć ziemię Kojotów zgodnie ze wskazówkami Indianina, będzie
trzeba trochę namieszać, żeby wpakować ich w kłopoty.
Parę godzin później wyjeżdżają z uschniętego zagajnika i widzą młodą Indiankę, która walczy ze
sforą zmutowanych psów. Bydląt jest pięć, ona jedna i w dodatku ranna. Coraz słabiej macha tomahawkiem, coraz celniej kąsają zwierzęta. Jeśli nie
pośpieszą z pomocą, kobieta skończy jako karma
dla psów. A jeśli zdecydują się pomóc, ściągną na
siebie gniew plemienia. Załamana przerwaniem
próby kobieta poskarży komu trzeba, albo jej opiekun obserwujący z ukrycia szepnie słówko szamanowi i za bohaterami wyruszą zwiadowcy i wojownicy.
strona
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Ich celem jest pojmanie drużyny, sprowadzenie do
wioski i zabicie w czasie imprezy folklorystycznej.
Śmierć nie będzie przyjemna – parę dni bohaterowie mają stać przywiązani do pala, potem bolesne
rany, najpierw lekkie, stopniowo coraz poważniejsze. Kara to bardzo surowa, ale trzeba pamiętać, że
z ich powodu plemię straciło młodą, zdrową kobietę.
Jedynie krwawa ofiara jest w stanie przebłagać duchy, żeby zgodziły się przyjąć ją z powrotem w poczet plemienia. Oczywiście jest też łagodniejsza
wersja wydarzeń dla tych Mistrzów Gry, których
wizja świata „Neuroshimy” zakłada, że Indianie to
„ci dobrzy” i nie odprawiają tak krwawych rytuałów.
Wówczas plemieniu chodzi o mniej fatalne w skutkach zadośćuczynienie. Poleje się krew winowajców,
ale tylko symbolicznie, nie zakończy się to śmiercią.
Tak czy inaczej Indianie chcą pojmać bohaterów
i sprowadzić ich do wioski.
CO DALEJ?
Teraz, gdy drużyna ma na karku cztery różne grupy
ścigających, czas na akcję. Jak to się wszystko potoczy, zależy od Mistrza Gry. Ja tylko sugeruję kilka
wydarzeń, kombinacji, wykorzystujących potencjał
takiej sytuacji. Nie muszą się wydarzyć w kolejności, w jakiej są podane. Część w ogóle nie musi
mieć miejsca.

1. Pierwsze starcie – atakują najemnicy. Krótka
wymiana ognia. To tylko próba sił, Floydzi wycofają
się, gdy napotkają na poważny opór. Gracze zaczną
główkować, dlaczego ktoś chce im skopać tyłki.
2.

Starcie między grupami. Jakiś czas po wydarzeniach z punktu pierwszego, bohaterowie słyszą niedaleką strzelaninę. To Floydzi zetknęli się z mutantami. W razie udzielenia im pomocy może się wyjaśnić sprawa paczki.

3. Atak Indian. Prawdopodobna sytuacja – bohate-

rowie zostają pojmani, w czasie podróży do osady
Indianie atakowani są przez najemników lub ludzi
medyków. Część drużyny zostaje odbita (np. bohater z cenną krwią). Zapewne Indianie będą chcieli
odbić odbitych, wmieszać się może trzecia grupa
itd. Będzie takie zamieszanie, że bohaterom uda się
zbiec.

4.

Wariant poprzedniego przypadku – wioska Indian, początek rytuału. Bohaterowie przywiązani do
pali. W ostatniej chwili szturm najemników ratuje
im życie.

5. Jeśli by się tak stało, że zginęli wszyscy bohate-

rów oprócz tego z właściwą grupą krwi, albo gdyby
medykom z jakiegoś powodu zależało na życiu innych postaci prócz niego, stroną porywającą mogą
być ludzie medyków. W przypadku skrajnego pecha
dość malowniczo wyglądałaby ostatnia scena –
słodka Angela zabierająca się do wiwisekcji.

6. Drużyna poradziła sobie z mutkami, Indianami
i Floydami. Wszyscy myślą, że już po sprawie – rozluźnienie, brak wart… A tu niespodzianka – atak
ludzi medyków.
Możliwości jest jeszcze kilka, Mistrz Gry może dowolnie sobie budować z tych klocków. Cała przygoda powinna wystarczyć na kilka dobrych godzin sesji, szczególnie jeśli nie zapomni się, że w większości odwiedzonych przez bohaterów miejsc są jeszcze
ludzie i inne istoty niezwiązane z opisanymi wydarzeniami. To tylko scenariusz – szkielet z kilkoma
ważniejszymi organami. Trzeba jeszcze powsadzać
trochę flaków i wszystko obciągnąć skórą, a powstanie z tego prawdziwa przygoda.
Multidej
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Tomasz Kucza

Władca
Północy
Władca
Północy
alternatywne spojrzenie na Wiedźmina

łatwe do przystosowania do: dowolnego systemu fantasy

Poniższy artykuł dosyć mocno ingeruje w świat
Wiedźmina, mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone i zachęci czytelników do rozbudowania wizji
świata na wschód od Wielkiego Morza o własne pomysły i wyobrażenia.
Kilka lat po ostatniej wojnie z Nilfgaardem, zdawało
się, że pokój zagościł na Kontynencie na dłuższy
czas. Kwitł handel, uczeni odkrywali nowe wynalazki, a niedobitki elfów nie wychylały nosa z Sinych
Gór. Zniknęli wiedźmini, ale w lasach mniej teraz
było potworów, a więcej bandytów rekrutujących się
z weteranów obu wojen.
Zza gór jednak nadeszło nowe zagrożenie. Młodych
znów pospiesznie wcielano do armii, szpiedzy z niepokojem donosili o ciągnących z północy wojskach.
Ludzie z drżeniem wymawiali imię najeźdźcy – Kordy Yarlsena.
PIERWSZE UDERZENIE
Pokryte śniegiem zbocza Smoczych Gór stanowiły
zawsze granicę znanego nam świata. Nikt nie zapuszczał się dalej na północ. Może tylko romantycy
szukający śmierci albo głupcy, co w sumie na jedno

wychodzi.
Karl Marsei, kapitan Siódmej Kompanii
Zimne i nieprzystępne Smocze Góry, północna granica Koviru, od wieków nęciły podróżników obietnicą
sławy i ukrytych skarbów. Większość śmiałków zginęła na skalistych graniach, nieliczni przynieśli wieści o pokrytych śniegiem posągach i opuszczonych
skalnych wioskach. Kimkolwiek byli dawni mieszkańcy, odeszli wieki temu. W skutych lodem dolinach wiatr hulał pośród resztek włości.
Po wygaśnięciu pożogi na południu, na białych
wzgórzach Velhadu zagościł strach. Opuszczone
siedziby znalazły nowych właścicieli. Nieznane
wcześniej potwory schodziły z gór i napadały na
bezbronne wioski, porywając zwierzęta hodowlane
i dziesiątkując stawiających opór chłopów.
Drogi północnych księstw zaroiły się od uciekinierów, którzy woleli tułaczkę i głód, niż śmierć w
szponach bestii. Przeklinano wiedźminów, którzy nie
stawili się, gdy najbardziej ich potrzebowano, przeklinano króla nie dbającego o bezpieczeństwo poddanych, przeklinano i bogów.
strona
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Krążyły pogłoski, że domniemane potwory to dziki
lud, który pokonał górskie przełęcze z zamiarem
osiedlenia się na żyznych ziemiach. Szybko okazało
się, że Kartowie – jak nazywali się najeźdźcy – są
dobrze zorganizowani i liczniejsi niż ktokolwiek mógł
przypuszczać. Było już jednak za późno, by cokolwiek na to poradzić. W ciągłych starciach wojska
Velhadu wykrwawiły się niemal doszczętnie. Ludzie
zaczęli uciekać na drugi brzeg Tango.
Ponoć książę Naroku wyśmiał posłańca, który przyniósł wiadomość o stojącym u bram wrogu. Tymczasem nieprzyjaciel pod osłoną nocy zszedł z górskich zboczy i zaatakował o wschodzie. Wieczorem
księstwem rządził już nowy władca. Wieść poniosła
w świat imię zwycięzcy, a plotki wyolbrzymiły potęgę jego armii.
Cały Kovir drżał ze strachu przed Kordą Yarlsenem
i potworami, które prowadził. Ludzie bali się białowłosych wojowników jak ognia, przypisywano im
dokonywanie mrocznych rytuałów i picie ludzkiej
krwi. Pośpiesznie zaciągano do armii rekrutów, aby
wzmocnić granice.
Książę Velhadu, Alain, ostatkiem sił utrzymujący
grody na północnym brzegu Tango, zwrócił się
o pomoc
do
swego
zwierzchnika
–
króla
Koviru – Esterada. W odpowiedzi władca posłał
lennikowi jedynie niewielki oddział łuczników.
Mówiono później, że król
i jego małżonka Zuleyka
rzucili północne księstwa
na pożarcie wrogowi, licząc że naje się do syta
i nażarty wróci skąd przyszedł. Trudno dociec jak
było naprawdę – czy Esterad nie docenił wroga, czy też nie chciał wspierać
straconej sprawy? A może powstrzymała go obawa
przed zbytnim osłabieniem obrony Pont Vanis? Dość
rzec, że wróg podbił Velhad tydzień później. Książę
Alain zginął rozniesiony na szablach najeźdźców.
UPADEK KOVIRU
Śmigłe łodzie kryły niezliczone mrowie wroga. Czarne łby wyłaniały się czasem spomiędzy tarcz, ukazując ohydne, rozjarzone czerwienią ślepia. Stałem
na murach Pont Vanis i wznosiłem modły do
wszystkich znanych bogów, by mury te wytrzymały
szturm.
Emeth Katur, podróżnik z Koviru
Łucznicy wysłani do Velhadu nie wrócili do domów.
Księstwo złupiono, a potwory Kordy założyły obozy
nad brzegiem Tango. Władca Północy – tak nazywali
Yarlsena Kartowie – zatriumfował.
Esterad Thyssen musiał już wtedy widzieć, że jego
państwo się rozpada. Wzmocnił jednak siły Talgaru,
wysyłając tam część wojsk. Z Lan Exeter wyprowadzano wycieczki na drugi brzeg rzeki, aby kąsać
wroga, a most i brody obstawiono, by uniemożliwić
strona
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Kartom przeprawę.
Gdy Creyden wraz z Talgarem stawiły zacięty opór,
łaknący nowych podbojów Yarlsen zdecydował się
sforsować Tango i uderzyć na Kovir. Przypuścił jednoczesny atak lądem i wodą. Lan Exeter poddał się
po kilku dniach oblężenia. Obronę złamano przy
pomocy dział na statkach Kartów. Broń miotająca
niosące zniszczenie kule skłoniła namiestnika do
poddania miasta.
Port zajęto, a zdobyte okręty ruszyły na Pont Vanis.
Łodzie i statki przeniosły żołnierzy Korda za główne
linie obrony Koviru. Tutaj większość sił zeszła na
brzeg i ruszyła na letnią stolicę lądem.
Armada dotarła do ujścia Toiny dzień później.
U stóp broniącego dostępu do miasta fortu rozegrała się największa bitwa morska w dziejach. Działa
i strzelby dały przewagę Kartom, ale silna flota
Koviru długo stawiała opór. Szybko jednak dotarła
do Pont Vanis piechota i miasto znalazło się w potrzasku.
Tylko nielicznym oddziałom Kordy udało się sforsować Tango, ale wieść o oblężeniu stolicy zdemoralizowała wojska Koviru. Część sił w pośpiechu wracała do Pont Vanis, a osłabiona obrona brodów łatwo
padała łupem uzbrojonych w broń palną najeźdźców. Wkrótce cały
Kovir znalazł się w rękach
Koszmarów Yarlsena.
Pont Vanis upadł miesiąc
później.
Zagłodzeni
obrońcy poddali miasto,
gdy rozeszła się wieść o
ucieczce króla. Esterad
i Zuleyka zbiegli do Poviss
–
ostatniego
bastionu
rozpadającego się królestwa.
Nad północą zapanował nowy władca.
KORDA YARLSEN
Przywiódł zza gór nie tylko Koszmary, ale także niezliczone ilości broni palnej. Ach, gdybyż można położyć ręce na tych zapasach.
Esterad Thyssen
Przyszedł na świat na pokładzie snekkara „Zimny
Wicher”, którym jego ojciec – Afnir Porywczy – uciekał ze Skellige przed wściekłością Sigmunda an Craite. Matka nadała mu imię Kordafur, nim umarła
wycieńczona porodem.
Afnir był nieślubnym synem jarla. Zuchwały i sprawny w walce szybko zjednał sobie wielu mieszkańców
wysp. Łaknąc władzy doprowadził do rozpadu na
Skellige – część kapitanów poszła za Afnirem, część
opowiedziała się po stronie Sigmunda. Jednak gdy
doszło do ostatecznego starcia, to jarl wygrał. Zdradą i podstępem udało mu się zniweczyć plany Afnira, a jego samego zmusić do ucieczki ostatnim
snekkarem wraz z rodziną.
Załogę „Zimnego Wichru” powierzono morzu. Afnira
zabrano na Skellige i stracono, a jego syn dostał się
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pod opiekę Sigmunda. Kordanir wychował się jako
przybrany brat Cracha an Craite. Szybko zyskał
przydomek Yarlsena, jako że był podobny do Sigmunda i z wyglądu, i z porywczości.
W wieku 19 lat Korda Yarlsen uwiódł kochankę Cracha an Craite. Między synem a wychowankiem Sigmunda doszło do pojedynku, w którym pierwszy
został ciężko ranny. Korda, obawiając się podzielenia losu ojca, uciekł ze Skellige na swym snekkarze.
Popłynął na północ i na długie lata słuch o nim zaginął.
Powrócił wraz z Kartami, starszy, w połyskującej
zbroi, z warkoczem zakrywającym lewą część twarzy. Krążą historie, że ma spaloną twarz, a oko wyłupił mu mag z dalekich krain. Nikt jednak nie zna
prawdy. Yarlsen trzyma się z dala od bitewnego
zgiełku, nieliczni którzy mają nieszczęście stanąć
z nim twarzą w twarz, giną albo stają się jego lennikami związanymi przysięgą
tajemnicy i posłuszeństwa.
Często dowodzi w bitwach –
na czarnym koniu, skryty pod
płaszczem obserwuje z dala
przebieg starcia, dyrygując
podwładnymi z doświadczeniem i wyczuciem. Koszmary
płaszczą się przed nim, a wodzowie plemion Kartów są
gotowi zginąć za swego pana.
Kordę otacza kilku oficerów,
którzy potrafią posługiwać się
mową ludzi i towarzyszą mu
w negocjacjach.
Crach an Craite ponoć nie
wierzy w powrót przybranego
brata, ale na Skellige zauważono duże ruchy wojsk, a
wśród żeglarzy krążą historie
o krwawych starciach okrętów
Kartów ze snekkarami Cracha.
KOSZMARY
Gdy wdarli się do miasta, ujrzałem ich z bliska – z mniejszej odległości niż miałbym ochotę.
Emeth Katur, podróżnik z Koviru
Kartowie przypominają graveirny, owe podobne
ghulom istoty, które można czasem spotkać na
pustkowiach. Ludzie nazywają stwory Yarlsena
Koszmarami albo nawet Koszmarami Kordy. Szybko
obrosły mitami – ich spojrzenie zabija, zobaczenie
Koszmara przynosi pecha, potrafią zabijać rykiem,
dosiadają diabłów, rażą piorunami. Wszystkie te
opowieści w połączeniu z przekłamanymi informacjami z frontu zasiały strach w sercach mieszkańców Kontynentu.
Koszmary Kordy mają szarą skórę, często malują
się w zielone lub czerwone pasy, podobno kolory
mają jakiś związek z podziałem klasowym wśród
stworów. Głęboko osadzone żółte ślepia emanują

mdłym blaskiem w ciemnościach, spiczaste uszy
zakończone są pędzelkiem włosów.
U rąk nie mają pazurów, dzięki czemu dobrze sobie
radzą zarówno z bronią palną (często używają zawodnych, ale wzbudzających strach strzelb) jak i
białą (noszą krótkie szable, rozszerzające się na
końcu). Mężczyźni przewyższają wzrostem większość ludzi, kobiety są znacznie niższe. Wojownicy
często noszą krótką brodę, włosy na głowie ścinają
krótko, czasem zostawiając dwa kosmyki za uszami.
Nawet młodzi mają włosy śnieżnobiałe, chociaż
przed bitwą często barwią je na jaskrawe kolory.
Według niektórych uczonych Koszmary są przybyszami z innego świata, które znalazły drogę w Smocze Góry i stamtąd przypuściły atak na kraje Nordlingów. Inni uważają je za krzyżówkę kilku ras –
ludzi, elfów i graveirnów, czasem także krasnoludów.
Niewątpliwie jednak Koszmary są zręcznymi wojownikami,
a inteligencją zdają się dorównywać ludziom. Nie wiadomo wszak, czy broń palną
wynaleźli sami, czy też – co
bardziej prawdopodobne –
sprowadzili ze swoich krain.
Istnieją podejrzenia, że zapasy amunicji Kartów są znacznie ograniczone, a Korda nie
zna sposobu, by je uzupełnić.
Potwierdza to wstrzemięźliwość Kartów w używaniu broni palnej i posługiwanie się
m. in. zdobycznymi kuszami
i łukami.
Wbrew wysuwanym przez
niektórych uczonych mężów
szalonym teoriom, szybko
okazało się, że Koszmary
rozmnażają się podobnie jak
ludzie – widziano zarówno
dzieci (mające białą jak śnieg
skórę i zakryte błoną oczy)
jak i kobiety (o długich,
białych
włosach,
znacznie
Przemysław Horoszkiewicz
niższe od mężczyzn).
Kartowie nie dosiadają koni. Za wierzchowców służą
im kudłate stwory – tornaki. Wielkości kuca z wyglądu przypominają bardziej niedźwiedzie, choć wydają się niezbyt groźne – nie gryzą, ale w szale bojowym robią użytek z długich pazurów. Przy obozach Koszmarów zazwyczaj pasą się na trawie, obdzierają drzewka z kory i niszczą krzewy. Mają długie, brązowe futro. Ludzie nazwali je Drapaczami.
CHWIEJNY POKÓJ
Byle do zimy.
Karl Marsei, kapitan Siódmej Kompanii
Opór Talgaru przed falą najeźdźcy słabł. Pozbawiony
królewskiej pomocy książę Ulder miał ogromne kłopoty z utrzymaniem granic, ale dzięki wsparciu
strona
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Creyden, Poviss i Talgar zdołały powstrzymać inwazję. Granica jest chwiejna i ciągle toczą się na niej
walki. Uciekinierzy z zajętych terenów grożą, że
Korda sprowadza ze Smoczych Gór nowych wojowników.
Trójprzymierze, jak nazwano ugodę Creyden, Poviss
i Talgaru, stara się pozyskać nowych sojuszników.
Jednak tylko król Redanii wydaje się zainteresowany
wysłaniem wojsk, głównie ze względu na utrudniony
handel z północnymi królestwami oraz naciski czarodziejów zainteresowanych tajemniczym sposobem
pojawienia się Koszmarów.
Na całej północy poszukiwani są ochotnicy, którzy
odważą się zapuścić w głąb wrogiego terytorium
jako szpiedzy. Podobno czarodzieje wysyłają własnych ludzi, aby zbadać pogłoski o górskich Ognistych Wierzejach. Pogłoski te rozprzestrzeniły się za
sprawą kilku jeńców Kordy, którzy zdołali uciec
z niewoli.
Kalina, królowa Kaedwen udaje brak zainteresowania całą sprawą. Szpiedzy donoszą jednak o ruchach
wojsk w królestwie i przygotowaniach jakie są tam
czynione. Nie wiadomo jednak, czy Kalina zamierza
przyjść z odsieczą sąsiadowi, czy raczej pożywić się
na trupie, jak sugerują niektórzy.
W Poviss powołano do wojska nawet młodzież, a armia stanęła wzdłuż rzeki Toiny. Wzmocniono załogi
fortów i nadmorskich miast. Pospolite ruszenie zwołano w Creyden i Vspaden. Caingorn wzmocnił swoje wojsko o nowych rekrutów. Sporo młodych, szukających podniety w wojennej zawierusze ruszyło z
południa i dołączyło do gromadzonych armii.
W Kovirze – przemianowanym na Kart’ak, co ponoć
znaczy Kraj Kartów – szpiedzy donieśli o przemieszczaniu się wojsk Koszmarów w kierunku nowo zbudowanych fortów nad rzeką. Nie wiadomo, czy Korda zdecyduje się przeczekać zimę, czy uderzy późną
jesienią. A może zrobi coś zupełnie niespodziewanego?

trwali. Wioski spalono, by zrobić miejsce dla stad,
a złapanych jeńców poprowadzono: na północ, do
robót przy budowie dziwacznych, przypominających
ule miast, na południe, do budowy fortyfikacji oraz
na zachód do pracy przy wyrębie lasu na łodzie
i statki. Część została wywieziona aż w Góry Smo-

POMYSŁY NA PRZYGODY
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ZWYCZAJE KARTÓW
Jeńców nie traktowali źle. Przekonałem się o tym na
własnej skórze. Mieli tylko dziwny zwyczaj opluwania ich przez kraty.
Emeth Katur, podróżnik z Koviru
Pewnej liczbie ludzi, którzy wpadli w łapy Koszmarów, udało się zbiec. Przynieśli informacje, które
wiele wyjaśniły, a jednocześnie postawiły mnóstwo
nowych pytań.
Kartowie wydają się żywić głównie mięsem swoich
wierzchowców, owych tornaków, Drapaczy, których
całe stada przegnali ze Smoczych Gór w doliny Velhadu i Naroku. Prócz tego nie gardzą także zwykłym
pożywieniem. Wbrew rozpuszczanym plotkom nie
żywią się ludzkim mięsem.
Żyją w plemionach, z których każde stanowi jednocześnie legion z własnym stadem tornaków i zapleczem wozów. Kobiety i dzieci zostawiane są w budowanych naprędce wioskach, a pod nieobecność
wojowników siedzib Kartów pilnują niewiasty.
Ludzie na podbitych terenach w większości przestrona
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Uczony z Novigradu najmuje graczy jako ochronę
wyprawy naukowej w Smocze Góry. Staną oko w
oko ze zwiadowcami Kartów. Natkną się na pierwsze ślady budowanego w górach miasta oraz podziemnych tuneli.
Kilka tygodni przez inwazją, sołtys wioski w Naroku
zleca graczom ochronę miejscowości przed nocnymi
atakami dziwnych stworów w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Co zrobią gracze, gdy wokół
rozpęta się wojna?
Książę Talgaru wysyła hanzę z misją szpiegowską
na pogrążone w chaosie ziemie Valhadu. Chce
otrzymać szegółowy raport o wydarzeniach na ziemiach sąsiada. Gracze natykają się na kolumny
uciekinierów i spalone wsie. Oszalały szlachcic Rodryk, próbuje siłą wcielić ich do niewielkiej armii,
którą stworzył, aby odbić swoje włości.
Statek, którym podróżują gracze wpada w ręce
Kartów – kapitan poddaje okręt po pierwszych salwach z broni palnej. Najeźdźcy wysadzają niewolników na brzegu w Naroku i zatrudniają do budowy
łodzi. Czy uda im się umnkąć?
Gracze znajdują się w Pont Vanis, gdy rozpoczyna
się oblężenie miasta. Bogaty urzędnik chce zatrudnić ich jako pomoc w ucieczce z zamkniętego miasta. Czarownik namawia ich do przeniesienia poza
miasto tajemniczego artefaktu.
Hanza bierze udział w ekspedycji magów na Inis
Porhoes. Statek zostaje zaatakowany przez Kartów.
Magowie giną, gracze rozbijają się na brzegu wyspy. Co kryje tajemnicza Inis Porhoes?
Znęceni zachęcającymi do wstąpienia do wojska
plakatami, gracze zaciągają się. Szybko okazuje
się, że dowódca kieruje się rozkazami tajemniczego
możnowładcy, który chce, by oddział ruszył w głąb
terytorium Kartów eskortując sekretną przesyłkę…
może aż w Smocze Góry?
Tajemniczy nieznajomy zleca hanzie szpiegowskie
zadania, po kilku wykonanych misjach gracze
uświadamiają sobie, że nieznajomy działa z polecenia Kordy Yarlsena, a oni zdradzają własnych ludzi.
Oddział najemników rusza w głąb terytorium wroga,
aby zniszczyć Arsenał, o którym krążą legendy, ale
nikt nie wie, gdzie się znajduje. Prowadzeni przez
pojmanego Karta kierują się… gdzie?
Królowie południa wspólnie ogłaszają ogromną nagrodę za głowę Kordy. Jednocześnie Crach an Craite wysyła śmiałków w celu zabicia Władcy Północy.
Czy gracze wezmą w tym udział?

cze, nie wiadomo jaki spotkał ich los.
Większość ludzi pozostała w wioskach i miastach,
pod czujnym okiem milicji, jaką Kartowie stworzyli
w podbitym kraju. Wysoko w górach, jeńcy zmuszani są do pracy przy budowie niezwykłych podziemnych korytarzy sięgających coraz głębiej, aż po

Artykuły
korzenie gór.
Jeńcy są traktowani łagodnie, żywieni przyzwoicie.
Trzyma się ich w odosobnionych osiedlach, pozwala
na kontakty rodzinom. Kartowie mają zwyczaj
opluwania niewolników, co czasem powoduje gwałtowne reakcje ze strony jeńców. Wszelkie bunty
dławione są szybko i krwawo.
Część jeńców – w tym kilku z prac w Smoczych Górach – zostało uwolnionych w ramach wymiany.
Kartom przekazano w zamian jednego Koszmara –
pokrytego bliznami kalekę Tarfasa pojmanego w bitwie morskiej w ujściu Toiny.
Nie wiadomo dlaczego Kordzie zależało na tym jednonogim, krępym Koszmarze. Z braku znajomości
języka Kartów, nie było sposobu, by dowiedzieć się
prawdy od pojmanego. Ostatecznie wydano go w
zamian za setkę jeńców, w tym kilku oficerów i syna
króla Esterada, który wpadł w niewolę w Pont Vaniss.
KONIEC INWAZJI?
Wytrzymamy. Do cholery, musimy wytrzymać.
Galwas, książę Talgaru
Kart’ak niczym czarny cień zaległ na północnym
brzegu Tango. Wbrew obawom handel z południem
został wznowiony, choć w bardzo ograniczonym
zakresie. Srebro i złoto z kovirskich kopalni nie
przestało płynąć.
Esterad i Zuleyka zaszyli się w Mircie. W krótkim
czasie ich wielkie królestwo skurczyło się do obszaru
Poviss. Książe Ulder widząc, że nie może liczyć na

Esterada, obwołał się królem Talgaru. Nie wydaje
się jednak, by pod naporem wojsk Kartów zdołał
długo utrzymać władzę. Mówi się, że na ziemie Talgaru czycha król Vspaden, który już sposobi się do
wojny pod pretekstem obrony przed inwazją Koszmarów.
W południowych księstwach tymczasem, uczeni debatują nad koniecznością zorganizowania wyprawy
na Inis Porhoet. Krążą bowiem pogłoski, że tam
może znajdować się brama, którą Kartowie przeszli
do tego świata. Wielu magów na własną rękę, wynajmując tylko niewielką grupkę ochroniarzy, wyrusza na podbite ziemie i próbuje się czegoś dowiedzieć, o sposobie pojawienia się Koszmarów na Kontynencie. Niektórzy zamierzają dotrzeć aż do legendarnego miasta Kartów w Smoczych Górach.
W Poviss tymczasem w wielkiej tajemnicy planowana jest wyprawa, mająca na celu zniszczenie zapasów broni palnej najeźdźców. Arsenały znajdują się
podobno nad wschodnim morzem, w górskich fortecach. Czy jest możliwe przekradnięcie się tam?
Wątpliwe, śmiałków jednak nie brakuje.
Największą niewiadomą pozostaje ukryta pod białym płaszczem osoba Kordy, Władcy zza gór –
uczeni wiele by dali, żeby dowiedzieć się, co się
działo z wychowankiem jarla po opuszczeniu Skellige. Czy jest czarownikiem? A może, jak głosi pewien kapłan z Tridamu, umarłym wstałym z grobu,
karą za grzechy zesłaną przez bogów?
Tomasz Kucza

Michał Sztąberek i Poganin

Arasaka
Arasaka

nieoficjalny dodatek do CP2020

łatwy do przystosowania do: systemów science-fiction i cyberpunkowych

Zapewne większość z Was nie jest w stanie wyobrazić sobie Cyberpunka 2020 bez Arasaki. Jest to bodaj największa korporacja z jaką dzielni gracze mogą zetknąć się w Ameryce niedalekiej przyszłości.
Niestety twórcy podstawki nie pokusili się o dokładniejszą charakterystykę zarówno tej, jak i innych
megakorporacji. Dlatego też postanowiliśmy wziąć
sprawę w swoje ręce i przedstawić Wam naszą wizję
Arasaki. To co znajdziecie poniżej oczywiście nie
stanowi oficjalnego rozszerzenia do gry Cyberpunk
2020.
ARASAKA WCZORAJ I DZIŚ
Twórcą dzisiejszej potęgi Arasaki był ojciec aktualnego głównego udziałowca – Dairu Arasaka. Jednakże zanim firma stała się wielką megakorporacją
musiała przejść twardą szkołę wolnego rynku.
Wszystko zaczęło się pod koniec 2001 r., gdy ojciec
Saburo wraz z innymi członkami rodziny postanowił
rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na
świadczeniu usług ochroniarskich. Data założenia

firmy zbiegła się w czasie z serią ataków terrorystycznych, które wstrząsnęły zarówno światem japońskiego biznesu jak i rządem. Z dnia na dzień
więc zaczęło wzrastać zapotrzebowanie na usługi,
które miała świadczyć firma Dairu. Zresztą klan
Arasaka nie zamierzał ograniczać się tylko do branży ochroniarskiej. Firma równocześnie miała świadczyć usługi detektywistyczne, a także z zakresu tzw.
wywiadu gospodarczego.
Początkowo Arasaka działała tylko w czterech największych miastach Japonii – w Tokio, Osace, Kioto
i Kobe. Dzięki potężnym wpływom, jakie posiadał
klan Arasaka w wojsku i służbach mundurowych
właściwie już od pierwszych dni działalności firmy
posypały się lukratywne zlecenia. Najpoważniejszym z nich było wygranie przetargu na ochranianie
budynków rządowych. W dniu 27 października 2002
r. ochroniarze Arasaki udaremnili zamach na premiera Japonii, a kilka dni później jej detektywi wytropili, a następnie zatrzymali zamachowców. Była
strona
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to iście modelowa akcja, przeprowadzona w perfekcyjny sposób. Media całego świata powtarzały tę
wiadomość aż do znudzenia. A klan Arasaka tylko
czekał.
Kolejne zlecenia pojawiały się w zastraszającym
tempie. Pod koniec 2001 r. utworzono pierwszą filię
zagraniczną – w Hong Kongu. W 2002 r. Arasaka
otworzyła filie w Singapurze, Bangkoku, Szanghaju,
Pekinie i Seulu. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania
na usługi firmy, Dairu rozpoczął kolejne inwestycje.
Na pierwszy ogień poszły usługi windykacyjne, które
zaczęto świadczyć począwszy od 2003 roku. W 2005
Dairu zakupił pakiet kontrolny akcji chińskiej firmy
VaiShoot Inc. produkującej pistolety maszynowe.
Inwestycję pilotował jego syn – Saburo, który
wkrótce po przejęciu VaiShoot Inc. sprowadził do
Japonii wybitnych niemieckich specjalistów w dziedzinie militariów.
Rok 2006 był przełomowy w historii Arasaki – akcje
firmy po raz pierwszy pojawiły się na nowojorskiej
giełdzie. W tym samym czasie otworzono również
pierwszą amerykańską filię firmy – w Los Angeles.
Najnowsze modele broni sprzedawały się w Stanach
niczym ciepłe bułeczki. Większość tamtejszych firm
ochroniarskich zaczęło zaopatrywać się w pistolety
maszynowe Arasaki. Rynek amerykański okazał się
bardzo chłonny na usługi Japończyków. Fachowość,
pracowitość i żelazne zasady nawiązujące do
słynnego kodeksu bushido czyniły z ludzi Arasaki
bardzo wiarygodnych partnerów w interesach.
Szybko też powstawały nowe oddziały firmy w
kolejnych wielkich miastach Stanów Zjednoczonych.
Uroczyste otwarcie wieżowca w Night City uświetnił
swą obecnością premier Japonii, a także sekretarz
stanu USA ds. bezpieczeństwa narodowego, co
niewątpliwie wzmocniło i tak ogromny już prestiż.
Równocześnie z ekspansją na rynku amerykańskim
Japończycy przystąpili do zdobywania rynków europejskich. Filie Arasaki powstały w Londynie, Paryżu,
Berlinie, Brukseli i Rzymie, a więc w stolicach najważniejszych państw Europy Zachodniej.
Niestety ciężko choremu Dairu nie było dane długo
cieszyć się sukcesami. W niewyjaśnionych jak dotąd
okolicznościach został zamordowany 13 maja 2018
r., a więc w dniu, w którym miał przyjechać na
otwarcie nowej fabryki zbrojeniowej w pobliżu Night
City. Sprawa do dzisiaj nie został wyjaśniona, choć
zajmują się nią najlepsi detektywi Arasaki. W kręgu
podejrzanych znalazła się korporacja Militech – największy konkurent japońskiego koncernu na rynku
broni palnej, a także yakuza, z którą Dairu od dłuższego czasu nie mógł ułożyć stosunków (wcześniej
yakuza współpracowała z Arasaką – patrz niżej).
TAJEMNICA SUKCESU
Choć, jak każda korporacja, Arasaka nastawiona
jest na zysk i rozwój, to jednak w swych dążeniach
nie kieruje się wyłącznie umacnianiem i tak już zapewnionej pozycji na rynku i rozszerzaniem wpływów na zagranicę. Arasaka nie zaszłaby tak daleko i
nie odniosłaby takiego sukcesu, gdyby nie moralne
podstawy, którymi kierują się wszyscy pracownicy:
poczynając na sprzątaczach, przez zwykłych urzędstrona
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ników, a na grubych rybach kończąc. Podstawy moralne, o których mowa, to bushido, japoński kodeks
etyczno-moralny, odpowiednio zmodyfikowany i
dostosowany do nowych czasów. I choć zachowanie
pracowników korporacyjnych różni się od zachowania średniowiecznych samurajów, to u podstaw leżą
te same idee: lojalność, honor, twarz i samodoskonalenie.
Arasaka nie pozwala sobie na spoczywanie na laurach pomimo doskonałych zysków i ustalonej pozycji na wielu rynkach. Nieważne, że każdy produkt
doskonale się sprzedaje, dodając kolejne zera na
wielu bankowych kontach korporacji. Jeśli jakikolwiek projektant odkrywa wadę w produkcie albo
sposób na jego modernizację zanim opracowana
zostanie nowa technologia, produkt natychmiast
wycofywany jest z rynku, usprawnienie wprowadzane, po czym produkt wraca na rynek. Może to być
lepszy bezpiecznik w pistolecie, lepsza klawiatura w
systemie alarmowym, skuteczniejszy pilot otwierający bramę garażu. Każdy najdrobniejszy nawet
produkt zawsze zbliża firmę o krok do osiągnięcia
perfekcji na danym polu. Tak jak samurajowie dążyli do doskonalenia samych siebie, tak firma dąży do
samodoskonalenia i doskonałości swoich produktów.
W strukturach pracowniczych nie miejsca dla
leserów i obiboków. Jeśli ktoś nie jest w stanie
poświęcić wszystkiego dla korporacji i dokładać
wszelkich starań, by poprawić jej produkty i obraz
na rynku, Arasaka szybko się go pozbywa. Nie
warto trzymać pod bokiem czarnej owcy, która chce
się tylko nachapać pieniędzy albo przechwalać się
pracowniczą plakietką. Gdy tylko ktoś przestaje
dawać sobie radę, natychmiast jest zastępowany
przez wydajniejszą, bardziej pracowitą osobę. Od
pracowników wymaga się pracowitości i fanatycznej
wręcz lojalności. Aplikanci na każde stanowisko
przechodzą serie testów, które mają potwierdzić,
czy ich profil psychologiczny odpowiada osi ideologicznej korporacji, badana jest przeszłość rodzinna,
edukacja, przynależność do różnych związków i organizacji. Fakt, profil jest bardzo wąski, ale Arasaka
nie może sobie pozwolić na zatrudnianie osób, które
nie będą firmie oddane. Korzyści takiej selekcji są
ogromne, a wspomnieć wystarczy o nieprzekupności
pracowników, by wiadomo było, dlaczego korporacja radzi sobie tak doskonale. Między innymi dlatego też inne korporacje wręcz polują na osoby, które
odeszły z Arasaki, tudzież zostały z niej wyrzucone.
Ciężko jednak kogoś takiego znaleźć. Jeśli ktoś
opuszcza korporację, w większości przypadków
wszelki słuch po nim ginie.
Nie oznacza to oczywiście, że wysysa ona pracowników i wyrzuca na śmietnik tylko po to, by zaraz
wziąć się za kogoś nowego. Nie, Arasaka opiekuje
się swoimi ludźmi, daje dostęp do prywatnych klinik
medycznych, doskonałych szkół, zapewnia komfortowe mieszkania i samochody. Dbałość o pracownika jest jednak tylko jedną stroną medalu, gdyż Arasace chodzi też o permanentny nadzór zatrudnionych. Oczywiście nie wiedzą oni, że są monitorowani, a sama korporacja nie może sobie pozwolić na
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narażanie się na straty przez niewłaściwy dobór
kadr.
Konkurencję z innymi korporacjami Arasaka stara
się prowadzić na własnych zasadach, jak najbardziej
uczciwie i tak, by nie niszczyć konkurenta, jeśli
trzyma się odpowiednich zasad. Przykładowo, Arasaka nigdy nie ucieka się do zdrady, przekupstwa,
czy skrytobójczych ataków. Jeśli prowadzi walkę, to
prowadzi ją otwarcie, nawet jeśli nie ogłasza swych
intencji. Jeśli już dochodzi do prawdziwych scysji, to
zawsze lepiej, gdy przeciwnik dyskredytuje sam
siebie, niż gdyby Arasaka miała się otwarcie do tego
przyczynić. Do wszystkiego trzeba podchodzić cierpliwie, nawet do konfliktów i nie podejmować nieprzemyślanych działań.
Dla Arasaki bardzo ważny jest pozytywny image
firmy i marki, który został osiągnięty dzięki zastosowaniu jednej, bardzo prostej zasady: swoje brudy
prać na własnym podwórku. Między innymi dlatego
wewnętrzne struktury i management korporacji owiane są
taką tajemnicą. Do oczu i uszu
publiki nie może dotrzeć nic, co
zaszkodziłoby wizerunkowi firmy i naraziłoby ją na straty.
Arasace zależy na zyskach, ale
nie oznacza to, że wszyscy dokoła mają tracić. Wszelkie
umowy i kontrakty zawsze zawierane są tak, by obie strony
były zadowolone. Oczywiście
korporacja sama siebie nie narazi nigdy na straty, ale nie
wchodzi również w umowy, które krzywdziłyby jej kontrahentów czy podwykonawców
Na sukces korporacji składają
się również, poza wspomnianymi wyżej zasadami kodeksu
bushido, liczne kontakty jakie
posiada klan Arasaka zarówno
w kręgach rządowych jak i w
organizacjach przestępczych.
Powiązania Dairu i innych członków rodziny z rządem i wojskiem wynikają przede
wszystkim z wieloletniej tradycji klanu. Historycy
twierdzą, że są w stanie prześledzić historię rodziny
aż do okresu Heian, ale rodzina Arasaka zaczęła
odgrywać ważną rolę w życiu polityczno-społecznym
Japonii dopiero w XVII wieku, z nastaniem szogunatu Tokugawa i okresu Edo. Straż przyboczna szoguna składała się wyłącznie ze specjalnie szkolonych,
fanatycznie lojalnych wojowników rodu Arasaka.
Poza ninja stanowili swego rodzaju drugą siatkę
szpiegowsko-informacyjną w cesarstwie. Jednak to
nie z tego ród Arasaka był najbardziej znany.
Wiek XVII oprócz zmian politycznych przyniósł też
zmiany w sztuce żołnierskiej i sposobach walki Japończyków. Pojawienie się w wieku XVI Portugalczyków spowodowało, iż w Kraju Kwitnącej Wiśni z
wolna zaczęły też pojawiać się muszkiety, pistolety
i inne rodzaje broni palnej. Oczywiście szogunat nie

mógł sobie pozwolić na zależność w tej kwestii od
wielkookich barbarzyńców, więc wzory broni palnej
zostały szybko skopiowane, by Japończycy sami
mogli zająć się produkcją. W 1684 roku Keishiro
Arasaka zaprojektował i zbudował pierwszy muszkiet japońskiej produkcji i wkrótce zaczęła się produkcja masowa tej broni, która potem była wielokrotnie usprawniana i modyfikowana. Oczywiście
poza muszkietami ród Arasaka zaprojektował też
pistolety, a nawet podobno pierwszą w świecie wielolufową broń, która naraz pluła trzydziestoma pociskami. Światło dzienne ponoć ujrzał tylko jeden
jedyny egzemplarz takiej dziwnej broni i pojawił się
on tuż po tym, jak w niewyjaśnionych okolicznościach zginął Hiroaki Arasaka, pomysłowy projektant. Chodziły pogłoski, iż jego pomysły były tak
dziwne, że aż niedorzeczne i rodzina sama go zgładziła, by nie przynosił wstydu idiotyzmami.
Do roku 1750 ród Arasaka był już głównym producentem i dostawcą broni palnej
dla wojska i jego pozycji jako
fabrykanta nie była w stanie
podminować żadna konkurencja, która tak czy inaczej nie
mogła z Arasaką konkurować
ani cenami, ani jakością i skutecznością broni.
Przewrót roku 1868 nie zagroził
ani rodzinie, ani jej zajęciu w
większy sposób – broń tak czy
inaczej wszystkim była potrzebna, a rządowe próby przejęcia
manufaktur w dziwny sposób
się nie udawały. Jednak rosnące
zainteresowanie rodziną, jej
powiązaniami i historią spowodowały, iż Arasaka musieli zniknąć
ze
sceny
politycznowojskowej, gdyż szum zrobił się
wokół nich stanowczo za głośny.
Nie wiadomo, czym rodzina
zajmowała się przez cały wiek
XX – zapewne planowała wielki
powrót i kompletne zdominoMarcin „Kroghul” Górecki
wanie rynku.
Podobno przygotowania do powrotu w dużej mierze
miały opierać się na kontaktach członków klanu
Arasaka ze strukturami przestępczymi. Choć nikt
nigdy nie mówił o tym na głos, część członków rodziny od dawna podejrzewana była o powiązania z
yakuzą. Sam twórca przyszłej potęgi korporacji w
wielu wywiadach udzielonych dla mediów kategorycznie odcinał się od jakichkolwiek insynuacji dotyczących udziału klanu w strukturach mafijnych. I
rzeczywiście Dairu naprawdę miał czyste ręce. Za
kontakty z yakuzą odpowiedzialny był jego przyrodni brat – Yakazuki.
Yakazuki i jego ludzie (w ramach yakuzy) zajmowali
się głównie „ochroną” ważniejszych agencji towarzyskich i nocnych klubów, a także przemytem narkotyków ze „Złotego Trójkąta”, gdzie współpracowali m.in. z chińskimi triadami. Ta „nieoficjalna” dziastrona
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łalność niektórych członków klanu bardzo często
przydatna była przy wykonywaniu usług detektywistycznych. W samym Tokio już od kilku lat krążą
plotki jakoby to właśnie członkowie Arasaki powiązani z yakuzą pomogli wytropić zamachowców, którzy w 2002 r. przeprowadzili nieudaną próbę zamachu na premiera Japonii.
POMYSŁY NA PRZYGODY ZWIĄZANE Z ARASAKĄ:
◊

◊

◊

◊

W niewielkim lombardzie ktoś zastawił kilkusetletni
zwój, który okazuje się być jednym z szalonych
projektów Hiroakiego Arasaki. W tym samym czasie policja odnajduje zwłoki ludzi zamordowanych
dziwną bronią palną.
Ktoś systematycznie morduje agentów Tokuheia,
ale ciała po tygodniu znikają z kostnicy. Uderzająco
podobne osoby pojawiają się wśród „żołnierzy” innej korporacji? Zdrada czy spisek?
Akcje Arasaki tracą na wartości. Agenci nie są w
stanie podołać zlecanym zadaniom. Ktoś sabotuje
poczynania korporacji, czy też może jest to umyślny plan Saburo? Dowody są w zasięgu ręki, a rozwiązanie tak oczywiste, że aż niewiarygodne.
W mieście dochodzi do wielu ataków na obiekty
chronione przez agentów Arasaki. Po kilku dniach
okazuje się, że odpowiedzialność za to ponosi
yakuza. Konflikt między megakorporacją a mafią
wkracza na kolejny etap, być może któraś ze stron
zechce posłużyć się niczego nieświadomymi bohaterami graczy w niebezpiecznej rozgrywce?

Działalność Yakazukiego skierowana była również
na wymuszanie haraczy i handel żywym towarem
(przede wszystkim młode dziewczyny z byłych republik radzieckich oraz Bułgarii). Kontakty ludzi
Arasaki ze światkiem przestępczym ułatwione także
dzięki temu, iż wielu z nich służyło niegdyś (a niektórzy cały czas służą) zarówno w policji jak i agencji wywiadowczej. Wyrobione tam kontakty przydają
się tak w biznesie jak i przy nielegalnej działalności.
Co prawda nikt nie mówi o tym głośno, ale co jakiś
czas słyszy się, że Arasaka powstała głównie dzięki
mafijnym pieniądzom. Podobno istnieją nawet jakieś dowody na potwierdzenie plotek, ale póki co
nigdy nie ujrzały światła dziennego. Choć ostatnio
niejaki James Withers – wolny strzelec z Night City
– na zlecenie Net 54 rozpoczął dziennikarskie śledztwo w tej sprawie. Podobno jego ochrona składa się
z 10 eks-Rangersów, którzy pilnują reportera o każdej porze dnia i nocy. Po ulicach krąży również
opowieść jakoby za głowę Withersa tajemniczy
„możny protektor” wyznaczył bardzo wysoką nagrodę.
ORGANIZACJA
W chwili obecnej Arasaka stanowi jedną z największych megakorporacji na świecie. Pod względem
organizacyjnym mogłaby jednak stanowić wzór do
naśladowania dla innych wielkich koncernów. Arasaka to klasyczne japońskie zaibatsu, a więc jej
organizacja opiera się przede wszystkim na rodzinie. Tak jak pisałem wyżej, działalność korporacji
ukierunkowana jest aktualnie na:
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♦ działalność ochroniarską (na czele działu stoi syn
Saburo – Rikichi);
♦ przemysł zbrojeniowy (działem zarządza bezpośrednio Saburo);
♦ usługi detektywistyczne (Senkichiro Tokuhei –
głowa sprzymierzonej z klanem Arasaka rodziny);
♦ windykacja (starszy syn Yakazukiego – Mitsunari);
♦ wywiad gospodarczy (córka Saburo – Tsuko).
Nieoficjalnie wiadomo też, że niektórzy członkowie
klanu zostali oddelegowani do współpracy z chińskimi triadami. Bazą wypadową dla nich jest Hong
Kong. Arasaka wysłała również „obserwatorów”
w rejony „Złotego Trójkątą”, choć odkąd popsuły się
kontakty między korporacją a yakuzą ludzi owi raczej rywalizują na tamtejszym rynku o wpływy niż
współpracują ze sobą.
Placówki Arasaki rozsiane są niemal po całym świecie. Dzięki temu Saburo i reszta członków zarządu
firmy nie mają kłopotów z otrzymywaniem najświeższych informacji. Codziennie organizowane są
specjalne wirtualne konferencje, na których dyrektorzy poszczególnych placówek zdają szczegółowe
raporty ze swej działalności. Nie jest również tajemnicą, że placówki utrzymują całą rzeszę starannie dobranych i specjalnie przeszkolonych (o czym
była mowa wyżej) informatorów, którzy dbają
o interesy zaibatsu bezpośrednio w terenie.
Arasaka dysponuje również licznymi oddziałami
szybkiego reagowania, na wypadek, gdyby w którymś z zakątków świata interesy firmy zostały zagrożone. W oddziałach tych służą sami Japończycy,
a na temat ich szkolenia krąży od lat wiele tajemnic.
Podobno niektórzy z nich rekrutują się ze słynnej
szkoły ninja na Okinawie, choć, tak jak wiele innych
informacji na temat firmy, także i te nigdy oficjalnie
nie zostały potwierdzone. Liczbę oddziałów szacuje
się na ok. 20 tyś. Wiadomo również, że żołnierze
zostali podzieleni na kilka wyspecjalizowanych formacji m.in. antyterroryści „Tetsu Kaze” (Żelazny
wiatr), czy tajemniczy Kroczący w Ciemnościach
(Makura Hokosha). O tych ostatnich krąży wiele
opowieści w Japonii, choć sam Saburo pytany kiedyś o te jednostki odpowiedział, że pierwszy raz w
życiu słyszy tę nazwę…
ARASAKA SABURO
Arasaka Saburo jest człowiekiem, którego nie sposób zapomnieć… i to z wielu względów. Po pierwsze,
cechuje go nieludzka wręcz cierpliwość i opanowanie – mogłoby się wydawać, że nikt ani nic nie jest
w stanie wyprowadzić go z równowagi i w jak kryzysowej czy niebezpiecznej sytuacji by się nie znajdował, nigdy nie traci zimnej krwi. Jego twarz jest
twarzą pokerzysty, praktycznie nigdy nie gości na
niej wyraz inny niż chłodna obojętność, więc nigdy
tak właściwie nie wiadomo, w jakim jest obecnie
nastroju. Jeśli się uśmiecha czy marszczy brew, to
gest taki na pewno został przekalkulowany, by zrobić na rozmówcy wrażenie albo pomóc w osiągnięciu
założonego celu. Nie znaczy to wcale, że Saburo
jest twardzielem, który chętnie pokazuje, ile władzy
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trzyma w każdej chwili w ręku. Choć na każde jego
skinienie może powstać prywatna armia, bardzo
niechętnie ucieka się do pokazów siły – jego autorytet jako głowy Arasaki robi dostateczne wrażenie na
każdym. A jeśli nie robi, to znaczy, że dana osoba
albo nie wie, z kim ma do czynienia, albo sama cieszy się podobnym autorytetem.
Saburo mówi powoli i bardzo wyraźnie. Posługuje
się krótkimi, prostymi zdaniami. Zawsze patrzy
rozmówcy w oczy i oczekuje tego samego. Jego
polecenia są zwięzłe i jasne. Przyzwyczajony jest do
posłuchu, ale nie znosi pochlebców i wazeliniarzy.
Ceni u innych siłę woli i wytrwałość oraz odwagę
w podejmowaniu śmiałych decyzji.
Saburo ma tylko dwie dziedziny zainteresowań:
broń i sztukę. W każdym wieżowcu zagranicznej filii
Arasaki jedno piętro jest zamknięte wyłącznie dla
niego i urządzone specjalnie według jego zaleceń.
Dwa pomieszczenia stanowią swoiste muzeum wypełnione dziełami sztuki autorstwa artystów pochodzących z danego kraju. Saburo twierdzi, że anali-

zując malarstwo, rzeźby i muzykę danej nacji, jest
w stanie poznać jej słabe i silne strony i odpowiednio zaplanować strategię firmy. Jedno pomieszczenie stanowi muzeum broni i sztuki żołnierskiej,
w którym zgromadzone jest wojskowe oporządzenie
z różnych epok. W kolejnym pomieszczeniu znajduje się sala treningowa, w której Saburo odreagowuje stres sparringami kendo lub podczas medytacji
zazen.
Na co dzień Saburo ubiera się wygodnie, ale elegancko. Natomiast na oficjalne spotkania i w wolnym czasie nosi tradycyjne japońskie kimona z najdroższego jedwabiu.
Michał Sztąberek & Poganin
P.S. Artykuł ten najprawdopodobniej będzie stanowić wstęp do
obszerniejszego cyklu tekstów, który roboczo nazwaliśmy „Japonia 2020”. Wszystkich chętnych do współtworzenia tego dodatku
prosimy o kontakt!
Autorzy są współredaktorami internetowego miesięcznika Avatarae.

Lill

Trzy
Trzykobiety
kobiety

bez syndromu spalonej wioski

artykuł łatwy do przystosowania do: dowolnego systemu fantasy

Trzy postacie kobiece do jakiegokolwiek systemu
fantasy (celowo nie podaję nazw większych miast i
instytucji).

KATARINA BRUNNERBAUM
psycholog
W niewielkim miasteczku leżącym przy głównej drodze do dużego miasta, urodziła się i mieszkała Katarina, przez przyjaciół zwana Kate. Dzieciństwo miała
szczęśliwe. Ojciec – szanowany medyk, matka –
krawcowa, wyznaczała trendy miejscowej mody.
Z braci również mogła być dumna; obydwaj służyli
w armii i słynęli z odwagi, niestety w domu bywali
rzadko. Kate dorastała więc w szczęśliwej, stosunkowo zamożnej rodzinie; była ładna, wykształcona,
nie doskwierała jej bieda. Niestety, stanowiła przy
tym idealną kandydatką na żonę. Więc gdy tylko
osiągnęła odpowiedni wiek, zaroiło się wokół niej od
konkurentów do ślicznej rączki. Kate była jeszcze
młoda i nie czuła potrzeby zamążpójścia, ale niestety, środowisko wymagało od młodej kobiety wyboru
między małżeństwem a klasztorem, przy czym to
drugie było jeszcze gorszym wyjściem dla pełnej
życia dziewczyny. Więc gdy tylko pojawił się przystojny Klaus Brunnenbaum, w miarę ułożony i bogaty, z radością ogłoszono zaręczyny.
Kate została żoną spadkobiercy miejscowego gospodarza. Młodzi wkrótce wybudowali gospodę, w
której miejscowi mogli znaleźć dobry trunek i zabawę, a przyjezdni strawę i nocleg. „Trzy Dęby” pro-

sperowały doskonale, a gospodarze wkrótce doczekali się potomków: dwóch chłopców. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie różnica charakterów małżonków. Klaus był typowym konserwatystą, kobieta
była jego zdaniem przeznaczona do kuchni, łoża
i dzieci. Kate natomiast przepełniała żądza wiedzy,
szczególnie zaś interesował ją szeroki wachlarz
ludzkich zachowań i charakterów. Uwielbiała rozmawiać z ludźmi, słuchać o ich problemach, dawać
rady, pocieszać. Męża drażniła popularność żony i
poważanie jakie miała u innych. Trochę jej zazdrościł, przy niej czuł się prostym chłopem. Dawał się
łatwo manipulować.
Pewnego zimowego dnia do „Trzech Dębów” zawitał
oddział żołnierzy, którzy wracali do stolicy po blisko
roku włóczęgi. Postanowili przeczekać w gospodzie
śnieżycę. Byli niesforni i sfrustrowani, co wróżyło
kłopoty dla Klausa. Ale Kate dostrzegła w nich zmęczonych, tęskniących za domem chłopców, którzy
widzieli za dużo zniszczenia, cierpienia, śmierci.
I potrzebowali pomocy żeby sobie z tym poradzić.
Nie pozwoliła sprowokować się zaczepkami, zbyć
chamstwem, nawiązała nić porozumienia. Wysłuchała. Pomogła. I zdobyła szacunek. Zyskała coś
jeszcze: poczucie bycia potrzebną. Kilka dni później
Kate odbyła w tajemnicy rozmowę z dowódcą żołnierzy, a gdy na drugi dzień oddział ruszył w dalszą
drogę, Kate była z nimi. „Klaus i dzieci świetnie poradzą sobie beze mnie, a Ci młodzi chłopcy tutaj…
naprawdę mnie potrzebują. I przy nich się nie zanudzę…”.
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Adrian Tokarski

Charakterystyka: Katarina Brunnenbaum ma około 30 lat. Jest niewysoka, ale ładna i kształtna. Charakterystyczne są jej jasne, bystre oczy i spojrzenie, które przeszywa człowieka na wylot. Ubiera się
skromnie, w ciemne podróżne stroje, a kręcone włosy czesze w niedbały kok.
Katarina podróżuje razem z armią. Nie bierze oczywiście udziału w walkach i oficjalnie jej miejsce jest
przy zaopatrzeniu. Jednak tak naprawdę jest czymś
na kształt wojskowego psychologa. To do niej żołnierze przychodzą opowiedzieć o lękach, uczuciach,
zapytać o radę w sprawach sercowych czy jakichkolwiek innych. Wysłuchuje uważnie i cierpliwie;
doradza, sugeruje. To Kate wołają, gdy któregoś
poniosą nerwy, jej uwag i sugestii słucha nawet
dowódca. W końcu wie najlepiej co się dzieje wśród
żołnierzy. Jest przy tym niebywale dyskretna,
świetnie zdaje sobie sprawę, że dzięki temu inni
obdarzają ją zaufaniem. A żołnierze traktują Katerinę z szacunkiem, jest przecież jedyną osobą, której
na polu walki mogą opowiedzieć, jak bardzo tęsknią
za domem i jak bardzo się boją, a ona wysłucha
i nie wyśmieje. W armii nauczyła się
też całkiem nieźle posługiwać mieczem, jednak, oprócz „towarzyskich”
potyczek, nie miała na szczęście
okazji do sprawdzenia się w walce.
Mimo to zawsze nosi miecz przy sobie.
W stosunku do innych jest otwarta,
pewna siebie, odważna i cierpliwa.
Nie pozwala się sprowokować, nie
ponoszą ją emocje, mimo to jest ciepła i serdeczna. Śmieje się często. I,
co ciekawe, wcale nie tęskni za rodziną i poprzednim życiem. Z każdym
potrafi się dogadać, wyjść nawet z
kryzysowej sytuacji. Ma świetne wyczucie sytuacji, jest urodzoną dyplomatką. Nie pozwala też sobie na romanse. Przecież gdyby się zakochała w jednym z
żołnierzy, zaczęła by czuć to, co oni: strach przed
śmiercią. Nie potrafiłaby spojrzeć na ich problemy
chłodnym spojrzeniem. Tego boi się najbardziej….

SERENA TRISTITIA
ochroniarz
Serena urodziła się w rodzinie szlacheckiej. Ojciec
był dowódcą wojskowym, jednym z najbardziej cenionych. Bardzo pragnął mieć syna… Niestety. Serena miała jeszcze dwie starsze siostry: Mil (umarła
jako dziecko) i Lilianę (została nadwornym skrybą).
Jej matka, Amelia, była dyplomatką, jedną z bystrzejszych i cenionych doradców. Niestety, gdy
Serena miała 10 lat, Amelia zginęła z rąk skrytobójcy (takie rzeczy często zdarzają się niewygodnym
ludziom). To całkiem załamało ojca małej Sereny.
Doszedł do przekonania, że bez umiejętności walki
jego najbliżsi są całkowicie bezbronni, zwłaszcza, że
rzadko bywał w domu. Wbrew regulaminowi zabierał więc małą na wyprawy, a jego ludzie uczyli ją
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różnych sztuczek. Starsza Liliana została pod opieką
dziadka, również skryby, jako że bieganie z mieczem wcale jej nie bawiło. Serena uczyła się szybko, mimo wszystko była jednak tylko kobietą i nie
dorównywała mężczyznom w walce wręcz. Ojciec
wykorzystał jednak jej celne oko i ubłagał przyjaciela, dowódcę jednej z formacji strzeleckich, aby
nauczył jego córkę posługiwania się bronią strzelecką. Walka na odległość szła już dziewczynie znacznie lepiej, a wśród żołnierzy nabrała pewności siebie. Gdy czasy były spokojniejsze, Serena w domu
pod czujnym okiem dziadka i siostry uczyła się różnych bzdur jak etykieta, historia…
Gdy dziewczyna skończyła 22 lata, jej ojciec został
zamieszany w spisek i w rezultacie skazany na więzienie za zdradę. Był to bolesny cios zarówno dla
niego, jak i dla Sereny. Zmarł niedługo po tym, najprawdopodobniej otruty. Śledztwo przeprowadzone
wówczas na dworze przez tamtejsze „służby bezpieczeństwa” co prawda doprowadziło do odnalezienia i
ukarania winnych, jednak nie zmieniło tego, że Serena do ludzi zajmujących się polityką i dyplomacją
pała prawdziwą wrogością, tak samo
zresztą jak do ludzi parających się
magią (niechęć tą odziedziczyła po
ojcu). Na życie zarabia od tamtego
czasu jako ktoś w rodzaju bodyguarda, lub ochrania karawany i podróżnych. Jest w tym bardzo dobra. Coraz częściej i chętniej wyrusza w podróże, przyjmując nawet wielomiesięczne zlecenia. Jest przy tym sumienna, obowiązkowa i pod jej opieką klient może czuć się naprawdę
bezpiecznie.
Charakterystyka: Serena ma 26
lat. Jest smukła i wysportowana. Ma
jasne falowane włosy , duże błękitne
oczy i ujmujący uśmiech, który na jej
twarzy nieczęsto się pojawia. Mówi
mało, krótkimi zdaniami, rzadko podnosi głos. Jej
ruchy są bardzo oszczędne. Ubiera się elegancko,
nigdy wyzywająco, chyba że jest to naprawdę niezbędne, w długie najczęściej jasne suknie albo eleganckie podróżne ubrania. Wygląd oraz sposób
ubierania się często myli potencjalnych przeciwników, co jest jej wielkim atutem. Poza tym pod ubraniem można ukryć niezły arsenał. A suknia z rozcięciem na boku wcale nie musi krępować ruchów,
zwłaszcza, jeśli jest się do niej przyzwyczajonym.
Serena jest niezła w strzelaniu z wszelakiej broni,
najbardziej jednak lubi kusze. Dobrze rzuca nożami.
Preferuje walkę na odległość, ale z mieczem też
radzi sobie świetnie. Dobrze jeździ konno, potrafi
czytać z ruchu warg, a przed jej wzrokiem niewiele
rzeczy się ukryje. Ma własne mieszkanie w jednej
z lepszych kamienic, a jej najcenniejszą rzeczą jest
kasztanowy tresowany wałach o wdzięcznym imieniu Ramadan, prezent od „przyjaciół z armii”.
Serena jest raczej milczącą, skrytą osobą. Niewiele
mówi o sobie i tylko w towarzystwie przyjaciół, których ma niewiele, potrafi się otworzyć i rozluźnić.
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SARA DEL CELLESTA
czarodziejka
Sara urodziła się w dużym nadmorskim mieście.
Była córką zamożnego kupca, którego prawie nigdy
nie było w domu, i arystokratki z podupadającego
już, lecz wciąż zamożnego rodu. Już jako dziecko
Sara odznaczała się wielkim talentem i
inteligencją, jej nauczyciele byli zachwyceni. Miała zdolności językowe,
lubiła matematykę, ale najbardziej pociągały ją nauki przyrodnicze. Gdy miała 14 lat, jeden z najbardziej szanowanych czarodziejów w mieście, Mistrz
Maurice, przyjął ja jako uczennicę. Od
tej pory dla Sary nastały ciężkie dni.
Nauczyciel był surowym człowiekiem,
wymagał dyscypliny, długich treningów
i ciężkiej pracy, do których dziewczyna
nie była przyzwyczajona. Ale jednocześnie uczył ją dużo i Sara posiadała coraz większą wiedzę z dziedziny magii.
Ta zaś pasjonowała ją coraz bardziej.
Niestety, kierunek w jakim poszło jej zainteresowanie, niezbyt podobał się mistrzowi. Ze wszystkich
bowiem rodzajów magii Sara wybrała ten, który
pozwala na przywoływanie i panowanie nad istotami
z innych światów: demonologię. Na tym tle między
nią a Mistrzem dochodziło do sporów; Sara zarzucała mu ignorancję i tchórzostwo, Maurice zaś twierdził, że dziewczynie brak pokory i dyscypliny. Ale
jedno było pewne, brak jej było wiedzy w tym temacie. Po pięciu latach drogi Sary i jej nauczyciela
rozeszły się. Młoda kobieta postanowiła poszukać
kogoś, kto zechciałby przekazać jej wiedzę na temat
mrocznej i niebezpiecznej sztuki. Nie było to łatwe,
demonolodzy nie szczycili się przyjaźnią ludzi, byli
otoczeni atmosfera nieufności i strachu. Ale Sara
dowiedziała się o czarodzieju żyjącym w odległej
części kraju, który ponoć parał się tą odrażającą
dziedziną magii, i był w posiadaniu księgi, która
była kompendium dotychczasowej demonologicznej
wiedzy. Odnalazła go i poprosiła o nauki. Jednak
Mistrz Arnon nie chciał na to przystać. Mimo, iż nie
przyznał się oficjalnie, co robi, cieszył się złą sławą,

i już to przysparzało mu kłopotów. Nie ufał ludziom i
nie chciał, by ktokolwiek przeszkadzał mu w pracy.
Odesłał więc dziewczynę precz. Ale Sara nie dała za
wygraną. Opłaciła oprychów, aby włamali się pod
nieobecność czarodzieja do jego domu i wykradli
Księgę. Wrócił tylko jeden, przerażony i ledwie żywy, ale z księgą. Zabrał pieniądze i uciekł co tchu.
Również Sara, bojąc się zemsty czarodzieja, zaszyła
się w dworku daleko od tamtego miejsca i zaczęła
studiować zakazaną wiedzę.
Tu potwierdziły się słowa Mistrza Maurica: dziewczynie brakowało i pokory, i kompetencji. Przeceniła
swoją wiedzę. Pewnej bezksiężycowej nocy z innych
bytów wezwała wyjątkowo złośliwego demona i nie
potrafiła przejąć nad nim kontroli. Przerażający
stwór zabił jej sługi, a kobieta z trudem uszła z życiem. Demon uciekł. Sara zrozumiała, jak bardzo się
myliła myśląc, że demony można przyzywać i rozkazywać im bezkarnie. Była wściekła na siebie, za
pychę i arogancję; na Maurica, że pozwolił jej
odejść, ale najbardziej na demona. Ruszyła za istotą
krwawym tropem i odnalazła w jednej z małych
wiosek, gdzie stwór urządził krwawą jatkę. Uzbrojona jedynie w księgę i własny umysł
ostatkiem sił odesłała czarem w niebyt
istotę, którą przyzwała.
Po tym wszystkim Sara doszła do
wniosku, że odsyłanie Demonów wychodzi jej znacznie lepiej niż przyzywanie. Postanowiła dalej zgłębiać
swoją wiedzę, ale nie po to, by przyzywać te straszne istoty, ale aby z nimi
walczyć. Traktowała to jako swego rodzaju pokutę za to, co uczyniła. Wciąż
jeszcze
potrzebowała
nauczyciela.
Wróciła więc do Arnona, aby prosić o
wybaczenie i jeszcze raz przedyskutować z nim sprawę nauki, jednak dom
zastała spalony. Usłyszała, ze to tłum
podżegany przez jednego z miejscowych zebrał się w nocy, aby dokonać na czarodzieju
linczu. Arnonowi udało się zbiec. Podobno poprzysiągł straszliwą zemstę na wszystkich, którzy przyczynili się do jego krzywd.
Charakterystyka: Sara ma 24 lata, wygląda jednak na starszą. Jest wysoka, szczupła, o ostrych,
nieco ascetycznych rysach twarzy. Ma kasztanowe,
obcięte krótko włosy i brązowe, bystre oczy. Ubiera
się elegancko, lecz z prostotą, najczęściej w proste
granatowe suknie z dobrego materiału. Ma szczupłe
dłonie o długich palcach i zawsze starannie opiłowane długie paznokcie. Uśmiecha się często, a
uśmiech ma bardzo ładny. Mówi powoli, z rozwaga,
jednak czasami zdarza się jej zapomnieć, potrafi
wtedy trajkotać jak nakręcona. Przeważnie jednak
jest zamyślona i poważna. W ruchach kryje się kocia elegancja, po gestach można poznać że to
prawdziwa dama. Jednak Sara już dawno nie była w
domu, podróżuje po świecie, a sypianie na gościńcach zrobiło z niej twardą kobietę. Stara się być
zawsze tam, gdzie dzieje się coś złego, co może
mieć związek z demonami. Przyłącza się przeważnie
Janusz Dzwolak

W pracy jest typową profesjonalistką. Gdy zachodzi
potrzeba potrafi być miła, nawet uwodzicielska, jednak to zawsze tylko pozory, tak naprawdę gdy wykonuje zadanie, odkłada na bok emocje i działa
z czystym wyrachowaniem.
W stosunku do pracodawców zachowuje chłodny
dystans, co niektórym przeszkadza lub nawet onieśmiela. Jednak niezawodność Sereny sprawia, że
ma wiele zleceń od znaczących klientów. Jest wrogo
nastawiona do magów i ludzi pałających się magią;
nie ufa im i nie bierze od nich zleceń. Cały wolny
czas poświęca szkoleniu swoich umiejętności. Jej
życie towarzyskie jest raczej nikłe, ma kilkoro przyjaciół, w większości są to ludzie trudniący się tym
samym co ona, z którymi odbyła już niejedną podróż i którym ufa.
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do grupy najemników i wspomaga ich swoją wiedzą
i magią. Rzadko bierze za to zapłatę, pochodzi z
zamożnej rodziny i pieniądze nie są jej zmartwieniem. Przyzwyczaiła się do szorstkiego zachowania
poszukiwaczy przygód, z którymi często przebywa.
W kontaktach z ludźmi jest uprzejma, ale stanowcza, ma dużo cywilnej odwagi, nie boi się przyznać
do błędów, ani wyrazić swojego zdania. Jednak
przeszłe wydarzenia nauczyły ją pokory i dystansu
do własnej wiedzy, jest ostrożna, rozważna i przeciwna szastaniu zaklęciami na lewo i prawo. Jednak
gdy zajdzie potrzeba nie waha się ich użyć. Dosko-

Maciek „Beerbarian” Jarecki

nale zna się na naukach przyrodniczych, i całkiem
nieźle na medycynie. Nieobce są jej eliksiry i inne
wywary. Gdy tylko może, czas poświęca studiowaniu ksiąg, dla których ma wielki szacunek, tak samo
jak dla autorytetów uczonych, których chętnie i często słucha. Nigdy natomiast nie mówi o własnej
przeszłości. Jej największym skarbem jest skradziona księga, a osobą, której najbardziej się obawia,
jej wściekły właściciel…
Lill

Siedmiu
wspaniałych
i pies
Siedmiu
wspaniałych

i pies

ludowa legenda znaleziona w Księdze Oczywistych Morałów i Niedopowiedzeń

Przemysław Horoszkiewicz

artykuł łatwy do przystosowania do: dowolnego systemu humorystycznego

W dolinie Szarpaczy, gdzie zaległy cienie, panują
nienawiść oraz cierpienie. Ludność tamtejsza uciśniona jest przez bezlitosnych i żądnych krwi władyków, z których co jeden, to brzydszy i bardziej pazerny. Choć żaden równać się nie może w okropieństwie z nikczemnym hrabią Krakulą, który to, jak
wieść gminna niesie, gustuje w ludzkiej krwi! Kiedy
hrabia rusza na polowanie (zawsze towarzyszy temu
pieśń wykonywana przez jego siepaczy pt. „Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój”, przy
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akompaniamencie dwóch kastetów i przyłbicy),
mieszkańcy okolicznych wsi całymi hordami zapadają w lasy. Nie na wiele się to jednak zdaje, bo hrabia Krakula ma szpiega pomiędzy chłopstwem – jest
nim sowicie opłacany wioskowy głupek, Wojsław
Przekwit-Hebel. Dzięki jego wskazówkom, Krakuli
zawsze udaje się odnaleźć ukrywających się zbiegów. Potem wybiera kilkoro z nich i przy wtórze
złowróżbnej basowej melodii powraca do przerażającego zamku. Zawsze wtedy, dla większego efektu,
niebo zasnuwa się ołowianymi chmurami, grzmoty
przetaczają się gromkim echem po okolicy, a cena
bydła nierogatego idzie w górę.
Uciśnieni Szarpaczanie dłużej nie mogli znosić tego
ciągłego napięcia – postanowili coś z tym zrobić.
Tyle że sami, to mogli co najwyżej dokonać zbiorowego samobójstwa. Starszyzna zebrana z kilku
najważniejszych wiosek uradziła wreszcie, że trzeba
będzie jakichś najemników znaleźć i ich mieczami
problem zażegnać, czyli jak to powiedział mędrzec
Parzygęba, „Chłopów jakich mocnych przekonać i
posrańcowi Krakuli do rzyci nakopać”. Jednakże
pojawił się problem – na przyjezdnych nie było co
liczyć, bo miejscowi okrutni władykowie słabo dotowali rozwój agrowczasów i turystyki, stawiając raczej na rozwój lochów i edukację katów. Znowu
więc nad biednymi ludźmi zawisła groźba ze strony
hrabiego Krakuli i jemu podobnych. Tendencje samobójcze i nastroje pesymistyczne podbudowywała
dodatkowo jesień, która przyszła tego roku o tej
porze, co zwykle, czyli na początku kwietnia. Jednak
wraz z nastaniem kalendarzowej wiosny, która
przypada tu na drugi tydzień lutego, nadzieja wróciła do zdesperowanych Szarpaczan. Jak grom rozeszła się po wsiach wiadomość, że oto któryś z pasterzy natknął się na zabłąkaną w górach grupę
przyjezdnych najemników!
Kiedy przyprowadzono ich do stołecznej wsi, wzbudzili niemałą sensację. Na przedzie kroczył wolno
niejaki Dżordż Mai-Kel, który musiał być wiedźma-
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wejścia hrabiego. Od powstałego przeciągu poległ
również Elwiz, który był już nienajmłodszy i od
dawna prześladował go reumatyzm. Bliźniacy Adam
i Malysh dzielnie opierali się złowieszczej mocy
krwawego hrabiego Krakuli, jednak i oni padli trupem, bo pomylili czar „Wroga Męczenie” z „Samozniszczenie”. Euglena Zielona w bitewnym szale
przyjęła nawet kilka potężnych ciosów „na klatę” (a
musicie wiedzieć, że było na co przyjmować), jednakże skórzany pejcz nie mógł sprostać magicznej
broni Krakuli i podzieliła los towarzyszy. Zdesperowana Kalafiorella zaczęła udawać stary zegar z kukułką, żeby uniknąć straszliwej śmierci z rąk hrabiego. Ale że do zegara z kukułką nijak podobna nie
była, to sami możecie się domyślić jak marnie skończyła. Widząc to wszystko, wciąż obrażony Bobi
Łankenobi, wykrzyczał z goryczą „Ja wiedziałem, że
tak będzie!”. Zawołanie uaktywniło w nim ukrytą
moc rycerzy Niedaj i jednym pstryknięciem Bobi
sprawił, że zamczysko zapadło się pod ziemię i piekło je pochłonęło. Niestety, Bobi zapomniał przed
pstryknięciem opuścić zamek.
Do oczekujących w niepokoju wieśniaków dotarł
śmiesznie wyglądający i potrafiący mówić pies, ze
srebrną, pięcioramienną gwiazdą przypiętą do obroży – wyglądał jak nie z tej bajki. Zrelacjonował
Szarpaczanom przebieg bitwy i podkreślił bohaterstwo każdego ze Wspaniałych. Wzruszeni mieszkańcy już na drugi dzień wystrugali całkiem uroczą
rzeźbę upamiętniającą heroiczny czyn Siedmiorga.
A potem wydano obfitą biesiadę ku czci poległych,
na której to nikt z zebranych nie odważył się skalać
pamięci bohaterów trzeźwością. Wtedy pierwszy raz
nad Szarpaczami wstało słońce i uśmiechy pojawiły
się na… krótko, bo stary mędrzec Parzygęba przypomniał sobie starą legendę, która mówiła, że
„Owego syna kołkiem osinowym przebić należy, łeb
jego odrąbać i osobno od ciała zakopać, a potem
czosnku się nażreć”. Chwilę potem chichot potworny, jakby zza grobu dochodzący, po wsi się poniósł i
nim śmiesznie wyglądający pies się zorientował,
wszyscy mieszkańcy zapadli w pobliskie lasy. I tak
oto w naturze znowu nastąpiła równowaga, wąż
czasu zjadł swój ogon, wszystko zostało po staremu, a gdzieś indziej, pewien anonimowy degustator
wypowiedział znamienne „Nie wstanę, tak będę leżał!”. Czego Wam i sobie życzę!
Maciek „Beerbarian” Jarecki

Adrian Tokarski

kiem, sądząc po białych włosach i żółtych zębach.
Za nim, rozglądając się na boki, podążał Bobi Łankenobi, zwany Zezowatym – jeden ze słynnych i
prawych rycerzy Niedaj. Potem szli bliźniacy, których blizny były niemal identyczne. Obaj byli czarownikami, co poznać można było po laskach, a
nazywano ich Adam i Malysh. Obok bliźniaków maszerowała wesoło Kalafiorella z Brudzimierza, uznana w pewnych kręgach (zwłaszcza szyjnych) uzdrowicielka i wróżbitka. Kilka metrów dalej szedł emerytowany tropiciel i traper, stusiedemdziesięcioośmioletni krasnolud Elwiz Przestęp, który akurat
golił się dwuręcznym toporem. Obok krasnoluda
kroczyła dumnie łowczyni nagród, Euglena Zielona,
torując sobie drogę potężnym biustem i czarnym,
skórzanym pejczem. Pochód zamykał śmiesznie
wyglądający i potrafiący mówić pies, ze srebrną,
pięcioramienną gwiazdą przypiętą do obroży – wyglądał, jak nie z tej bajki. Siedmioro Wspaniałych i
pies ruszyło w stronę karczmy "Pod Motylą Nogą",
gdzie czekała już na nich starszyzna.
Szybko dano przybyłym do zrozumienia, że jeśli nie
podejmą się próby zgładzenia upiornego hrabiego
Krakuli, to nikt nie pokaże im wyjścia z górzystego
labiryntu Szarpaczy. Przyparci do muru, upojeni
lokalnym bimbrem i przestraszeni widokiem „nadobnej” córy młynarza, z którą mieliby spędzić najbliższą noc, Wspaniali niezwłocznie wyruszyli w
stronę zamczyska Krakuli. Jak zwykle, dla tandetnego efekciarstwa, pojawiła się gęsta jak mleko
mgła. Na całe szczęście, zmysł traperski Elwiza
Przestępa nie zawiódł i po kilku godzinach kompania
stała przed straszliwymi murami zamczyska. Adam
i Malysh usunęli nałożone na bramę zaklęcia
ochronne (wcześniej usunęli przez pomyłkę włosy
Bobiego Łankenobiego, który z miejsca się obraził),
a Euglena Zielona wraz z Dżordżem Mai-Kelem pokonali zamkowe straże. W międzyczasie Kalafiorella
zatamowała krwotok z własnego nosa, a pies zaszczekał z podziwem na ten widok. Wtedy jednak
mroczna muzyka sącząca się w tle nabrała jeszcze
bardziej złowrogiego tonu, oczy nieostrożnych gapiów zabłysnęły w okolicznych krzakach, a w sąsiedniej Ciemierni wzrosła inflacja. Potworny hrabia
Krakula wyłonił się zza kuchennych drzwi, ukazując
całą swoją mroczną potęgę i odrażającą obrzydliwość! Zaczął się krwawy bój!
Pierwszy zginął wiedźmak Mai-Kel, przyduszony
kuchennymi drzwiami podczas spektakularnego
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Artykuły
Tomasz Kucza

Narodziny
Narodzinykultukultu

artykuł o powstawaniu religii

artykuł łatwy do przystosowania do: dowolnego systemu, niekoniecznie fantasy

WSZYSTKO CO MA POCZĄTEK…
Światy gier fabularnych często dysponują licznym
panteonem bóstw, bardziej lub mniej ingerujących
w życie mieszkańców, które stanowią niezmienny
element uniwersum.
Narodziny kultu, który zjednoczy pod sobą całe narody lub zostanie szybko zapomniany, mogą być
ciekawym elementem kampanii. Szczególnie jeśli
gracze wezmą czynny udział w zdarzeniach – jako
obserwatorzy, pomocnicy, przeciwnicy lub… twórcy.
Czy obiekt kultu (bóg, bogini, może śmiertelny prorok) będzie rzeczywistą osobą, czy tylko wymysłem
sprytnych kapłanów?
Religia może wywieść się z ludowych podań (opowieści), osoby (proroka) lub księgi. Wszystkie te
elementy mogą być ze sobą splecione. Jak więc wygląda początek?

i starają się raczej ośmieszyć kaznodzieję, niż zabić
lub zranić.
W miarę upływu czasu powinien tworzyć wokół siebie legendę, która zacznie wyprzedzać go w podróżach. Praca mówcy nie jest jednak zbyt opłacalna,
chyba że wyznawcy dają się nakłonić na wielką akcję (np. rewolucję, bunt) i dopuszczą, by kaznodzieja ich poprowadził. W innym przypadku stanie się
jedynie prekursorem, ale nie członkiem kultu (nie
odniesie zysków z jego powstania np. jako arcykapłan).
W naszym świecie twórcami nowych religii byli zazwyczaj mężczyźni, ale światy fantasy rządzą się
innymi prawami. Dlatego nie ma żadnych przeciwwskazań, aby kaznodzieją była kobieta. Dotyczy to
także poniższych „zawodów”.

KAZNODZIEJA

Staruszka płacząc ucałowała stopy proroka. Tłum z
uwielbieniem śledził wzrokiem każdy gest, drgnienie
powieki, zmianę w ułożeniu fałd beżowego płaszcza.
Jakiś mężczyzna przedarł się do pierwszego szeregu
i łkając błagał o uzdrowienie chorego dziecka.
Mesjasz wstał i spojrzał z uwagą na płaczącego.
Zapadła cisza.

Młodzieniec siedział na skrzyni i majtał w powietrzu
nogami. Blizna przecinała jego policzek, częściowo
skryta w cieniu kaptura. Mówił silnym głosem, przyciągającym ludzi. Zebrani w skupieniu wsłuchiwali
się w słowa. Trudne, niezrozumiałe, ale odciskające
w sercach niezniszczalne piętno.
Kaznodzieja może zapoczątkować nową sektę osnutą wokół starej religii (w świecie fantasy – wokół
boga lub bogini), głosząc odmienne od kanonu
„prawdy”. Wędrując po miastach, dając przemówienia wśród rozentuzjazmowanego tłumu, zostawia po
sobie ludzi, którzy uwierzyli – pierwszych wyznawców rodzącej się religii.
Musi być dobrym mówcą, najlepiej o silnym głosie
(w światach fantasy nie ma mikrofonów), rzucającym się w oczy wyglądzie. Najlepiej jeśli bliżej mu
do ludu (ubiór, zachowanie, niekoniecznie język),
wtedy łatwiej zjedna sobie ludzi.
Słowa nie są najważniejsze – kazania winny pozostawiać po sobie niewidoczny ślad w sercach słuchaczy, powinny być łatwe do zapamiętania. Kaznodzieja może to osiągnąć wielokrotnie powtarzając te
same prawdy, ubrane w różnorakie figury retoryczne, przekazywać idee w prosty sposób (przypowieści, podania), wygłaszać ostrzeżenia i proroctwa,
które wzbudzą zainteresowanie.
Nie powinien zbyt długo przebywać w jednym miejscu. Po pierwsze – zwróci na siebie niepożądaną
uwagę władz i duchowieństwa, po drugie – jego
słowa mogą się przejeść i ludziom nowy kult znudzi
się jeszcze przed rzeczywistym powstaniem.
Słowa kaznodziei, jeśli jest dobry w swym fachu,
mogą przetrwać znacznie dłużej niż on sam.
Utwierdzi ludzi w wierze męczeńska śmierć, ale
wrogowie kultu zazwyczaj zdają sobie z tego sprawę
strona
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PROROK I MESJASZ

Jest inaczej traktowany niż kaznodzieja. Ludzie próbują naśladować i śledzą poczynania, a nawet tłumnie podążają śladami mesjasza. Na poparcie praw
do nazywania się prorokiem lub mesjaszem, powinien albo wykazywać się proroczymi umiejętnościami, magią (uzdrawianie, karanie nieposłusznych, ogólnie pojmowane cuda) lub wypełniać słowa
proroctwa (niekoniecznie istniejącego od wieków –
może to być proroctwo wcześniej wygłoszone np.
przez zaprzyjaźnionego kaznodzieję).
Mesjasz – w przeciwieństwie do kaznodziei – ma
szansę w przyszłości stanąć na czele nowej religii
(już stoi na czele niewielkiego kultu lub sekty). Jest
obiektem kultu, blisko powiązanym z bogiem (panteonem bogów, uosobieniem sił boskich). Jest praktycznie niemożliwe zdyskredytowanie mesjasza –
nawet publiczne ośmieszenie, wykazanie błędów lub
udowodnienie braku mocy, nie zmieni podejścia
wyznawców, a wręcz odwrotnie – najwięksi fanatycy
umocnią się w wierze i mogą zająć miejsce mesjasza na czele kultu.
Mesjanizm często jednoczy wyznawców należących
do tego samego narodu, tworzy zręby pod nacjonalizm. Może także doprowadzić do utożsamienia się
wyznawców z różnych narodów – i powstania nowego narodu powiązanego z religią.
WŁADCA-BÓG
Na złotym tronie, spowita szkarłatnymi atłasami
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Władca – najczęściej absolutny – może z biegiem
czasu zostać uznanym (obwołać się) bogiem. Zazwyczaj proces jest długotrwały i pełni boskiej
chwały zaznają dopiero potomkowie ambitnego dyktatora.
Boskość wiąże się zazwyczaj ze skomplikowanymi
rytuałami, a wokół osoby władcy gromadzi się liczne
duchowieństwo, którego wpływy przewyższają
wpływy dworu. Z biegiem lat kapłani i rytuały stają
się nieodłącznym elementem władzy – w zamian
dyktator zyskuje niepodważalne (przez wyznawcówpoddanych) prawo do tronu.
Władcom oddaje się cześć za życia, ale nie zapomina się o nich po śmierci – dostają
posągi, grobowce i wieczne istnienie w pamięci narodu. Często
zmarli formują swoisty panteon,
który może z czasem przerosnąć
rangą samego króla (wtedy realną władzę przejmuje duchowieństwo).
Władca musi się także liczyć
z nieprzychylnym
spojrzeniem
sąsiadów oraz duchowieństwa
innych religii (dlatego najczęściej
inne religie są zakazane). Kres
króla-boga wiąże się z dużymi
zmianami w strukturach władzy
(także w ustroju) i najczęściej
kojarzy się z niepokojami społecznymi (popchnąć do zrzucenia
króla-boga z tronu mogą np. słowa kaznodziei).
KSIĘGA
Czarne litery spływały z prowadzonego bożą wolą mnisiego pióra. Natchniony brat Albert w skupieniu wprowadzał
kolejne wyrazy na pergamin w słabym świetle oliwnej lampy.
Gdy płomień przygasł, mnich osuszył atrament
i ostrożnie zamknął grube tomisko. Wiele jeszcze
zostało do napisania. Albert westchnął i przetarł
piekące oczy.
Twórcami religii mogą być także pracowici mnisi,
pisarczycy, obdarzeni wyobraźnią i wolnym czasem
uczeni, filozofowie, badacze, kupcy… może nawet
emerytowani poszukiwacze przygód? Księga – odpowiednik Biblii lub Koranu – może powstać jako
traktat filozoficzny, „powieść przygodowa” (książka
z przygodami kogoś, kto uznany zostaje później za
mesjasza lub boga), zbiór mitów (mniej lub bardziej
zgodny z rzeczywistymi wierzeniami jakiegoś ludu),
przemyśleń lub… cytatów.
Proces uznania księgi za zapis religii jakiejś grupy
osób jest długotrwały i autor zapewne nigdy nie

doczeka, aż jego dzieło zostanie uznane za świętą
księgę (chyba że wspomoże się siecią kaznodziejów
i zaprzyjaźnionych pisarczyków lub drukarnią).
Księga zazwyczaj ma postać – takiego lub innego –
zbioru mitów. Mitologia powinna obejmować stworzenie świata, mile widziane są proroctwa na temat
jego końca. W przypadku politeizmu, dobrym podejściem jest opisanie losu bogów (utożsamianych
z ludźmi i zachowujących się podobnie, a nawet…
bardziej impulsywnie).
Dla niepiśmiennych chłopów już sama księga (pomijając jej zawartość) w rękach kapłana staje się
przedmiotem kultu. Religie oparte na księdze rozwijają zazwyczaj szeroką sieć duchowieństwa (ktoś
musi księgę przepisywać, zajmować się dystrybucją,
czytać i nauczać jak rozumieć zawarte w niej słowa). Często religie takie narastają sektami, które
słowa księgi rozumieją inaczej niż przewiduje kanon.
PÓŁBÓG
Marcin „Korghul” Górecki

spoglądała z góry na wiwatujący tłum. Kapłani zarzynali ofiary na schodach pałacu, a lud w krwawym
delirium skandował imię bogini-królowej, boginimatki, odwiecznej i jedynej prawdziwej.
Uśmiechnęła się i uniosła dłoń, błogosławiąc lud.
Tysiące serc zadrżało w uniesieniu.

Sael od wieków zamieszkiwał
Świątynię Słońca. Syn boga słońca i ludzkiej kobiety, obdarzany
był w okolicy większym kultem
niż ojciec. Sam był tym już trochę
znudzony. Oddawał się rozrywkom i okrutnym żartom, przerywał niespodziewanie ceremonie,
zabijał krnąbrnych kapłanów.
Tego dnia, patrząc z okien świątyni na miasto, które powstało
wokół miejsca, które obrał za
dom, zrozumiał, że jest więźniem. Zacisnął pięść w bezsilnej
złości.

Półbóg – dziecko mające w żyłach
krew ludzką i boską – zazwyczaj
obdarzony jest nieśmiertelnością
i nadprzyrodzonymi mocami. Ludzie czczą go bałwochwalczo,
czasem ze strachu, czasem
z uwagi na boskiego rodzica.
Jeśli półbóg zatrzyma się w jakimś miejscu, szybko
rodzi się wokół niego kult – najbliżsi znajomi stają
się kapłanami, duchowieństwo się rozrasta i w pewnym momencie okazuje się, że półbóg nie może
zrobić już nic bez pozwolenia kapłanów, a raczej –
nie może uwolnić się od nich i od kultu, który wokół
niego narósł.
Nie ma aż takiej potęgi, by kapłani się go bali,
a jednocześnie gdyby obrócili fanatyczny lud przeciwko niemu, mógłby ponieść klęskę (zostać zabitym?). Podobny dylemat może po pewnym czasie
spotkać mesjasza – otoczony kastą kapłańską staje
się ich więźniem i marionetką, dzięki której władają
tłumem. Nie może się sprzeciwić, bo kapłani mogliby zmienić nastawienie wyznawców względem niego.
Dla półboga ratunkiem jest możliwość poproszenia
o pomoc boskiego rodziciela lub użycie nadprzyrodzonych mocy. Każdy cud coraz mocniej plącze ich
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jednak w sieci kultu – umacnia fanatyków, rodzi
nowych wyznawców, którzy w religijnej ekstazie nie
przyjmują do wiadomości prawd niezgodnych z religią (np. mesjasz lub półbóg nie jest w stanie przekonać ludu, że nie posiada boskich mocy).
AWATAR
Łapa zacisnęła się na głowie arcykapłana. Pazury
wbiły się w czaszkę, a Asmeus zarechotał, gdy krew
spłynęła na marmurową posadzkę. Obrócił szybko
kocią głowę w stronę wystraszonej grupki kapłanów.
Oblizał wargi i zwęził spiczaste uszy.
– Niech to będzie dla was nauczka – wysyczał.
Bóg w postaci śmiertelnika (może także pełnić rolę
kaznodziei lub mesjasza), stojący na czele własnego
kultu, zapewni religii siłę
i praktyczną niezniszczalność. Nie ma związanych
rąk jak półbóg, dysponuje
bowiem mocami znacznie
większymi, przed którymi
drżą nawet najbardziej zaufani kapłani. Awatar nie
musi bać się, że kapłani
obrócą przeciwko niemu lud
– dysponuje mocą, która w
każdej chwili pozwoli mu
zdyskredytować
duchownych (chociażby zabijając
wszystkich, ale także np.
ośmieszając ich w oczach
tłumu).
Jeśli decyduje się ujawnić,
by poprowadzić wyznawców, może upodobnić się
do ludzi, albo przybrać
formy fantazyjne – np.
człowieka z głową ptaka. W
drugim przypadku zazwyczaj wzbudza strach (ale
także podziw), staje się
symbolem.
Najczęściej awatar pełni
jednocześnie władzę świecką i duchową (jako bógwładca) i obie trzyma silną
ręką (nie jest to jednak
reguła – dużo zależy od tego, jaką osobą jest bóg,
nie wszyscy nadają się na władców, niektórzy mogą
pozwolić sobą manipulować – ogólnie zachowują się
podobnie do ludzkich władców).
PRZYBYSZ
Krąg bogów zamknął się wokół nowego. Stał wyprostowany, z dumą oczekując na zaakceptowanie lub
odrzucenie. Bogowie uważnie wysłuchali jego opowieści o wędrówce między światami i teraz w milczeniu rozważali, czy chcą mieć nowego wroga lub
przyjaciela.
Przybysz podjął już decyzję – nowy świat mu się
podobał i nie miał zamiaru go opuszczać, niezależnie od postanowień tutejszego panteonu.
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Do świata może przybyć nowy bóg – z innego świata, z pustki, skądkolwiek. Jeśli nie zbuduje wokół
siebie religii, nie będzie znany. Nie każdy chce od
razu posiadać licznych wyznawców. Przybysze jednak, aby zwiększyć swój prestiż (w niektórych systemach od liczby wyznawców zależy moc boga),
szybko dążą do stworzenia kultu – zsyłając proroctwa (mesjasz, prorok), dyktując księgi, werbując
kapłanów, czasem schodząc na ziemię jako awatar.
MISIONARIA PROTECTIVA
– Ludzie! To mesjasz, którego przyjście nam zwiastowano! Nie widzicie?
Podekscytowany karczmarz trzasnął pięścią w stół.
– Lata całe czekaliśmy na jego nadejście, a teraz
spełniły się wszystkie proroctwa. Czyż nie przybył
z północy?
Czyż
„głowa
jego nie kryje się w czerwieni”? No i „zatrzymał się
i poprosił o pomoc”. Nie
można zaprzeczyć – to on!
Nasz mesjasz!
Stare legendy, mity, podania,
proroctwa
krążące
między mieszkańcami danego regionu, mogą przypadkowo – lub za sprawą
manipulacji – stać się zarzewiem
nowej
religii.
Spełniające się proroctwa,
postać z legend, cuda przepowiedziane, rzekomo lub
rzeczywiście, wieki temu
zdarzające się teraz –
wszystko to może doprowadzić do nagłego wzrostu
religijności osób i odrodzenia się starych wierzeń
w nowej – czasem narzuconej przez manipulatorów,
innym razem stworzonej
przypadkowo, pod wpływem impulsu – religii.
Stare, zakorzenione wierzenia wraz z przemijaniem
pokoleń stają się coraz
Uriel
bardziej lekceważone, traktowane jako baśń, coś nierzeczywistego, bezsensowna tradycja. Impuls – spełnienie jednej przepowiedni, pojawienie się jednej osoby – może dać zarzewie kultu, który odnowi starą wiarę w nowej postaci.
Oczywiście wierzenia ludu wykorzystywane są przez
różnorakich manipulatorów – do przekonywania do
nowych religii (przykład z naszego świata – postać
świętego Wita została stworzona by nadać chrześcijańskie znaczenie Świętowitowi), zdobywania dla
nich wyznawców, zacierania starych obyczajów poprzez włączanie ich do nowych obrządków (przykład
– Święto Zmarłych, Dożynki).

Artykuły
CHCĘ ZOSTAĆ BOGIEM

Przypomina się Raistlin z Dragonlance, którego
ostatecznym marzeniem było zostanie bogiem. Często magów denerwują ograniczenia stawiane przed
użytkownikiem czarodziejskich sił. Łakną mocy
i władzy. W pewnym momencie narodzić się może
myśl, że jedynie zostanie bogiem da magowi moc,
której pożąda.
Na pewno wymaga to ogromnych nakładów pracy,
poświęcenia, badań i eksperymentów. To zadanie
na wieki, jeśli nie tysiąclecia, zwykły śmiertelnik nie
ma więc większych szans. Czy próba zostania bogiem świata gry, ma szansę powodzenia? Czy też
jest to wyłącznie walka z wiatrakami?
To już zależy od konkretnego świata (np. w DnD
wydaje się to jak najbardziej możliwe, w Wiedźminie zdecydowanie nie) i podejścia Mistrza Gry.

szą. Kult jednego boga ustąpić musi czasem nowej,
prężnej religii, nie zawsze jednak „śmierć” jest ostateczna. Stare wierzenia mogą powrócić, odrodzone
po latach w nowej formie.
W przypadku religii rzeczywistych (np. wyznaniach
opierających się bogach istniejących w zaświatach
danego świata fantasy) kult jest oczywiście znacznie
trwalszy i trudniejszy do wyparcia. Silne są także
religie oparte na księdze i dysponujące rozbudowaną i dobrze zorganizowaną siatką kapłanów i świątyń.
Religia nie jest tworem niezmiennym, chociaż często duchowieństwo trwa w konserwatywnej postawie, która powoduje długotrwałość jednolitego spojrzenia na świat i formy wyznania. Po dłuższych
okresach spokoju, nadchodzi schizma (rozłamy,
powstawanie sekt, dzielenie się religii), gdy stara
wiara przestaje spełniać pokładane w niej nadzieje
– tłumaczyć niezrozumiałe zjawiska w racjonalny
(dla wyznawców) sposób i dostarczać zbioru etycznych zasad odpowiednich dla epoki w danym świecie. Ostateczny upadek następuje w wyniku skostnienia struktur i pewnego oddalenia wyznawców od
wiary – uczestniczą nieprzerwanie w rytuałach, ale
zaczynają traktować je jako tradycję bardziej niż
ważne, religijne obrzędy (przykładowo w ten sposób
skończyły się wierzenia Normanów).

…MA TEŻ KONIEC
Koniec czeka też każdą religię, nawet najpotężniej-

Tomasz Kucza
kwiecień 2004

Czarodziej stanął naprzeciw kamiennego kręgu.
Oczy pod kapturem gorzały jasnym światłem. Stare
księgi doprowadziły go do tego miejsca, ale następny krok musiał zrobić sam. Wszedł pomiędzy kamienne obeliski, czując dreszcz podniecenia na plecach.
Wieki poświęceń i przygotowań, doprowadziły go do
granicy mocy, jaką może osiągnąć śmiertelnik. Dzisiaj przekroczył ową granicę.

Poganin

Mówili
o nim
Padre
Mówili
o nim
Padre
postać do Neuroshimy

artykuł łatwy do przystosowania do: dowolnego systemu postapokaliptycznego

Słyszeliście o nim? Ha, jasne, że słyszeliście! Kto nie
słyszał! Przybywa znikąd na tym swoim harleyu
z wielgachnym krzyżem, który cholera wie, po co
z sobą tacha, siedzi cicho jak mysz pod miotłą…
mysz kościelna znaczy się, hehehe… a jak przychodzi co do czego, sam diabeł w niego wstępuje. Powiadam wam, nie warto mu wchodzić w drogę, chuchro takie niby, ale gdy spojrzy na ciebie, ciarki
takie po krzyżu chodzą, że heja. Widzicie tego tam,
przy barze, dryblasa z byczym karkiem? No, to Biff,
miał pecha, bo myślał, że ten niepozorny księżulo,
to jakaś pipa, a ten motor przed knajpą należy do
kogoś innego. Zastanówcie się, czy ktoś, kto jeździ
na takim motorze daje sobie dmuchać w kaszę
w każdej mieścinie? Nie sądzę, ale Biff się pomylił
i przysiadł się do niego… Kiedy to było? Trzy dni
temu, tuż przed waszym przyjazdem. Więc Biff się
doń przysiada i stawia mu piwo! Czaicie?! Fakt,
wcześniej napluł do szklanki, ale częstuje tego kurdupla z szerokim uśmiechem na gębie. A ten odpowiada, że nie będzie pił ze szklanki, w której takie
wielkie ścierwo umoczyło swój ryj. Na moment Biffa

zatkało, a potem jak nie
ryknie, jak nie ciśnie stołem o ścianę! Rzucił się
na księżulka, który spokojnie
popijając
piwo
mierzył z rewolweru… ba,
co ja gadam… z armaty.
Mówię wam, jakby strzelił
wtedy, Biffa zbieraliby
nożami ze ściany.
Co zrobił? Odstawił piwo
na stół Jenny, tej dziwki
co tam siedzi i wdzięczy
się do syna barmana,
i poprosił ją, żeby popilnowała, a sam prosi Biffa
na zewnątrz. W barze
cicho jak makiem zasiał,
nikt się nie odzywa, bo do
Biffa nikt nie podskakuje,
a tu taki nowoprzyjezdny
nic sobie z niego nie robi,
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ba, wręcz ma go za nic. Widać, że koleś śmierci się
nie boi, a twarz miał wtedy zaciętą. Więc wyprowadził Biffa za zewnątrz, a po paru minutach wrócił,
ustawił stół na miejscu, podziękował Jenny, że popilnowała szklanki, usiadł i pił dalej. Hehehe, dobre,
co? Od momentu jak Biff rzucił stołem, do chwili,
kiedy księżulo wrócił do środka nikt nawet nie
pierdnął. Cisza, jak w kościele, hehe.
Jak to, co się stało? Pokażę wam. Yo, Biff, spojrzyj
no się tutaj, kolego! Widzicie, jaką ma pokiereszowaną gębę, jeszcze mu siniaki nie poschodziły, tak
go obił. O połowę mniejszy, z pewnością słabszy,
ale jak Biff opowiadał, jak się do niego zabrał, to
skóra ludziom cierpnie, mówię wam. Napieprzał w
niego jak w worek i nie odpuścił, póki dużemu się
film nie urwał. Mówię wam, nie chcecie się z nim
spotkać, chłopaki. Wyskoczycie księżulowi i po was.
Biff ma szczęście, że tamten się jeszcze przykazań
trzyma… przynajmniej, kiedy mu to odpowiada, bo
inaczej to kaplica. Cicha woda, siedzi spokojny,
uprzejmie z ludźmi rozmawia, mówi, że wyspowiadać może i inne takie księżulkowe bajania, a tu takie bydlę z niego wychodzi.
Powiadają, że się śmierci nie boi i kulom nie kłania.
Słyszałem kiedyś opowieść jednego gangersa… A,
bo wy pewnie w ogóle nie wiecie… Zasłyszałem
plotkę, że Padre to w ogóle kiedyś był gangersem,
jednym z najgorszych. Nie mówcie nikomu, ale
z Ghost Ridersami jeździł na rozboje. Połowę południowego zachodu trzymali w ryzach. No więc ten
gangers mówił, że kiedyś brał udział w rozróbie,
gdzie kule śmigały ostro, a pod ostrzałem leżało
dwóch gości. Mówi, że widział, jak ten koleś wyszedł
zza zasłony i olewając ten rozpierdolnik kompletnie,
pobiegł do tych dwóch i wyciągnął z kotła. Kule świstają wkoło, a ten stoi, jak gdyby nigdy nic i spokojnie osłania odwrót kumpli. Krew się mrozi, mówię wam.
Jak to z tymi gangersami było? Ano słyszałem, że
podczas najazdu na jakąś wioskę zorientował się, że
nie tędy droga, a że ranny był, to w kościele się
schował, gdzie przez rok go jakiś księżulo pielęgnował i przywrócił do zdrowia, a przy okazji nawrócił
i zrobił pomagierem. Potem jednak podobno któryś
z dawnych kolesi Padre się cyknął, co i jak i tego
księdza zaciukał. Na to Młodszy się wkurzył, a bo
widzicie, w Ghost Ridersach na Padre wołali „Młod-

szy”, zabił gościa, co załatwił księdza, wsiadł na
motor i pojechał na pustkowia. Jak to po co? Załatwić swoją byłą bandę na amen! To akt zemsty,
mówię wam. Nie spocznie, póki wszystkich nie zabije. Niby się go nie boją i urządzają nagonki, nawet
nagrodę wyznaczyli za jego głowę, czy choć wiadomość, gdzie go można znaleźć. Podobno paru gości
już załatwił, ale to może być tylko jakaś plota.
Jak go poznać? Prosto, w życiu nie widzieliście takiego rudzielca! Jakby mu kto ognisko na głowie
rozpalił! Gęby też się nie zapomina. Wygląda jakby
codziennie ze Śmiercią w kości grał, a jak spojrzy
na ciebie, to jakbyś w dwie studnie zaglądał. Oczy
ma tak zajebiście niebieskie i przerażające, że ani
poczujesz jak ci coś po nogawce cieknie. A mówi,
jakby ci nagły zgon przepowiadał, cicho, spokojnie,
szeptem niemal i tak śpiewnie gada jakoś niekiedy,
za cholerę go się wtedy zrozumieć nie da. Aha, no
i jest jeszcze ten jego krzyż. Wielkie drewniane pudło owinięte jakimiś szmatami, które wszędzie
z sobą nosi. Co w środku? Jak to co? Jasne, że giwery! Chłopie, jak by ci się go stuknąć udało, to
byłbyś ustawiony na kilka lat, tyle broni i amunicji,
że ledwo można dźwignąć. A ty z czym byś się na
gangersów porywał? Zaostrzonym kijkiem? Daj
spokój, cały arsenał musi wozić. Czy ktoś widział?
Nawet jeśli, to już nie jest w stanie opowiedzieć. No
i niski jest, mały, taki przygarbiony lekko. I nosi tę
taką czarną pelerynę, nie? Taką, w jaką się księdze
ubierają, kumacie?
Mówię wam, z nim trzeba grzecznie albo całujcie
tyłki na do widzenia. Póki się nie fika i burdy nie
robi, to spoko koleś z niego jest, dowcipny, pogadać
potrafi z każdym, nawet z dziwkami podyskutuje
o sensie życia, ale zadrzyj z nim i po tobie – szykuj
sobie drewniany gajerek.
Jak się nazywa? Jedni mówią, że Clint Eastwood,
inni, że John Wayne, jeszcze ktoś inny powie wam,
że Yul Brynner. Ale wiem z pewnego źródła, że naprawdę nazywa się Patrick O’Halloran, ale i tak
wszyscy, którzy się z nim zetknęli, mówili o nim
„Padre”.
Poganin
Autor jest współredaktorem internetowego miesięcznika Avatarae.

Zajrzyj do sklepu, skorzystaj z promocji:
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przydatna broń, artykuł do systemu Zły: MWiN

artykuł łatwy do przystosowania do: dowolnego systemu w świecie współczesnym lub sf

Mam na imię Bartłomiej i z pochodzenia jestem Polakiem. Urodziłem się w Londynie jako trzeci syn Jana
Kozłowskiego. Dzieciństwo spędziłem jako członek
młodocianego gangu, zwiedzając wszystkie stacje londyńskiego metra, czynne jak i wyłączone z ruchu. Dorastałem na ulicy i poznałem wiele z londyńskich melin. W zasadzie wszystkie. Jednym słowem: znam Londyn jak własną kieszeń. Jego lepszą i gorszą stronę.
Od jedenastu lat jestem łowcą nagród i to, nie chwaląc
się, jednym z najlepszych. Mógłbym długo zanudzać
was przykładami z mojej praktyki jak radzić sobie z
problemami w pracy łowcy i czego potrzeba, by wyrobić sobie markę w tej profesji. Mówiąc krótko, najważniejszy jest profesjonalizm. Co to oznacza? W przypadku łowcy, oznacza realizacje zlecenia bez konfliktów z prawem, a ściślej: według litery prawa. Klient
ma zostać złapany i dostarczony przed wymiar sprawiedliwości cały i zdrowy. Bez zniszczeń w cudzym
mieniu, bez zbędnej przemocy – „czysto” i profesjonalnie. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, szczególnie
jeżeli klient jest napakowany wszczepami i niezrównoważony. Początkujący łowca nagród spotyka na drodze
problemów bez liku, ale w miarę praktyki wypracowuje
własne metody ich pokonywania. Nie o tym jednak
chcę pisać. Ten krótki tekst chcę poświęcić dobrodziejstwu technologii, czyli wyposażeniu, które jest pomocne w pracy łowcy, a wręcz rozwiązuje połowę problemów. Myślę że teraz, w 2004 roku, na tym polu jest
łatwiej niż jedenaście lat temu, kiedy zaczynałem. Biotechnologia poszła drastycznie do przodu i powstało
wiele cudeniek technologicznych, wprost wymarzonych
w pracy łowcy nagród. Oto cztery gadżety z mojego
domowego arsenału:
♦ Bioniczne kajdanki. Rewelacja, te cudeńka rozwiązują problem przepakowanych i agresywnych
chłopców. Oddziałują na ludzkie biopole tak skutecznie, że nawet najsilniejszy zmodyfikowany samiec jest potulny i ospały jak przysłowiowy leniwiec (takie nieruchawe zwierzątko). Dzięki kajdankom, możecie pakować klienta do nowiutkiego samochodu bez obaw, że go choć uszkodzi. Po prostu
nie ma siły. Przy sobie noszę zawsze dwie pary,
jedna na zapas!
Mechanika: obezwładniają każdego z wyjątkiem
Czarta z Potencjałem 2 lub więcej.
♦ Biorozpylacz. Tak nazywam tę spluwę. Wyglądem
i działaniem przypomina typową śrutówkę. Ta krótka strzelba rozpyla w powietrzu energetyczne
cząstki, które współgrają z ludzkim biopolem. Ofiary kładą się obezwładnione na ziemi jak ścięte kłody. Wadą spluwy jest krótki zasięg i drastyczny
spadek skuteczności proporcjonalny do odległości
od celu. Na rynku istnieje wiele rodzajów biorozpylaczy. Osobiście preferuję i posiadam Terminatora
202 marki Bio–Corp. Wyróżnia się zwiększonym

zasięgiem, a przede wszystkim prawie całkowitym
wytłumieniem strzału. Wada to cena 1000 funtów,
ale osobiście przekładam jakość nad cenę.
Mechanika: ZSA 35 przy zasięgu do trzech metrów
(Terminator 202 – do pięciu metrów), ZSA 25 przy
zasięgu do 6 metrów (T202 – do 9 metrów), ZSA
10 przy zasięgu do 15 metrów, na większą odległość nieskuteczne (T202 – ten próg jest wyższy o
pięć metrów). Broń wyłącznie obezwładnia i wymaga marginalnego 1 sukcesu. Omija wszelkie kuloodporne wdzianka.
♦ Rękawica Herkulesa. Popularna nazwa dla tego
rodzaju sprzętu. Udoskonalony szoker obezwładniający. Działa podobnie jak elektryczne paralizatory, ale jest efektywniejszy, a przede wszystkim
można go stosować na każdym kliencie, nawet z
rozrusznikiem w sercu czy w starszym wieku. Rękawica skutecznie obezwładnia, nie czyniąc krzywdy. Wada to minimalny zasięg gadżetu – dotyk.
Zaletą jest, że można ją stosować wszędzie, gdzie
na biorozpylacza nie ma miejsca. Poza tym rękawic
można łatwo ukryć, choćby w kieszeni.
Mechanika: ZSA 20, tylko obezwładniająca, wymagane dwa sukcesy, Mat oznacza, że ofiara ma karny modyfikator do cech –2 przez dwie rundy. Widzimy więc, że na ofiarę o budowie typowej (2) lub
słabej (1), wystarczy jeden sukces.
♦ Lisi ogonek. Tak nazywam ten sprzęt, ponieważ
dosłownie przypina lisią łatkę klientowi, dzięki
czemu wyłowię go bez trudu, nawet w tłumie. Co
to ogóle jest? – zapytacie. Już wyjaśniam. Na lisi
ogonek składają się dwie rzeczy: karabin i gogle.
Celowo nie nazywam tego bronią, bo celem lisiego
ogonka nie jest zabicie, ani obezwładnienie celu,
lecz naznaczenie. Klienta możesz namierzyć na dużym dystansie, nawet 150 metrów. Jak na sprzęt
oparty o biotechnologię, to kolosalna odległość.
Trafiony ma wzmocnione swoje naturalne biopole
przez około godzinę. Niby nic, gdyby nie specjalne
gogle. Otóż w nich postrzegasz świat w zasadzie
normalnie, ale z tą różnicą, że naznaczony klient
jarzy się niczym gwiazda. Widzisz go nawet przez
ściany. Rozpoznasz niechybnie w tłumie, na ulicy,
czy też w zatłoczonej dyskotece. Szansa, że klient
się urwie drastycznie spada. Wadą sprzętu jest cena – 3000 funtów.
To tyle. Mój arsenał jest o wiele zasobniejszy, ale wymieniłem sprzęt najbardziej przydatny z punktu widzenia łowcy nagród. Warto w niego zainwestować.
Zapewniam, że życie stanie się prostsze.

Paweł Branecki
Więcej informacji o Biotechnologii w Złym znajdziecie w dziale
artykułów Systemy Autorskie na serwisie Valkiria.
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Uriel

Tomasz Kucza

W
magii
W szponach
szponach
Magii
część II: Ogień

artykuł łatwy do przystosowania do: dowolnego systemu w którym występuje magia

Staruszek usiadł na kłodzie drzewa i w zamyśleniu
wpatrywał się w płomienie ogniska. Poza kręgiem
światła, w mroku lasu zalśniły dwa żółte punkty.
Stary elf niczego nie zauważył. W spokoju podgrzał
wodę w cynowym kubku, zręcznie tkając zaklęcie i z
westchnieniem ulgi łyknął ciepłego napoju.
Zaszeleściły zarośla i potworna bestia skoczyła na
środek polanki. Czarownik zerknął spod oka na
przypominającego ogromnego psa stwora i jednym
ruchem nadgarstka podgrzał żółte ślepia. Potwór
ryknął zaskoczony, a chwilę później jego oczodoły
zamieniły się w czerwone, niewidzące jamy.
Staruszek powstał i uniósł w górę ramiona. Płomienie ogniska buchnęły w górę i otoczyły skomlącą
bestię czerwoną zasłoną. Gdy opadły, na środku
polanki była tylko kupka popiołu.
WPROWADZENIE
Magia w grach fabularnych najczęściej ogranicza się
do rzucania gotowych zaklęć, uczenia się na pamięć
magicznych zwojów, ciskania ognistych kul na
wszystkie strony. Sprowadzona do takiej postaci
traci dużo ze swej tajemniczości, staje się zbiorem
reguł, nudnym zajęciem mola książkowego. Przede
wszystkim jednak czarodziej z gier fabularnych nie
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jest w stanie osiągnąć takich mocy jak jego książkowe odpowiedniki.
W krótkim cyklu postaram się pokazać magię taką,
jaką serwują nam autorzy literatury fantasy – dziką,
potężną, nieprzewidywalną. Mam nadzieję, że gracze zniechęceni do profesji maga, powrócą na nowo
do odgrywania postaci obdarzonych mocą. Nie wiem
czy uda mi się choćby lekko dotknąć ogromu możliwości oferowanych przez najbardziej tajemniczą ze
sztuk.
OGIEŃ
Jaki czarownik nie rzucał nigdy kuli ognistej? Zaklęcie to stało się nieodłącznym elementem każdej gry
fantasy. Ostatecznie sztuka ognia sprowadzona tylko do postaci rzucania mniejszych i większych ognistych kul pozbawiona została… magii.
Wyobraźmy sobie tymczasem jaka ilość możliwości
kryje się za wykorzystaniem najbardziej niszczycielskiego z żywiołów. Władza nad płomieniami, możliwość rozpalania i dławienia ognia, grzanie i topienie.
Jakże przydatna może być umiejętność ogniomistrza w kowalstwie, pomocna dla staruszka męczonego reumatyzmem, wreszcie przydatna w tak codziennych rzeczach jak parzenie herbaty.

Artykuły
Ogniomistrz przyda się w bitwie – ściana lub krąg
ognia, zapalenie strzał mknących w stronę wroga,
podpalenie maszyn oblężniczych lub zażegnanie
groźby pożaru w mieście, to zdolności nie do pogardzenia. Niezastąpione będą także w kopalniach,
manufakturach i hutach. Starzejących się władców
uszczęśliwią zaklęcia rozgrzewające zziębnięte kości. Sam czarownik będzie niebezpiecznym przeciwnikiem, którego nie powstrzyma nawet woda (można ją zagotować), a hubka i krzesiwo nie będą mu
potrzebne. Czasem będzie w stanie uświetnić uroczystość pokazem sztucznych ogni.
WALKA
Władający magią ognia (będę go dalej nazywał
ogniomistrzem) nie musi ograniczać się podczas
potyczki do oklepanej kuli ognia, a nawet to znane
zaklęcie może przybrać w rękach czarownika formy
wcześniej niespotykane.
Przypatrzmy się bliżej – mag splata czar i posyła
w kierunku wroga zapakowane w kulistą paczuszkę
płomienie. Proste i skuteczne, chciałoby się rzec, ale
przecież każdy czarownik lubi popisywać się swoją
mocą. Dlaczego więc prosta forma, kiedy możliwości
są ogromne? Oczywiście, gdy wymagana jest szybkość i skuteczność, nic nie zastąpi starej, dobrej kuli
ognia, ale kiedy jest trochę czasu do zastanowienia
albo przeciwnik jest kimś więcej niż zwykłym
goblinem, czarownik może przechylić szalę na swoją
korzyść, używając nietypowych rozwiązań.
Zmiana kształtu to pierwsza z metod – smok utworzony z płomieni, strzała, czaszka, sieć. Dzięki temu
możemy nie tylko spalić wroga, ale przerazić jego
pomocników, uświadomić o potędze magii. Mag może także dodać efektów specjalnych (niekoniecznie
używając magii ognia, ale na przykład… iluzji) –
rzucanie iskrami na wszystkie strony, syk albo ryczenie, oślepiające światło, zapach siarki, to
wszystko doda wiarygodności zaklęciu, a dodatkowo
pozwoli odnieść dodatkowe korzyści – światło oślepi
wroga, iskry zapalą wszystko na drodze naszej
przetworzonej kuli ognia itp.
Pozostaje jeszcze kierowanie lotem „kuli” – nie musi
mknąć po prostej do celu, może zawracać, zataczać
koła, uderzać kilkakrotnie, zatrzymywać się w miejscu np. topiąc hełm przeciwnika, a nawet stać się
kulą samonakierowującą się, która będzie podążała
za przeciwnikiem do skutku.
Można także rozbić kulę na dziesiątki niewielkich
płomyków, które poparzą i nastraszą nawet licznego
przeciwnika, a dodatkowo mogą np. posłużyć do
zapalenia większego obszaru.
Poza kulą ognia pozostaje jednak mnóstwo innych
sposobów, w jaki magia ognia może zostać użyta
podczas walki. Mag może rozgrzać rękojeść miecza
przeciwnika, pozbawiając go broni, wypalić oczy
podgrzewając gałki oczne (obie rzeczy wymagają
sporych umiejętności, bowiem mag musi działać na
odległość), ogrzać nielubianemu osobnikowi właśnie
wlewany do gardła trunek do temperatury wrzenia
(pozwoli to także np. na powodowanie eksplozji zakorkowanych butelek i słoi), zapalić ubranie (aby
ułatwić sobie zadanie, czarodziej może użyć doty-

ku), czy choćby przed atakiem zgasić ognisko we
wrogim obozie lub sprawić, że wybuchnie płomieniami.
Pozostaje jeszcze niszczenie broni (np. przepalanie
cięciw łuków), otaczanie wroga kręgiem płomieni
lub zamykanie go w fontannie ognia, wreszcie znana od dawien dawna ściana ognia. Czarownik może
również rozpalić używaną przez siebie broń do
czerwoności jednocześnie uodparniając się na
działanie ognia. Odporność na ogień przyda się
także, gdy trzeba przedrzeć się do odciętych przyjaciół lub w pojedynkę walczyć z przeważającym
wrogiem (mag może wtedy otoczyć się płomieniami
utrudniając dostęp do siebie).
BITWA
Prawdziwe pokazy potęgi magii ognia ujrzeć można
podczas bitew. Zazwyczaj wielu magów musi łączyć
siły, aby wykonać coś spektakularnego.
A może to być choćby zapalenie strzał w połowie
lotu, czy zniszczenie ogniem machin oblężniczych
wroga, ale również ogromne ściany ognia, deszcz
płomieni spadający na przerażonych żołnierzy, czy
wybuchy w środku linii wroga.
Magię ognia można także wykorzystać do utrudnienia walki nieprzyzwyczajonym do ciepła przeciwnikom – podgrzewając samo powietrze, magowie mogą dosłownie upiec wrogą armię, choć wymagana
do tego moc jest wprost niewyobrażalna, a skutki
uboczne trudne do przewidzenia.
Ważne jest wykorzystanie w bitwie stworzonych
z pomocą ogniomistrzów rozsadzających mury
przedmiotów magicznych albo użycie przez czarowników topiącego skały ognistego ostrza. Takie magiczne sztuczki mogą przesądzić o przebiegu bitwy,
a umiejętne użycie połączonych mocy wielu magów
może zamienić bitwę w jatkę. Niewielu czarowników
potrafi potem pozostać przy zdrowych zmysłach,
gdy widzi wynik swoich działań – zwęglone trupy
zalęgające całe pole bitwy lub miejskie ulice, zwarzone ciała, syczący tłuszcz wypływający z popękanej od gorąca skóry.
PROZAICZNOŚĆ
Magia ognia jest także przydatna przy prozaicznych
czynnościach, których wykonanie w inny sposób
byłoby powolne, utrudnione, czasem nawet niemożliwe, a zawsze… mniej efektowne.
Można zagrzać wodę na herbatę, zagotować zupę,
rozpalić ognisko bez hubki i krzesiwa, leczyć schorzenia wymagające ciepła, zagrzać legowisko lub po
prostu odpalić fajkę. W świecie nie-fantasy czarownik mógłby zimą… odmrozić zamek w samochodzie.
Ważne jest również powiązanie ognia ze światłem –
ognimistrz nie powinien mieć problemów z zapaleniem w powietrzu ognika, który rozświetli pomieszczenie, chętnie też pewnie wykorzysta umiejętności
np. do zapalania świec i pochodni w swoim domu.
PANOWANIE NAD PŁOMIENIAMI
Zręcznym manipulowaniem mocą można także uzyskać ciekawe efekty świetlne – np. wypisać wiadomość na trawie lub wypalić kręgi zbożowe. Wymaga
to jednak kierowania płomieniem.
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STOPIĆ ŻELAZO
Odpowiednio skupione płomienie
silny czarownik może uczynić na
tyle gorącymi, aby przetopić
złoto, rozgrzać metal do czerwoności albo wytopić otwór w szybie, a nawet murze. Nie jest to
proste, zazwyczaj dopiero kilku
magów, łącząc siły, jest w stanie
odpowiednio
skoncentrować
ogień, by stopić kamienie lub
metal.
Ale nawet niezbyt uzdolniony
czarownik, powinien być w stanie wypalić dziurę w miedzianym
rondlu albo wypisać czarnymi
literami wiadomość na murze.
ODPORNOŚĆ
Czarownik nie powinien być podatny na własny
ogień. Musi być w stanie sprawić, że jego dłonie
zakwitną płomieniem, a nie poczuje nic, prócz przyjemnego ciepła. Ogniomistrz potrafi na tyle opanować płomienie, że nie dopuszcza ich do własnego
ciała lub czyni siebie odpornym na ogień. Dzięki
temu może otoczyć się płomieniami, skoczyć do
płonącego domostwa, przejść przez lawę, wytrzymać uderzenie kulą ognia.
Najprościej uodpornić się na własne płomienie,
trudniej na przypadkowe, najtrudniej na wrogie.
Czarownik może rozciągnąć odporność na inne osoby, jeśli posiada odpowiednie umiejętności.
TWORZENIE I PIROTECHNIKA
Zdolny ogniomistrz może zaszyć moc ognia w magicznych przedmiotach. W ten sposób stworzy płonący miecz, zapalnik w pojemniku z prochem,
wszelkiego rodzaju pułapki rażące ofiarę ogniem.
Także w ten sposób czarownik może stworzyć fajerwerki wszelakich rodzajów, nawet takie, których
wykonanie nie byłoby możliwe bez pomocy magii
(oczywiście zazwyczaj wymaga to także innej magii
niż magii ognia np. iluzji albo powietrza).
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Czarownik może także stworzyć uodparniające na
ogień medaliony albo np. zakląć w kamykach umiejętność zagotowania wody.
POGODA
Rozgrzewając powietrze czarownik może wpłynąć
na pogodę – zatrzymać padający deszcz, stopić
śnieg i lód, sprowadzić suszę (oczywiście długotrwałe działanie jest niewiarygodnie trudne).
Ogniomistrz może także podgrzać wodę w stawie
tworząc mgłę, nagrzać ziemię, by zmusić zimą rośliny do wykiełkowania. Niewielkim
problemem będzie dla niego
rozbicie lodu pod karawaną
przekraczającą zamarzniętą rzekę.
Przemysław Horoszkiewicz

Mag może pokierować rzucaną kulą ognia, ale także
zmienić trasę płomieni rozpalonych tradycyjnie –
np. zmienić kierunek pożaru lasu, przenieść płomienie z ogniska na czyjeś legowisko, wynieść ogień
z fajki ponad nią albo nakazać świetlikowi podążać
przed sobą w ciemnych korytarzach.
Może także skupić płomienie na przeciwniku albo w
jednym punkcie, niekoniecznie by niszczyć, czasem
by ratować innych przed ogniem.
Oczywiście najprościej kierować płomieniem, którego się dotyka. Trudniej strumieniem
ognia
wytryskującym
z ręki, najtrudniej zaś ogniem
znajdującym się w zasięgu
wzroku. Na odległość trudne jest
nawet samo zapalanie.

TŁUMIENIE
Ogień to szalony żywioł, nad
którym ciężko zapanować. Dlatego gaszenie ognia jest trudniejsze niż jego rozpalanie. Bez
mocy wody nie jest wręcz możliwe całkowite pozbycie się płomieni – można np. wygasić
ognisko, ale żar pozostanie w
popiołach.
Tłumienie płomienie jest najprostsze, jeśli sami jesteśmy ich
twórcami, ale rozpasany żywioł
ognia może być niemożliwy
wręcz do opanowania. Niewinna
pozornie kula ognia może spowodować pożar całej dzielnicy,
szczególnie jeśli czarownik splatając zaklęcie zadbał, by ogień
był trudny do ugaszenia.
Deszcz nagle ustał. Chmury nie odsłoniły nieba, a w
powietrzu utworzyła się delikatna mgiełka, jakby
krople wody parowały nim dotrą do przemokniętych
żołnierzy maszerujących dnem kanionu.
Teraz nie tylko deszczówka ściekała po twarzach
skrytych pod kapturami. Powietrze wciągane do płuc
z każdym oddechem zdawało się parzyć, a z ziemi,
ubrań, sierści koni podnosiła się gęsta, dusząca
mgła. Zwierzęta przewracały w panice oczyma, a
ludzie spoglądali po sobie, ocierając zroszone potem
czoła.
Gorąca para podnosząca się z kałuż parzyła odsłonięte części ciała, a przypadkowo dotknięte zbroje
zostawiały na skórze czerwone ślady. Konie zaczęły
wierzgać w panice, a nie mniej przerażeni jeźdźcy
zakotłowali się w kanionie. Ktoś o słabszym sercu
spadł z konia, inny z krzykiem rzucił się w mgłę.
Świst strzał wpierw przeszedł niezauważony w panującym zgiełku. Wróg niespodzianie wyłonił się ze
stygnących oparów.
Tomasz Kucza
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Gościnnie na naszych łamach grupa The Forge prezentuje jeden
z przedmiotów, które znaleźć można w zakamarkach Kuźni. Mamy
nadzieję, że docenicie niezwykłe właściwości tego artefaktu.

Wielcekumata Magiczna Lupa
Korneliusza Bayernhoffa i Bargrana Gvartha

Korneliusz Bayernhoff, gnomi wynalazca i wielki naukowiec (stopień profesorski Uniwersytetu w Ord) w całym swoim życiu kłopot miał tylko z jednym
zagadnieniem - nie był w stanie wypowiedzieć, złożyć, czy przeczytać choćby
i najprostszego zdania w języku innym niż ojczysty. Wielce tym stropiony,
powodowany chęcią dalszego poszerzania horyzontów, zgłosił się do sławnego
podówczas krasnoludzkiego maga - Bargrana Gvartha, co zaowocowało dość
długą współpracą. Jej wynikiem, wynikiem połączenia solidnej magii z technicznym szaleństwem, stała się niepozorna lupa o wielce interesujących właściwościach.
Umieszczone na niedługiej rączce szkło wraz z dodanymi lupkami (dla niedowidzących) nie tylko powiększa obraz, ale również tłumaczy cały tekst na
wspólny język. Oryginalną nazwę artefaktu tłumaczy się nieokiełznanym poczuciem humoru jego twórców.
Niestety - Korneliuszowi nie było dane cieszyć się Wielcekumatą zbyt długo.
Pewnego dnia, roztargniony jak zwykle, zostawił ją w bibliotece, z czego
szybko skorzystał jeden ze studentów…
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Jednym z najbardziej klimatycznych, a zarazem najgłośniejszych miejsc w Night City jest klub Dziewiąty
Krąg Piekła. Położony na styku dwóch dzielnic – Northside i Centrum Miejskiego – oferuje klientom podróż w
krainę chorych, gitarowych dźwięków. W tygodniu z
reguły odbywają się koncerty lokalnych zespołów rockowo-metalowych. W weekendy Dziewiąty Krąg Piekła
przekształca się w gigantyczną imprezę z prawdziwymi
gwiazdami na scenie. „A wtedy noc należy do nas” –
jak mawia Świetlik, wokalista Panzer Kunst.
To jak punku – chciałbyś się zabawić w DKP?

WITAMY…
Pierwszą rzeczą zwracającą uwagę jest ogromna kolejka do kas i bramek ciągnąca się aż od parkingu.
Ochroniarze – typowe byczki bez szyi, wyglądem przypominający boskiego Arniego – nie znają się na żartach. Ubrani w czarne mundury z elementami kevlaru,
uzbrojeni w broń palną i paralizatory bardzo często
potrafią być co najmniej nieprzyjemni. Nigdy nie bawią
się w dyskusję z nadpobudliwymi klientami. Po prostu
wchodzą do akcji i pałują kogo popadnie.
Kolejną ciekawostką jest przechowalnia. Nie, nie na
ciuchy chłopcze… Na broń. Ogromne druciane siatki aż
uginają się pod naporem żelastwa, które klienci, zgodnie z regulaminem (sic!) klubu, mają obowiązek zostawić. Na osłodę powiem tylko, że spluwy przyjmują
do depozytu dwa urodziwe kociaki – Vicky i Lucy… Na
broń przyklejany jest kod kreskowy – dzięki temu łatwiej jest później zlokalizować zabaweczkę. Jeżeli jednak myślicie, że w Dziewiątym Kręgu Piekła nigdy nie
dochodzi do strzelanin, to jesteście w błędzie. Zainstalowane w klubie bramki niestety nie są doskonałe.
Ostatnio w niewyjaśnionych okolicznościach w DKP
zastrzelono Victora Greya, wokalistę Default – jednego
z najlepszych politycznych zespołów hardcore’owych.

PRZEPRASZAM, CO TU DAJĄ?
Po przekroczeniu kolejnych drzwi, ogarnia nas ściana
dźwięku. DKP słynie z potężnego nagłośnienia, a reszty
dopełniają grające zespoły. Mimo pokaźnych rozmiarów hala klubu jest niezwykle akustyczna. Piekło składa się z kilku poziomów połączonych metalowymi
schodami. Cała konstrukcja budową przypomina rusztowanie. Z każdego piętra widać scenę i to co się dzieje pod… A podczas większych koncertów jest naprawdę
na co popatrzeć. Kotłujący się tłum, raz oświetlany
kolorowymi reflektorami, innym razem światłem stroboskopu robi wrażenie.
Czasami zdarza się, że cały dolny poziom, na którym
znajduje się scena, pokryty jest białym dymem wypuszczanym ze specjalnych otworów w podłodze. Właśnie wtedy najczęściej włączany jest również stroboskop, a efekt wizualny po prostu zwala z nóg.
W klubie są dwa barki – na parterze i na pierwszym
poziomie. Serwowane drinki uchodzą za jedne z lepszych w NC, a podawane są, a jakże, przez skąpo
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odziane barmanki. Co prawda stolików w klubie jest
sporo, problemem jest jednak znalezienie wolnego.
Na samej górze DKP znajduje się studio nagrań i sala
prób. Tu szefem jest Tim Robinson, syn słynnego producenta Rossa Robinsona, który jeszcze w XX wieku odpowiedzialny był za brzmienie takich zespołów jak Korn,
Slipknot czy Sepultura. Wiele młodych bandów marzy, by
to właśnie Tim stał za konsolą podczas nagrywania. Niestety dla wielu jest po prostu za drogi. Tylko większe koncerny fonograficzne mogą pozwolić sobie na jego wynajęcie. Z drugiej jednak strony Tim stworzył niewielką niezależną wytwórnię – Shelter Records, dla której nagrywają
młode zespoły, które mu się spodobały podczas występów
na klubowej scenie. Bierz się więc do roboty punku…
Teraz parę słów o grających tu załogach. Jedną
z najpopularniejszych kapelek w ostatnim czasie jest Year
20 z ekscentryczną wokalistką ukrywającą się pod ksywką
„Buffy”. Ta może dwudziestoparoletnia dziewczyna dobrze
wie jak porwać do zabawy nawet największych zgredów.
Oczywiście Year 20 to nie jedyny zespół, który można
usłyszeć w Piekle. Od czasów śmierci Micka „Bunshee”
Skyslayera częstym gościem klubu jest Panzer Kunst z
niesamowitym Świetlikiem w roli głównej. Ich występy
zawsze owiane są mgiełką tajemnicy, ponieważ wokalista
poszukiwany jest przez policję… Za co? He, he, ta historia
już teraz uznawana jest za legendę NC, ale OK, opowiem
Ci. Wszystko zaczęło się od śmierci wspomnianego już
Skyslayera – basisty zespołu. W celu odnalezienia mordercy, Świetlik zastosował prosty trik – podczas jednej z
imprez w DKP poprosił o mikrofon i możliwość wyświetlenia czegoś na ogromnym telebimie. Grobowym głosem
obwieścił, że Mick został zabity, a jego domniemanym
killlerem jest gość, którego morda pokazywana jest właśnie na ekranie. Reakcję tłumu nie trudno było przewidzieć. W ciągu kilku następnych godzin Night City przerodziło się w strefę walki, a Świetlik stał się wrogiem publicznym numer jeden. Zgadnijcie jak to wpłynęło na
sprzedaż ich płyt…
O grających tu zespołach można by mówić jeszcze godzinami. Ogólnie rzecz ujmując, kapele goszczące w Piekle
należą do tych bardziej niepokornych, mówiących szczerze o tym co myślą o rządzie i korporacjach.
Stąd też w ostatnim czasie wielkie firmy, a także lokalne
władze samorządowe wzięły na celownik Dziewiąty Krąg
Piekła. Średnio raz na dwa tygodnie policja dokonuje tu
ostrych nalotów, ale jak do tej pory nie przyniosły efektu.
Właściciel klubu – Frank „Devil” Taylor ku utrapieniu
możnych Night City dokładnie wie, kiedy NCPD szykuje
akcję, ponieważ dysponuje potężną siatką informatorów…

Brzmi zachęcająco? Zatem na zakończenie mogę tylko
napisać, że jeżeli chcecie się dobrze pobawić przy rytmach ostrej, nie mającej nic wspólnego z komercją,
muzyki koniecznie musicie odwiedzić Dziewiąty Krąg
Piekła.

Michał Sztąberek
Autor jest współredaktorem internetowego miesięcznika Avatarae.

Janusz Dzwolak
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JEZIORO
W głębi kontynentu leży rozległe jezioro, którego
odległy brzeg ginie we mgle. Mieszkający nad nim
rybacy od niepamiętnych czasów nazywają je Wielkim. Obfitość ryb w nim występujących zapewnia im
spokojny byt. Wiedzą, że pośrodku jeziora znajduje
się duża wyspa; każdy z rybaków widział ją nieraz
podczas połowów. Z lądu nie daje się dojrzeć brzegów z powodu skrywającej je mgły. Wielu próbowało dopłynąć do wyspy, nikomu nie udało się jednak
postawić na niej stopy. Łódź w pewnym momencie
zaczyna opływać wyspę dookoła i nie można dobić
do brzegu. Próby przepłynięcia ostatniego odcinka
wpław również się nie powiodły. Tylko łabędzie licznie występujące w okolicach wyspy zdają się mieć
prawo na niej przebywać.
Kiedyś nad jezioro przybył wędrowny poeta. Na życzenie rybacy zabrali go w stronę wyspy. Pasażer
urzeczony malowniczym wyglądem i dużą ilością
dumnych, białych ptaków nazwał wyspę Lavalonem.
Nazwa przyjęła się wśród rybaków na stałe.
HISTORIA
Niewiele wiadomo o najdawniejszej historii wyspy.
Jeszcze przed Koniunkcją Sfer zamieszkała na niej
niewielka grupka elfich czarodziei, urzeczonych urokiem miejsca i pięknem zamieszkujących je łabędzi.

Wtedy to wybudowano pałac, najwspanialszą budowlę Lavalonu, stojącą po dziś dzień. W tamtych
czasach wyspa została otoczona magiczną mgłą, by
nie dostrzegli jej potencjalni wrogowie. Elfy rzuciły
jeszcze jedno ochronne zaklęcie: każda łódź płynąca
w kierunku ich siedziby zaczyna w pewnym momencie opływać ją wkoło i nie dociera do celu.
W ten sposób rozpoczęły się lata rozkwitu Lavalonu.
Rozwijała się sztuka, powstawały pełne mocy pieśni,
mieszkańcy wyspy radośnie spędzali czas. Czarodzieje często przybierali postacie łabędzi, by być
bliżej skrzydlatych przyjaciół. Z czasem elfia krew
połączyła się z krwią dumnych, białych ptaków,
a kolejni mieszkańcy wyspy zrodzeni z tego przedziwnego związku zyskali zdolność przemiany w łabędzie.
Początkowo Lavalończycy łączyli się w pary wyłącznie wewnątrz społeczności, gdyż żyli w izolacji od
reszty świata. W końcu doszło do sytuacji, w której
wszyscy mieszkańcy wyspy byli ze sobą spokrewnieni. Ponieważ rodziło się coraz więcej martwych
lub kalekich dzieci, ustanowiono surowe prawo zabraniające związków między osobami mającymi
wspólnego przodka bliżej niż w siódmym pokoleniu.
Wtedy to wybrano pierwszą księżną, aby stała na
straży obyczajów i przyjętych praw.
Od tej pory każdy dorosły Lavalończyk mógł wyrustrona
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szyć samotnie poza wyspę, aby znaleźć partnera.
Okazało się jednak, że w okolicy jeziora mieszkają
tylko ludzie, którzy już dawno wyparli wolne elfy.
Z tego powodu współcześni mieszkańcy wyspy mają
w żyłach najwięcej ludzkiej krwi. Mimo to cechują
się dumną, ale pełną gracji postawą odziedziczoną
po łabędziach i dużymi, zielonymi lub niebieskimi
oczami charakterystycznymi dla elfów. Po elfach
odziedziczyli również piękny wygląd. Wciąż zachowali także wiedzę i magiczne umiejętności przodków, a także zdolność przemiany w ptaka, choć
obecnie potrzebują do tego płaszcza obszytego łabędzimi piórami. Magia jest dla każdego z nich
czymś naturalnym, choć istnieje zwyczaj, że tylko
panujący władca i jego następca rozwijają zdolności
w tej dziedzinie.
LAVALON
Wyspa porośnięta jest zagajnikiem skrywającym
książęcy pałac, stanowiący jej serce… Piękną budowlę wykonano z białego marmuru sprowadzonego
specjalnie w tym celu. Wiele smukłych kolumn,
rzeźb sprawiających wrażenie zastygłych postaci
i ażurowych zdobień sprawia, że trudno znaleźć coś
piękniejszego. Centralne miejsce pałacu zajmuje
Wielka Sala, w której mieszkańcy wyspy gromadzą
się podczas Ceremonii Dorosłości. Każdy z nich
przechodzi ją w wieku 15 lat. Wokół pałacu znajdują
się siedziby pozostałych Lavalończyków, z których
większość została również wybudowana przez elfy.
Na wyspie o każdej porze roku znajduje się duże
stado łabędzi. Ptaki cieszą się powszechnym szacunkiem, Lavalończycy uważają je za swoich przodków. Podobno co kilkanaście pokoleń odnawiane są
z nimi więzy krwi…
– Widzę, najmilsza, że nie do końca wierzysz w moją opowieść. Skąd wiem tyle o Lavalonie i jego
mieszkańcach? To proste – urodziłem się na tej wyspie. Płaszcz, który noszę ma wszyte na podszewce
pióra łabędzi, choć nigdy wcześniej tego nie dostrzegłaś. Tak, to prawda, jestem dzięki niemu w
stanie przemienić się w ptaka i wzbić w powietrze.
Mieszkańcy wyspy opuszczają ją niezwykle rzadko,
głównie po to, aby poszukać partnera. Zgodnie
z tradycją podróżują samotnie, jedynie panującemu
władcy zawsze towarzyszy dwuosobowa świta. Panny najczęściej kąpią się wtedy w jeziorze, zrzucając
na brzegu łabędzie płaszcze. Zwabiają w ten sposób
kochanków na jedną noc. Lavalonki są tak urodziwe, że żaden mężczyzna się im nie oprze. Następnie
wracają na wyspę, by tam urodzić dziecko.
Z kolei Lavalończycy wyruszają na wyprawę, aby
odnaleźć samotną, zagubioną kobietę i być jej opiekunem, aż do narodzin dziecka. Gdy to nastąpi,
zabierają małe do ojczyzny i wychowują zgodnie z
jej prawami. Sporadycznie, pełniąc rozkazy władcy,
któryś z wyspiarzy pojawia się na kontynencie z
innego powodu. Najbardziej znanym jest poeta,
który kazał rybakom mieszkającym nad jeziorem,
aby dopłynęli z nim łodzią do Lavalonu i podał im
prawdziwą nazwę wyspy.
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Prastare prawo zabrania Lavalończykom używać
magii podczas pobytu poza kręgiem jeziora. Mogą
się nią posłużyć tylko w wypadku zagrożenia życia
lub bezpieczeństwa siedziby. Natomiast każdy
mieszkaniec łabędziej wyspy posiada własny talizman, przekazany w Ceremonii Dorosłości. Najczęściej jest on związany z konkretnym zadaniem powierzonym posiadaczowi i nie działa, gdy wpadnie w
ręce kogoś innego. Przykładowo obecna księżna

POMYSŁY NA PRZYGODY
◊

◊

◊

◊

Miejscowy władyka trafił kiedyś na grupę Lavalonek kąpiących się w jeziorze. Ujrzał, jak dwie
z nich wkładają płaszcze i natychmiast zmieniają
się w łabędzie. Postanowił wziąć trzecią z pięknych kobiet za żonę, więc szybko zabrał jej
płaszcz. Jaśmina, bo była to sama księżna, musiała z nim pozostać. Urodziła bliźnięta, chłopca
i dziewczynkę. W tym czasie władyka sypiał już z
innymi kobietami. Był pewien, że żona nie może
go opuścić, gdyż spalił jej płaszcz. Jaśmina zbierała jednak każdego dnia pióra dzikich łabędzi
krążących nad zamkiem. Gdy miała ich już dosyć,
utkała nowy płaszcz i wszyła je w podszewkę.
Z jego pomocą wróciła na Lavalon pod postacią
łabędzie, zabierając ze sobą dzieci. Władyka za
wszelką cenę chce odzyskać syna, jedynego
spadkobiercę, nie wie jednak skąd pochodziła żona. Zaproponuje zadanie odnalezienia jej drużynie…
Dorlen Łowca, zwany Okrutnym chlubi się setkami ptaków zabitych w trakcie lotu. W końcu
trafił do prawdziwego raju, nigdzie wcześniej nie
widział tylu łabędzi. Od razu zaczął szyć w ich
stronę śmiercionośnymi strzałami. Wśród ofiar
znalazł się jeden z Lavalończyków. Księżna wyśle
posłańca do drużyny z prośbą o pomoc w zemście, gdyż Dorlen ma wielu towarzyszy. W przypadku wypełnienia zadania drużyna zostanie nagrodzona autentycznym talizmanem z Lavalonu
i prawem wstępu na wyspę.
Pewien Lavalończyk zakocha się w członkini drużyny. Nie będzie odstępował wybranki na krok
i zrobi wszystko, aby mieć z nią dziecko. W ostateczności użyje talizmanu Flet Miłości (dostał go
od poprzedniego władcy, który wręczając go wymówił słowa ,,Kochaj i bądź kochany”). Żadna
kobieta nie oprze się kuszącemu dźwiękowi instrumentu… A gdy urodzi się dziecko, Lavalończyk zabierze je na wyspę…
Najprostsza możliwość: do graczy doszły plotki
o niezwykłych skarbach łabędziej wyspy. Na pewno spróbują się na nią dostać, aby je zdobyć.

Jaśmina posiada Pierścień Wierności. Przed laty nadano jej go ze słowami: ,,Przyjmij ten pierścień
i bądź zawsze wierną”. Wykrywa wszelką zdradę
i niewierność i reaguje zsuwając się z palca władczyni. Bywają też talizmany związane z uzdrowicielską mocą, wykrywające kłamstwa itp.
Nie wiadomo ile lat mogliby żyć mieszkańcy Lavalonu. Kiedy dożyją 50-60 lat i zaczynają odczuwać
pierwsze objawy starości, przybierają ptasią postać
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i dołączają do stada dzikich łabędzi żyjących wokół
wyspy, by nigdy nie wrócić. Obecnie zostało już
niewielu Lavalończyków, kilkunastu, może kilkudziesięciu. Niektórzy giną podczas wypraw w głąb
kontynentu, los kilku pozostaje nieznany. Szlachetna rasa łącząca ludzką, elfią i łabędzią krew stoi na
progu wymarcia.

z niego nie wyrośnie nasz mściciel?
Pozostanę z tobą, aż do narodzin dziecka. Później
przyjdzie nam się rozstać, muszę złożyć raport
władczyni. Nigdy nie wrócę, dla bezpieczeństwa
twojego i dziecka. Proszę cię o jedno: gdy dorośnie
opowiedz mu wszystko o Lavalonie, tak jak usłyszałaś z mych ust. Niech zna swoje pochodzenie, gdyż
może być z niego dumne. Przekaż też pożegnalny
dar ode mnie. Daję ci na przechowanie mój płaszcz,
dzięki niemu nasze dziecko będzie mogło przemieniać się w łabędzia. A kiedyś, jeśli los pozwoli, odnajdzie drogę do naszej wyspy skrytej przed zwykłymi śmiertelnikami we mgle…

– Nie martw się, nie zabiorę naszego dziecka, które
wkrótce urodzisz. Nasza władczyni przepowiedziała,
że wkrótce Lavalon znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie, możliwe nawet, że czeka nas
wszystkich zagłada. Dlatego jest niezwykle ważne,
byś wychowała dziecko w bezpiecznym miejscu,
z daleka od naszej wyspy. Kto wie, czy to właśnie
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Przemysław Horoszkiewicz
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– Zasiadajcie zacne pany, zasiadajcie. A i panie miłościwe tutaj proszę, a proszę… Opowieści usłuchać
wam danym będzie… O czymże? Jużem mówię panie… O, widzę znalazło się nieco piwa i strawy dla
dziada… Dobrze, bardzo dobrze – im dziad sytszy,
tym lepiej prawić będzie… Ano, dobrze żeś mnie pan
nakierował nawrót na temat, bo jużem zaczynał o
innych, nieważnych rzeczach gadać… Tak, opowieść

będzie, opowieść będzie… Hm… O dwu takich, co na
nich ni ma mocnych. Kto taki pytacie? Ano jużem
mówię… Dwaj bracia tacy, no wiecie, jako się to
zwało… Bliźniacy! Tak, dwaj bliźniacy, krasnoludy,
co od nich zaprawdę, w tymże fachu, lepszych nie
znajdziesz…
Urodzili się w Mahakamie blisko sto lat temu. Ojcem
braci był Magnar Turomm Graderg – wysoko postawiony krasnolud, szlachcic pośród tego ludu rzec by
można. Matka nie jest znana. Ojciec wychowywał
ich najlepiej jak mógł. Ambicja Magnara spowodowała pewną predestynację braci do zostania, w jego
ślady, kimś znaczącym i znanym w krasnoludzkim
królestwie. Jednak brat bratu nie równy. Ten fakt
przeszkodził Magnarowi w wychowaniu dwu doskonałych szlachciców. Postanowił więc dać im w życiu
wolną rękę. Umarł, kiedy bracia osiągnęli pełnoletność. Spędzili jeszcze kilkanaście lat w Masywie
Mahakamskim, aż postanowili razem udać się w
świat, w poszukiwaniu przygód…
Teraz, już od blisko dwudziestu lat, uznawani są za
jednych z najlepszych w swej branży – branży najemniczej. Mogą zajmować się dosłownie wszystkim
i zawsze potrafią poradzić sobie tylko we dwóch. Nie
ma dlań zadań nie do wykonania, rzadko można
zaskoczyć braci czymś, co będzie dla nich trudne.
Są po prostu doskonali w tym co robią.
Mają już za sobą ponad dwie setki różnorakich akcji
– zleceń, każde wykonali wręcz perfekcyjnie. Do
najsłynniejszych i najtrudniejszych zalicza się takie,
jak: zabicie Bazylla z Rinde, rozbicie temerskiej
szajki przemytniczej, wielokrotne odbicia (i odnalezienia) porwanych (w tym słynne zbiorowe pojmania na początku wieku w Kovirze), zabicie Strzygi
Rivijskiej, wytępienie połowy grasanckich band
w Kaedwen i wiele, wiele innych…
Kim właściwie są i na czym polega ich skuteczność
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Artykuły
i umiejętność działania?
Notan. Potężnie zbudowany krasnolud, z długą
czarną brodą i mnóstwem blizn na ciele. Niezwykle
silny, wytrzymały, a zarazem zręczny i zwinny. Od
lat szkolił się we władaniu wszelkiego rodzaju bronią
– od improwizowanej, przez topory, buławy, do
broni drzewcowej i miotania sztyletów. Świetnie
walczy wręcz. Jest dość mądry, acz nie tak bardzo
jak brat. Będąc doskonałym wojownikiem stanowi
bojowo-siłowy filar „zespołu”.
Rigit. Niski, chudy, z bardzo krótką brodą. Kilkakrotnie nawet wzięto go za gnoma. Fizycznie stanowi przeciwieństwo Notana. Jest jednak bardzo
zręczny, zwinny i szybki. Opanował mnóstwo umiejętności techniczno-manualnych. Ponadto – a raczej
przede wszystkim – cholernie sprytny, mądry i inteligentny. Bardzo przebiegły i pomysłowy. Dodajmy
jeszcze do tego ogrom posiadanej wiedzy, niesamowitą charyzmę i niezłomność ducha – a otrzymamy pełen obraz Rigita. Stanowi umysłowy element duetu.
Bracia Graderg działają w prosty sposób. Rigit zawsze się wszystkiego dowiaduje i opracowuje idealne
plany działania, natomiast Notan walczy i wykonuje
owe plany. W ten sposób doskonale się uzupełniają,
a jeszcze doskonalej rozumieją – tworzą parę cholernie dobrych najemników od wszystkiego…
Tutaj jednak kryje się ich słabość. Polaryzacja „ze-

społu” powoduje, że tylko razem są w pełni skuteczni. Prawda jest taka, że żaden nie poradzi sobie
bez drugiego, bądź będzie miał z tym niemałe problemy, a problemy w zawodzie najemnika to niebezpieczna rzecz… Tak więc najbardziej obawiają
się rozdzielenia, jednak (na szczęście dla nich) jeszcze nigdy nikomu nie udało się rozdzielić braci Graderg.
– Nie wierzacie mi, mówicie… A nie wierzajcie, dziad
nie każe… Sypnijcie jeno grosza co łaska, za dziadowe, opowiadania, trudy…
Jak wprowadzić postaci braci Graderg do gry? Proponuję jako neutralnych, być może znaczących,
a może tylko epizodycznych BN’ów. Należy pamiętać o dwóch rzeczach. Mianowicie, że powinny to
być potężne postacie. Jeśli więc BG nie są równie
dobrzy, powinni nie mieć z bliźniakami niemal żadnych szans. Nie można zapomnieć też o owej polaryzacji „drużyny”, braci. Jeżeli oddzielimy jednego,
działania drugiego będą znacznie gorsze, a wręcz
szkodliwe.
Nie wiem ilu Bajarzy zdecyduje się na tych BN’ów,
jednak polecam każdemu. Na moich sesjach stali się
bardzo ciekawym elementem gry.
Versemir

Paweł Branecki

Łowca
XXI Wieku
ŁowcaNagród
Nagród
XXI Wieku
intratna profesja, artykuł do systemu Zły: MWiN

artykuł łatwy do przystosowania do: dowolnego systemu w naszej rzeczywistości, postapokaliptycznego lub sf

Artykuł poświęcony jest charakterystycznej dla systemu Zły: Moc, Władza i Nieśmiertelność profesji
łowcy nagród. Jej wyjątkowość polega na tym, że
jako taka jest unormowana prawnie – jest to zawód
całkowicie legalny i każdy łowca nagród, podobnie
jak zwykły obywatel, płaci podatki, ubezpieczenie
emerytalne itp. Korzenie profesji leżą w USA, kraju
o jednym z najwyższych wskaźników przestępczości. Jest tak wielki, że gdyby trzymano w aresztach
wszystkich przestępców, a podejrzanych pod nadzorem policji, państwo zbankrutowałoby. Do tego doliczmy jeszcze koszty obławy policyjnej ewentualnych zbiegów itd. Z tych powodów popularne stały
się w ramach odsiadki prace społeczne więźniów
z nadzorem w osobie kuratora. W tych realiach narodziła się profesja łowcy nagród.
Otóż prawo mówi, że każdy podejrzany o popełnienie przestępstwa ma obowiązek wezwany stawić się
na policji. Na przestępcy na przepustce lub więźniu,
który w ramach wyroku pracuje społecznie, ciąży
również obowiązek stawiania się przed kuratorem.
Zdarzają się jednak goście, którzy ignorują nakaz.
Właśnie wtedy do akcji wkraczają łowcy nagród. Ich
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zadaniem jest postawienie delikwenta przed oblicze
sprawiedliwości. Każdy wypuszczony z aresztu lub
wiezienia podpisuje papierek, w którym zezwala na
doprowadzenie swojej skromnej osoby przez łowcę.
Z tego tytułu wynikają wszelkie przywileje prawne
łowcy, które czasem stawiają go wyżej nawet od
policjanta. Niby zwykły papierek, co? Zasadniczo
prawo stoi po stronie łowcy. Więzień, podejrzany
podpisując tzw. „umowę” z wymiarem sprawiedliwości, zrzeka się szeregu konstytucyjnych praw. Po
pierwsze łowca nagród może wejść na jego prywatną posesje i tam go pochwycić. Bez żadnego nakazu. Co więcej łowca może wejść na posesje osoby
trzeciej, jeżeli tylko udowodni, że znajdował się na
niej poszukiwany w czasie od wszczęcia pościgu.
Łowca nagród ma pozwolenie na broń i może jej
użyć w samoobronie. Pamiętajmy jednak, że jego
celem jest doprowadzenie zbiega przed wymiar
sprawiedliwości żywego. Nieuzasadnione użycie
broni i zabicie zbiega oznacza utratę licencji łowcy
a może nawet przepustkę do pudła.

Artykuły
Z PODRĘCZNIKA ŁOWCY
Po pierwsze zdobyć jak najwięcej informacji o kliencie. Czy ma dziewczynę? Jeżeli ma, istnieje duże
prawdopodobieństwo, że u niej sypia. Potrzebna
będzie z tego samego powodu kompletna lista znajomych, kolegów. Dobrze mieć wtykę na ulicy. Gościa, który wie co w trawie piszczy i warto zapłacić
mu za informację. Kiedy już ptaszek jest zlokalizowany, dobrze jest upewnić się czy jest sam, czy w
towarzystwie kumpli. Jeżeli chodzi o samo łapanie
zbiega to najlepszą metodą wydaje się zaskoczenie
poprzez nagłe, zdecydowane wejście do meliny,
zagrożenie bronią i spakowanie klienta. Niektórzy
zgarniają zbiegów prosto z ulicy. Jeszcze inni obserwują ze z góry upatrzonej pozycji klienta, jego
nawyki, codzienne czynności, by przechwycić go w
najbardziej dogodnym dla siebie momencie, czyli
np. podczas kąpieli, kiedy nie ma możliwości
ucieczki. Są też tacy, którzy podsyłają klientowi
dziewczynę, by w odpowiednim momencie „złapać
go za jaja”.
Zadaniem łowcy nagród jest złapanie i dostarczenie
klienta przed wymiar sprawiedliwości – żywego i nie
okaleczonego. Oczywiście bez szkód w cudzym mieniu i bez zbędnej strzelaniny. Jak tego dokona, to
już jego problem. Powyżej opisałem kilka trików.
Jest ich pewnie tyle, ilu łowców nagród na świecie.
Każdy bowiem ma własne, wypracowane metody
działania. Najlepsi potrafią wziąć trzy, a nawet cztery zlecenia, zrealizować je i dać sobie tydzień wolnego, podczas gdy żółtodzioby, mając tyle samo
czasu, borykają się z jednym klientem. Metody najlepszych są ich sekretem. Podobno słynny Bartłomiej Kozłowski z Londynu potrafi sprawić, że klient
sam do niego przychodzi (wietrzę tu magię).
PRZYKŁADOWE KPN
czyli komplikacje w realizacji zleceń
Poniżej opiszę kilka przykładowych problemów, jakie łowcy może sprawić zlecenie. Jest tu pełne pole
do popisu dla Pana Losu, w wymyślaniu przeszkód
na drodze realizacji celu bohaterów (zlecenia).

A wszystko po to, by urozmaicić nowelę i zabić rutynę w codziennej pracy łowcy.
♦ Klient ma plecy w osobie gangsterów. Spędza
czas w towarzystwie przynajmniej dwóch z nich.
♦ Łowca ma informacje, że pewien adwokat skrywa miejsce pobytu klienta. Jak go przekonać do
współpracy? Ta informacja stanowi wszystko co
posiadamy, klient po prostu zapadł się pod ziemię.
♦ Zbieg jest napakowany biowszczepami jak borg,
czy agent rządowy. Jest uzbrojony i niezrównoważony. Jak go „czysto” przechwycić? Groźba
bronią może nie wystarczyć.
♦ Posiada haka na łowcę i szantażuje go.
♦ Ma plecy w skorumpowanych gliniarzach, którzy
utrudniają życie łowcy jak mogą.
♦ Klient to łakomy kąsek dla kilku łowców. Konkurencja przeszkadza jak może – chcą przejąć zlecenie.
♦ Klient w zasadzie w garści, w ostatniej chwili
zasłania się kobietą. Co robić?
♦ Klient złapany, ale droga przed wymiar sprawiedliwości jest bardzo długa, a po drodze może się
jeszcze coś wydarzyć… Może kumple próbują go
odbić?
PODSUMOWANIE
Pamiętajmy, że w pracy łowcy nagród licencja i zlecenie na klienta to tyle co odznaka dla policjanta –
bez nich niewiele znaczy. Profesja łowcy nagród to
idealny zawód dla młodych Czartów. Jest to legalna
praca, która oferuje niezły zarobek, nienormowany
czas pracy, pozwolenie na broń. Idealna przykrywka
dla czartowskich praktyk. Daje możliwość poznania
nowych kontaktów i tym samym napędza historię
bohaterów. Nowe kontakty to nowe przynęty Pana
Losu, które pozwolą mu pokierować bohaterów
zgodnie ze swoją wolą. Oczywiście ostateczne wybory należą do bohaterów graczy. To ich decyzje
ostatecznie kształtują historię.
Paweł Branecki
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Artykuły
Michał Sztąberek

Hard
CaféCafé
HardRock
Rock
lokacja do Neuroshimy

artykuł łatwy do przystosowania do: dowolnego systemu fantasy

Byliście kiedyś w Detroit? Nie? Żałujcie, to zajebiste
miasto, pełno tu zwariowanych ludzi i jeszcze bardziej zwariowanych zwyczajów związanych, a jakże,
z samochodami. Ale nie o tym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Moim zamiarem jest zachęcenie
Was do odwiedzenia pewnej knajpki na „przedmieściach” Detroit. Pamiętam, że gdy przybyłem tu
pierwszy raz, pewien mechanik z MechStone polecił
mi miejsce zwane „Hard Rock Café”. Nazwa brzmiała bardzo zachęcająco, a zważywszy, że od zawsze,
a właściwie od dnia kiedy trafiłem na pozostałości
pewnego sklepu muzycznego, byłem wielkim fanem
dźwięków spod znaku Jima Hendrixa, postanowiłem
się tam wybrać. I powiem Wam szczerze – nie zawiodłem się.
„Hard Rock Cafe” nie sposób przeoczyć. Choć lokal od
zewnątrz nie wygląda imponująco, gigantyczna, podświetlana na czerwono gitara na dachu robi wrażenie.
Podświetlane są również napisy HARD ROCK CAFE i
muszę Wam się przyznać, że od razu zachęciło mnie to
do wejścia do środka. Choć pod lokalem stało wiele
motocykli i rozklekotanych bryczek, często pokrytych
barwami najprzeróżniejszych gangów Detroit, mimo
wszystko postanowiłem przekroczyć próg knajpy,
oczywiście sprawdziwszy zawczasu, czy mój wysłużony
„Peacemaker” lekko wychodzi z kabury. Sami wiecie
jak to jest – „strzeżonego Pan Bóg strzeże” jak powiedział mi kiedyś pewien wędrowny klecha. Padre chyba
na niego mówili, zresztą nieważne. Istotne jest to, że
od czasu naszego pamiętnego spotkania zwykłem się
stosować do tej, jakże przydatnej, jak się okazało,
maksymy i póki co jeszcze stąpam po „ziemskim padole”, że pozwolę sobie jeszcze raz zacytować wspomnianego klechę.
Ale, ale, my tu sobie stare dobre czasy wspominamy, a
ja o „Hard Rock Cafe” miałem opowiadać. Zaraz po
przekroczeniu progu do mych uszu doszły dźwięki Led
Zeppelin i od razu poczułem się jak u siebie w domu.
Knajpka wyglądała odjazdowo. Wszędzie było pełno
starych, mocno już pordzewiałych rur, które postanowiono wykorzystać jako stoły i krzesła. W lokalu było
niewiele światła, za to prawie wszędzie walało się jakieś żelastwo. Ściany udekorowano częściami samochodowymi i motorowymi. Sporo było również różnego
rodzaju naklejek i przypinek z logo Harley’a Davidsona
oraz plakatów z fajnymi bryczkami i jeszcze fajniejszymi dupeczkami w sex-samochodowych ciuszkach.
Mniam!
Gdy po dłuższej chwili przebiłem się do czegoś co stanowiło ladę i zobaczyłem co w Hard Rock Cafe można
zjeść i wypić, normalnie zamarłem. Jim „Chief” Galard
– właściciel speluny musiał chyba znaleźć jakiś pokaźnych rozmiarów składzik z żarciem, a nade wszystko z
alkoholem. Johnny Walker, Jim Bean, Tequila… Długo
nie mogłem się zdecydować co wypić. Zastanawiałem
się również jak wyglądają tu ceny i, co bardzo ważne,
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nie rozczarowałem się. Najlepiej mieć ze sobą jakieś
szlugi albo lekarstwa – ten towar w „Hard Rock Cafe”
szybko przemienia się w prawdziwe delicje!
Zdecydowałem się przypomnieć memu staremu przyjacielowi Johnny’emu Walkerowi. Za jego towarzystwo
zapłaciłem dwoma papierosami, a więc chyba nie
przepłaciłem, co? Po chwili dostrzegłem coś naprawdę
wyjątkowego. W jednym z rogów knajpy stało coś, co
chyba w XX w. nazywano szafami grającymi. To właśnie stamtąd dobiegały niesamowite dźwięki Led Zeppelin. Zagadnąłem gościa za ladą w jaki sposób mogę
ustawiać piosenki. Okazało się, że wystarczy wrzucić
tam kawałek blaszki w kształcie monety, albo po prostu monetę, jeżeli ktoś miał. Ja akurat posiadałem
trochę drobniaków – mam sentyment do wszystkiego
co dwudziestowieczne. Podszedłem więc do szafy i
wrzuciłem ćwierć dolara. „Foxy Lady” Jima Hendrixa
brzmiało wyśmienicie w tej budzie. Z nieukrywanym
zaskoczeniem zauważyłem, że kilku chłopaków z lokalnego gangu spojrzało na mnie przychylniejszym
okiem. Cóż, chyba także byli wielbicielami starego,
dobrego rock’n’rolla! Jeden z nich skinął na mnie nawet ręką i resztę wieczora spędziłem w miłym towarzystwie Stonesów, bo tak właśnie kazali się tytułować.
Właśnie od nich dowiedziałem się, z kim warto porozmawiać w „Hard Rock Cafe”, jeżeli miało się jakiś biznes do załatwienia. Chłopaki polecili gościa o przezwisku Freak, jeżeli tylko poszukiwałbym faceta, który
miałby zawieść mnie dokądkolwiek. Freak ze swej
strony gwarantował również ochronę w postaci swojej
„asystentki” – Blade. Jej ksywka mówiła chyba sama
za siebie, nieprawdaż? Co prawda wspomniany duet
nie był tani, ale, jak zapewnili mnie Stonesi, solidny. A
przede wszystkim swą bazę wypadową miał właśnie
tutaj. Zresztą kilka dni później miałem okazję poznać
Freaka osobiście. Gość był nieźle powalony, wyraźnie
rozpierała go energia, której od paru dni nie mógł chyba rozładować, a to z tego względu, że mu bryczka
padła. Widziałem również Blade, ale już na pierwszy
rzut oka wiedziałem, że dziewczyna jest cholernie niebezpieczna i lepiej nie wchodzić jej w paradę. Szkoda
tylko, że Freak nie lubił rock’n’rolla…
Stonesi polecili mi również niejaką Pink. Gdy o niej
mówili wyraźnie było widać, że to osoba ciesząca się
dużym uznaniem w okolicy. Nic zresztą dziwnego.
Dziewczyna startowała w Destruction Derby i była ulubienicą tłumu. Jej corvetta była powszechnie rozpoznawana, a wyścigi z jej udziałem przyciągały ludzi.
Okazało się, że również bardzo często wpada do „Hard
Rock Cafe”. Miałem zatem nadzieję, że szybko ją poznam. Wiedziałem również, że jak tylko po raz kolejny
zawitam do Detroit, pierwsze kroki skieruję właśnie
tutaj.

Michał Sztąberek
Autor jest współredaktorem internetowego miesięcznika Avatarae.
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Artykuły

Patryk „Fatal” Narożny

T
wierdza
Twierdza

opis lokacji do systemu Earthdawn

artykuł łatwy do przystosowania do: dowolnego systemu fantasy

KILKA SŁÓW WSTĘPU
Jak powszechnie wiadomo, niewola jest zmorą wszystkich mieszkańców Barsawii. Okrutni therańscy łowcy
niewolników przemierzają wiele terenów utraconej
prowincji w poszukiwaniu „żywego towaru”. Pojmani
Dawcy Imion są transportowani do baz przerzutowych,
Vivane oraz innych miast należących do Imperium.
Stamtąd zostają rozprowadzani niczym bydło, zaciągani do ciężkich robót – najczęściej w kopalniach – lub
odkupują ich właściciele prywatnych warsztatów. Co
szczęśliwsi trafiają jako służba do domostw możnowładców oraz na dwory.
Najgorszy los spotyka jednak pojmanych Dawców
Imion, którzy zostają sprzedani Theraninowi Castiusowi. Jego jeńcy przenoszeni są bowiem do Ashpinvalu w
południowych częściach Barsawii, zwanego też Twierdzą. Każdy, kto miał okazję zetknąć się z tą nazwą
wie, iż jest to ostatnie miejsce w życiu więźnia, któremu przyszło tam trafić…

HISTORIA ASHPINVALU
Początki Twierdzy sięgają Pogromu, kiedy znana była
jeszcze jako kaer Kirhalv. Po Długiej Nocy mieszkańcy
schronu ponownie złożyli przysięgę wierności Imperium i udali się do miast Thery. Kirhalv, lekko podburzony dawnymi atakami Horrorów, całkowicie opustoszał. Kilka lat później, therański poszukiwacz esencji
magicznych żywiołów oraz handlarz niewolnikami Castius, odkrył, iż pod schronem znajdują się cenne złoża
esencji ziemi. W kilka miesięcy później wykupił setkę
zniewolonych Dawców Imion, a następnie z pomocą

kilkudziesięciu wojowników oczyścił Kirhalv z osiedlonych w nim Horrorów i plugawych stworzeń. Niedługo
potem, kaer stał się istną „żyłą złota”, która przynosiła
Castiusowi niebanalne korzyści. Schron przyjął nazwę
Ashpinval – od nazwiska Theranina.
Nie wszystko poszło jednak po myśli możnowładcy.
Okazało się bowiem, iż zbudowana w kaerze „kopalnia”, przyciągnęła z głębin ziemi dziwne stworzenia,
które czerpały moc z wydobywanej esencji. Ashpinval
został zamknięty. Castius nie zamierzał się jednak
poddać i pozostawić ukochanego złoża tajemniczym
stworzeniom. Straciwszy wielu podwładnych w trakcie
walk z bestiami, zwrócił się o pomoc do władz Imperium. Thera zobowiązała się pomóc Castiusowi w zamian za korzyści płynące z wydobywania esencji ziemi.
Wkrótce po tym, do Ashpinvalu zaczęły zjeżdżać nowe
dostawy niewolników do ciężkich robót w „kopalni”.
Prace w dawnym kaerze zostały wzmożone, a ściągani
doń Dawcy Imion ginęli każdego dnia dziesiątkami.
Castius zawiązał w związku z tym wiele stałych kontraktów na dowóz więźniów, przez co życie jeńców w
Ashpinvalu bardzo szybko straciło jakiekolwiek znaczenie.

OKIEM ZEWNĘTRZNYM
Twierdza położona jest wysoko w górach, których niewielkie pasmo zajmuje tereny na południe od Gór Delaryjskich i na zachód od Kara Fahd. Tam właśnie,
wśród mglistych chmur i strzelających w niebiosa
szczytów, wznosi się na skalnej półce Ashpinval.
Niegdyś do góry, na zboczu której znajduje się dawny
strona
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kaer, przylegał nieduży masyw. Idąc prowadzącymi
przezeń ścieżkami, można było się dostać do bram
ufortyfikowanego schronu. Po Pogromie łączący obydwie góry grzbiet jednak się zawalił, pozostawiając
jedynie oddaloną o dwieście metrów skalną ścianę.
Aktualnie do Twierdzy można się dostać więc tylko
jedną drogą – powietrzną.

SŁOWNICZEK:
◊
◊
◊

Bloki mieszkalne – cele więzienne.
Plac Zabaw – piętro, na którym organizowane są
konkursy gladiatorskie (stąd też nazwa owej kondygnacji).
Tarasy – tworzą je zewnętrzne, zakratowane strony głównych korytarzy; na wzór więziennych balkonów; można z nich obserwować prace w „kopalni”.

Z zewnątrz, Ashpinval to niewysoka wieża oparta
o skalną górę. Tuż przed nią rozciąga się spory, prostokątny plac – lądowisko dla powietrznych okrętów,
którymi dostarczane są nowe dostawy niewolników. Po
bokach wnoszą się dwa nieduże budynki zbudowane z
surowego kamienia. Całość zaś otacza potężny, gruby i
gładki mur, w którym widnieje żelazna brama.
Tak wygląda zewnętrzna część Ashpinvalu. Sama „kopalnia”, pajęcza sieć tuneli oraz korytarze, znajdują się
wewnątrz góry, na zboczu której wzniesiono przedsionek kaeru. Do serca Twierdzy można się dostać długim
tunelem, odchodzącym od zewnętrznej wieży. U jego
końca znajduje się ogromna brama. Do dziś można na
niej zobaczyć ślady magicznych umocnień i barier
ochronnych.

KOPALNIA
Od wewnętrznej bramy odchodzą dwa potężne korytarze, które ogromnym łukiem otaczają wielką
rozpadlinę, ciągnącą się kilkaset metrów w dół. Na
dnie znajdują się cenne złoża esencji ziemi. Od korytarzy odchodzi wiele innych, mniejszych tuneli.
Cała sieć tworzy zaś kondygnację, których w Ashpinvalu jest aż czternaście – pierwsza służy jako magazyn, kolejne dziewięć jako „bloki mieszkalne”,
gdzie przetrzymywani są więźniowie, jedenasta to
powszechnie tu znany Plac Zabaw, a ostatnie trzy
tworzą „kopalnię”.
Do miejsca pracy wszystkich znajdujących się
w Ashpinvalu niewolników można dostać się tylko
jedną drogą – windą. Przy każdej kondygnacji takowych wind jest siedem. Zjeżdżają w dół potężnej
rozpadliny, wokół której główne korytarze tworzą
tak zwane „tarasy”.
Na dnie rozpadliny rozciągają się złoża magicznej
esencji żywiołu ziemi. Górnicy samą esencję wydobywają ze specyficznego rodzaju skały, która mieni
się zielonym blaskiem. Odłupywane głazy filtrowane
są w specjalnych kotłach, a następnie odsączona
z nich esencja zamknięta zostaje w orichalkowych
słojach. Przygotowane słoje łączy się setkami, po
czym wysyła potężną platformą na pierwsze piętro.
Pracom w „kopalni” towarzyszy bezustanny dźwięk
rozłupywanej skały, uderzeń młotów, syku filtrowastrona

48

nych głazów oraz wielkich machin i urządzeń, przy
których codziennie życie tracą dziesiątki Dawców
Imion.
OGÓLNIE
Każdy kto trafia do Ashpinvalu wie, że już żywym
stamtąd nie wyjdzie. Składa się na to kilka faktów –
pierwszym jest to, iż śmierć w „kopalni” dosięga
w końcu wszystkich robotników, czy to z wyczerpania, czy też poprzez nieszczęśliwy wypadek. Drugim
zaś jest obłęd, w który wpadają niewolnicy w wyniku ciężkich robót, a wtedy strażnicy z niezmierną
przyjemnością pozbawiają takiego osobnika życia.
Trzecim jest natomiast fakt, iż z Ashpinvalu nie ma
drogi ucieczki – bramy (wewnętrzna, zewnętrzna
w wieży oraz w murach) są dobrze strzeżone, a sam
kaer położony jest w niedostępnych górach. Tylko
pomoc Pasji mogłaby pozwolić na zejście po zboczach stromych szczytów, w dole których czyhają
śmiertelnie niebezpieczne stworzenia. I właśnie dlatego Ashpinval znany jest pod nazwą Twierdzy – nie
ma stąd bowiem ucieczki.
Robotnicy w kaerze Kirhalv mają tylko jeden dzień
odpoczynku w ciągu całego tygodnia, a co dwa miesiące otrzymują kilka dni wolnych od robót. Żywność jest paskudna, sporządzana z miejscowych
owadów i robali. Bloki mieszkalne są zaś małe, ciasne, wilgotne i cuchną zgnilizną. Niewielu udaje się
wytrzymać w takich warunkach. Życie Dawców
Imion w Ashpinvalu jednak mało obchodzi Castiusa.
Bezustannie dostarczane są nowe grupy niewolników, a zapotrzebowanie na jeńców wciąż rośnie.
Wielu mieszkańców Twierdzy nie potrafi żyć w ten
sposób i uciekają się do samobójstw. Znacznie zawyża to średnią umierań w Ashpinvalu, toteż Castius znalazł wyjście z tej sytuacji – aby nie musiał
zdawać wyszczególnionych sprawozdań władzom
Imperium i wydawać fortuny na zakup nowych niewolników. Postanowił organizować konkursy gladiatorskie. Zwycięzcom przyznawana jest wolność –
wyzwoleni Dawcy Imion zostają wypuszczeni głęboko w górach, zdani na własne siły (w rzeczywistości
nikomu nie udaje się dotrzeć nawet do granic rozciągającego się wokół pasma). Mimo niewielkich,
a raczej złudnych szans na przeżycie poza Twierdzą,
zdeterminowani
mieszkańcy
Ashpinvalu
wolą
umrzeć na wolności pośród gór, niż pozostać w niewoli.
ZASTOSOWANIE
Opis Twierdzy ma na celu przede wszystkim dostarczyć nowych pomysłów na scenariusze. Mam nadzieję,
iż dzięki zawartym tu informacjom, w połączeniu z
Twoją inwencją, drogi Mistrzu Gry, stworzysz ciekawą
przygodę, jeśli nawet nie kampanię! Ileż to interesujących rzeczy może się przytrafić dzielnym adeptom,
którzy – dla przykładu – otrzymają zadanie uwolnienia
członka Ruchu Oporu z Vivane, złapanego przez ludzi
samego Castiusa! Możliwości jest naprawdę wiele. Życzę udanych sesji!

Patryk „Fatal” Narożny
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Piotr A. Nowakowski

Interferencja
Interferencja

Ada „DaMaGe” Skoczek

część druga opowieści o Magorii

Chyba
nigdy
nie
zrozumiem
procedur
magorya.net. Łapię już co nieco, kojarzę z grubsza
po co tu jestem. Wiem dlaczego potrzebują właśnie
mnie. Ale kto i dlaczego, do jasnej cholery, prowadzi testy z nowymi krainami w środku nocy?! Uczciwi ludzie śpią w okolicy godziny trzeciej trzydzieści
rano. Więc albo wszyscy kolesie w białych kitlach,
biegający przy komputerach i przerzucający raporty, są nieuczciwi albo mają tak nasrane we łbach, że
pracują o każdej porze dnia i nocy. Chyba wolałbym, żeby byli mordercami niż fanatykami pracy.
Ciekawe czy – jak w Japonii – magorya.net ma swój
hymn, flagę i spotkania motywacyjne dla podtrzymania ducha pracy? Już widzę ten nagłówek w Zdarzeniu: „Nowa sekta Magoria zagraża twojemu
dziecku”. Bo czy w Polsce pismak z jakiegoś brukowca byłby w stanie zapisać nazwę firmy bezbłędnie? A pod nagłówkiem zdjęcie dyrektora, czy
kto tam dowodzi imprezą, przemawiającego do tłumu naukowców wyglądających jak stado pingwinów-albinosów, śpiewających hymn firmy.
Oj, głupie pomysły mi chodzą po głowie o czwartej nad ranem w korytarzu do Rdzenia. Cóż ten Sa-

halin znowu wymyślił? Żeby mnie w środku nocy z
łóżka wyciągać. Przecież ciągle jeszcze śpię. Tu nawet kawa nie pomoże.
– Dzień dobry, panie Adamie – właśnie minął
mnie jakiś starszy facet w okularkach. Patrzcie państwo! Ktoś tu pamięta, że mam imię i go używam.
Sahalin pewnie nie wie, że ludzie miewają imiona.
Nie. Dla niego jestem pan Andros. Ciekawe czy do
żony mówi małżonka. Ale ja głupi jestem! Sahalin
miałby mieć żonę? Dobre sobie. Taka morda i kobieta? Chyba tylko ślepa i niespełna rozumu mogłaby
chcieć takiego wrednego obrzydliwca. Ten facet nieodparcie kojarzy mi się z Donaldem Sutherlandem –
stary, siwy, brzydki jak noc i niezbyt przyjemny w
obyciu. Tak w sumie to bardzo nieprzyjemny.
Nieważne. Znowu trzeba się rozbierać przy jakimś lekarzu. Mogliby przydzielić do kontroli jakąś
miłą pielęgniarkę, a nie zawsze jakiegoś jajogłowego.
Gorący prysznic – żeby zmyć drobnoustroje,
bakterie i całą resztę istotek, które na mnie żerują.
Septyczna bielizna – czyli moje ukochane białe bokserki – i można wskakiwać do trumny. Sahalin za
strona

49

Literatura
każdym razem wkurza się, gdy nazywam trumną
pojemnik elektrolityczny, ale co ja poradzę na jego
kształt. A poza tym kocham wkurzać Sahalina.
Cholera. Elektrody też mi zawsze jacyś faceci
przyczepiają. Czy w tym ośrodku kobiety pracują
tylko przy kobietach-testerach? Im prędzej założą
ten cały złom, tym prędzej wejdę do… Właśnie…
– Czy w ramach przygotowania psychicznego
mógłbym się dowiedzieć do czego jestem podłączany?
Niech ich szlag! Milczenie – jak zawsze. Witamy
w Polsce, czyli nikt nic nie wie. Albo mnie podłączą
w ciemno, albo zaraz przyjdzie Sahalin i rzuci nazwą
kodową, której jak zwykle nie skojarzę. A potem –
gdy już wyjdę – znów stary dupek powie: „Nie spodziewaliśmy się, że pan wróci”. I jak mam go lubić,
co?
– Dzień dobry, panie Andros.
Głos jak z dna głębokiego grobu w deszczową
noc, charakterystyczny rosyjski akcent, odurzający
zapach wody toaletowej, tak drogiej, że na jedną
maleńką buteleczkę pracowałbym miesiąc – któż
inny, jak nie pan doktor habilitowany Aleksander
Kristofowicz Sahalin.
– Byłby dobry, gdyby nie to, że jest środek nocy! – wkurza mnie jego beztroska. Może nie potrzebuje snu, ale ja jednak tak.
– Zostanie pan podłączony do krainy Ar. Podłączenie za trzy minuty.
To dokładnie w jego stylu. Przyjdzie, zakomunikuje – bo Sahalin nie mówi, tylko komunikuje –
i odejdzie zostawiając człowieka tak samo zagubionego, jak przedtem.
***
Pieprzona galareta elektrolityczna. Znowu mam
jej pełno w uszach. A jeszcze wpełznie do gardła,
nosa, zostanie między zębami… Ohyda.
***
Kraina Ar – miejsce, które jest very uncool. Nie
wiem kto ją zrobił, ale wiem czyje dzieło musiało
być inspiracją – Dante Alighieri. Jakby nie można
było się inspirować Karpińskim albo jakimiś sielankami. Witamy w piekle – dosłownie.
Ciemne jaskinie rozświetlane płomieniami, cisza
rozrywana krzykami. Bardzo nieprzyjemne miejsce,
a nawet nie wiem po co mnie tu wysłali. Ar jest
przetestowana milion i dziesięć razy, poprawek chyba żadnych nie było, zmian też bardzo nie widzę…
Czego Sahalin ode mnie chce? I have no idea. Mam
nawracać komputerowe demony na chrześcijaństwo, czy co?
Jako, że uczymy się na błędach – ostatnio na
cudzych, ale to szczegół – wszystkie części ciała są
na miejscu i je widzę. Kapotę jakąś na sobie mam.
Zaburzenia postrzegania – keine, więc jest OK. A
teraz… Przydałby się ktoś z obsługi tej imprezy.
Pierwsza jaskinia pusta, z wyjątkiem paru kotłów, kupy śmieci i bliżej nieznanych mi maszyn,
które wyglądają jakby miały robić człowiekowi niezłe ziazi. Ktoś musiał się bardzo interesować urząstrona
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dzeniami do tortur, które robią ryziuryziu, a człowiek nadal żyje i można się z nim jeszcze długo
bawić. Niestety.
Druga jaskinia… Oj… Jest ktoś z tubylców. Duże,
czerwone, ogoniaste, człekokształtne i zdecydowanie mało przystojne. Krótko mówiąc bardziej wygląda to na Hellboya niż Toma Cruise'a. Pełen luz – on
jest wirtualny, nie?
– Cześć stary. Jestem tu zieloniutki jak trawa na
wiosnę i w związku z tym mam pytanko. Gdzie jest
Nemo? A tak poważnie to którędy do wodzireja tej
imprezy?
– Was? Ich ferstehe Sie nicht – paskudną ma
gębę cwaniak, głos jak rzygający słoń i jeszcze po
szwabsku nawija. Tragedia życiowa. Co pamiętam z
Niemca?
– Ich suche… deinen führer. Wo ist er? – Ciekawe czy zrozumie. Sam bym siebie chyba nie zrozumiał.
– Ost. Dritte Tür auf links… – wielką czerwoną
umięśnioną łapą machnął w bliżej nieokreślonym
kierunku.
– Danke schön… – Fajnie. Wschód i trzecie
drzwi. Jakoś się odnajdę. Trzy wyjścia z jaskini
i każde opisane po szwabsku. Jasny gwint! Kto wymyślił, żeby w piekle były germańskie demony? Pogiętych projektantów zatrudniają w magorya.net.
Nord, Süd, Ost, West.
Ost, czyli idziemy na wschód.
Tutejszy wschód, co oznacza, że tak naprawdę
może to być dowolny kierunek.
Korytarz, korytarz, korytarz…
Zakręt w lewo.
Korytarz, korytarz, korytarz…
Schody w górę.
Korytarz, korytarz, korytarz…
Zakręt w prawo.
Cholernie daleko mają tą księgowość.
Korytarz, korytarz, korytarz…
Po lewej drzwi z tabliczką R&D. Jasne. Czyli
w piekle też mają dział badań i rozwoju? A następny
będzie dział zarządzania zasobami ludzkimi, co?
Drugie drzwi po lewej z tabliczką… No nie! Miałem rację! Human & Demon Resources. Jak znam
życie i pogiętą psychikę projektanta krainy Ar, to
Lucek będzie siedział w dziale Public Relations.
Nazywajcie mnie jasnowidzem! Trzecie drzwi
i tabliczka PR. Jasny gwint! Chyba same świry to
projektują.
Ha! Przez dziurkę od klucza przenika jakieś żółtawe światło. Zobaczymy jak wygląda Lucyfer, żeby
nie wyglądać na zbytnio zaskoczonego. Sztuczne
inteligencje mogą to wykryć, a wtedy nie bardzo
będą chciały pomóc.
A przez dziurkę…
O w mordę żubra! Złota równina i jedno drzewo.
Przecież to ta sama pieprzona kraina, z której ledwo
wyszedłem latając á la Matrix. Ale jak to jest możliwe?
AMO MANTOE KAKOA AIMONE…

Literatura
Ktoś tam jest… nie wiem kto i jak, ale czuję go
i nie jest to przyjemne uczucie.
AMO MANTOE KAKOA AIMONE …
Shit! Wystarczy mrugnąć i wszystko znika. No
i nie wiem co to było.
Trudno. Puk, puk… i wchodzę.
Biuro jak w mordę strzelił. Żadnych diabłów,
demonów, szatanów. Lipa, a mogło być ciekawie
i z efektami specjalnymi. A za jedynym biurkiem
siedzi…
– Naamah? Co ty tu, do ciężkiej cholery, robisz?
– Dzień dobry, Adamie – Naamah potrafi tak
przywitać człowieka, że…
– Dziewczyno! Jestem w Ar! Szukam kogoś odpowiedzialnego za tą krainę; najlepiej mówiącego
po polsku, ewentualnie angielsku, bo ze szwabskim
mam problem… I znajduję ciebie?
– Adamie, jestem tylko programem kontrolnym.
Można mnie skopiować – uśmiechnięta i promieniejąca elegancją jak zawsze. Kto projektuje programy
kontrolne tak, żeby wyglądały jak piękne kobiety?
Programiści magorya.net nie przestają mnie zadziwiać.
– Poproszę w takim razie osobistą kopię –
uśmiecham się lubieżnie. Jezu! To tylko program!
Stop! Myśli nieuczesane prosimy o powrót na swoje
miejsce! – Ale wracając do głównego tematu…
Wiesz po co tu jestem, więc przejdźmy do rzeczy.
– To znaczy? – szczery wyraz zaskoczenia na
twarzy, ale program może przecież zasymulować
wszystko.
– Naamah! Nie mam czasu na zabawy. Ładują
mnie tu w środku nocy, więc sama widzisz, że
sprawa jest poważna.
– Jaka sprawa?
– Naamah! Mnie się naprawdę spieszy!
– Adamie, nie chcę cię martwić, ale wydaje mi
się, że tak naprawdę znów rzucili cię na żywioł i nie
masz bladego pojęcia, po co tu jesteś, więc z łaski
swojej nie wydzieraj się na mnie, bo zakłócasz mi
przetwarzanie danych.
– No… no tak. Faktycznie nie wiem, a… nie
chciałem…
– Żeby się okazało, że Sztuczna Inteligencja wie
więcej niż człowiek. Wiem. Masz stąd wyciągnąć
Adriana Bella, żółtodzioba, dla którego Ar okazał
się zbyt realną symulacją.
– Znaczy, że uwierzył, że trafił do piekła i nie da
rady sam wyjść? – równowaga umysłu pomiędzy
światem realnym a wirtualnym jest tak krucha, że
aż się czasem dziwię, że system się jeszcze nie rozsypał w cholerę.
– Dokładnie. My jako SI nie mamy uprawnień do
negowania realności krainy wobec kogokolwiek,
oprócz administratorów i projektantów.
– I możesz mi to mówić tylko dlatego, że mam
chwilowo uprawnienia administratora?
– Dokładnie tak, Adamie. Musisz przekonać Bella, że to tylko virtual reality, a potem przeprowadzić

przez wyjście.
– Przekonać faceta, że jest w VR? Może być
ciężko. Oj, jak zwykle Sahalin przydziela mi mission: impossible i wymaga stuprocentowego powodzenia. Cwaniaczek.
– Musisz jednak przyznać, Adamie, że diabelnie
inteligentny.
– Ech… Naamah… Diabelnie, to właśnie jest odpowiednie słowo. Mam pomysł, ale wymaga współpracy z waszej strony.
– I'm all ears.
***
Może faktycznie rzucić tę robotę w cholerę? Tylko ciągłe niedoinformowanie, rzucanie do zadań na
dziko, zero szacunku dla człowieka i jeszcze ten
kretyn, Sahalin. A może się po prostu do tego nie
nadaję? Może wrócić do pisania scenariuszy? A gdybym dokończył powieść? Może coś by z tego w końcu wyszło?
Ech tam. Jest zadanie. O rzucaniu roboty pomyślę później. Teraz trzeba przerobić ten mój płaszcz
na tunikę, a przynajmniej jakąś powłóczystą szatę.
Szeroka ciemnozielona peleryna z białym krzyżem na plecach.
Gotowy.
I może jeszcze kaptur zasłaniający twarz. Tak
dla efektu.
I… już.
Ha! Prowadzą Adriana Bella. Prowadzą to nie za
dobre słowo. Wloką byłoby odpowiedniejsze. Dwa
stwory wyglądające jak atleci zrobieni z gliny, a
pomiędzy nimi wisi na pół bezwładny Bell. I wloką
go do mnie.
Jezu, jakie te golemy debilne. Tak po prostu faceta upuścić na ziemię. I wracają do jakiejś swojej
nory. Jak Boga, poskarżę się Naamah. Niech dopisze golemom parę procedur, żeby były bardziej user
friendly.
– Powstań Adrianie Bell – chyba wyglądam
i brzmię przekonująco, bo Bell aż się wzdrygnął
i mało się nie wyrąbał przy wstawaniu. Energiczny
chłopak jak na wirtualnego potępieńca.
– Kim jesteś, o wielki panie? – Wielki panie? Jest
ode mnie wyższy o jakieś dziesięć centymetrów.
Strach ma wielkie oczy. Jak on tak cały czas, to się
nie dziwię, że tu utknął i wyjść nie może. Cykor.
– Jam jest posłańcem większej potęgi. Uznano,
że twoja pokuta w tym miejscu się dopełniła. Pójdziesz zatem ze mną w lepsze miejsce – W mordę
żubra! Jeszcze nigdy nie musiałem robić za anioła
śmierci, czy czego tam – a na to mi przyszło. Skąd
ja miewam takie pogięte pomysły? Chyba taka już
specyfika psychiki ludzi pracujących w magorya.net.
– Tak, panie – Posłuszny jak baranek prowadzony na rzeź. Oj, szykuje się nam redukcja i wolne
miejsce pracy w dziale testów. Takiego mięczaka
nie będą chcieli, nawet gdyby dopłacić.
– Chodź za mną – Czuję się idiotycznie, ale czy
mam jakikolwiek wybór? Nie. Nie mam żadnego. A
kto mnie pozbawia wyboru? Doktor Sahalin. Kiedyś
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mu wygarnę i dowie się co o nim myślę. Albo lepiej
nie?
Strasznie głupia sytuacja. Idziemy i idziemy
w totalnym milczeniu. A. Bell idzie jak na skazanie –
głowa schowana, ramiona opuszczone, zgarbiony.
Całe szczęście, że wyjście już przed nami. Wygląda
jak wszędzie: krwistoczerwony świecący krąg.
Tym razem na ścianie, znaczy trzeba przejść,
a nie wskoczyć.
Bell za rękę. Idę przodem.
Ha! Biały korytarz. Tego się nie spodziewałem,
prawdę mówiąc. Cwaniaki założyli filtr na wyjście.
Wejściem przejdzie każdy, a filtr na wyjściu nie
przepuści żadnych programów, wirusów i SI. Chytrze chłopaki wymyślili, żeby zaoszczędzić sobie
roboty przy zbiegłych programach.
No to teraz właściwe wyjście. Tym razem Bell
przodem. Jak zwykle cichutkie pyknięcie i facet jest
znów wśród żywych. A korzystając z chwili samotności i tego, ze nikt mnie nie słyszy…
– Kurwa mać! Pierdolę jebanego ruskiego doktorka!
Już mi lepiej. Można wracać do rzeczywistości.
I znów nie usłyszeć jakichkolwiek podziękowań od
kogokolwiek.
– Kurwa mać! – Tak dla spokojności.

To idę…
Jezus, Maria, Odyn! Mój mózg! Pali jak płynne
żelazo! Moje oczy! I… koniec?
Co się, do jasnej cholery, wyrabia?
– O kurwa… – Stoję na równinie… przede mną
złote drzewo. To się nie ma prawa dziać. Powinienem się budzić w realnym świecie. A wróciłem…
tutaj…
***
– Doktorze Sahalin, Adrian Bell wrócił do rzeczywistości. Jest w ciężkim szoku, ale wyjdzie z tego.
– Jak tylko dojdzie do siebie poślijcie go do neutralizacji. Panie Leszczyński, dlaczego Andros się nie
budzi?
– Monitorowanie wykazuje status Sygnał Zero.
Mózg Androsa jest nieaktywny na każdym możliwym poziomie – brak aktywności fal mózgowych.
Nie ma go w żadnym ze światów.
– Niemożliwe… szukajcie dalej…
Piotr A. Nowakowski

Meham Jakob

Poranna
Porannamgłamgła

mroczna opowieść

Dzień rozpoczął się jak dziesiątki podobnych.
Mleczna mgła powoli rzedła, ukazując strzeliste wieże ratusza i czerwone dachówki innych budynków.
Jak okiem sięgnąć kamienne budowle pogrążone w czymś, co z pewnością nie było snem.
Agonia, to słowo najbardziej pasowało do miasta,
które powoli umierało,
gubiąc każdego dnia życiodajne soki, będąc pożeranym żywcem, zżeranym od środka, od samego serca. Miasto umierało, a ja wraz z nim.
Wstałem powoli.
Chłodna woda przegoniła sen z oczu, byłem
gotów przeżyć kolejny
dzień i doświadczyć kolejnych cierpień. Ubrałem się
szybko i wyszedłem do pobliskiej gospody. To samo
ohydne jedzenie co wczoraj, ten sam brudny stół, to
samo cienkie piwo.
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Rzuciwszy kilka drobnych udałem się w kierunku
straganów, gdzie liczyłem zobaczyć ją chociaż przez
chwilę. Przecisnąwszy się przez zbity motłoch brudnej dziatwy i ubogich
przekupniów dostałem się
na rynek, jak najbliżej
szubienicy.
Sześcioro niewolników
wniosło ostrożnie lektykę
ze śnieżnobiałym baldachimem, skrzętnie ukrywającym postać w środku. A więc pojawiła się,
tak jak zawsze. Odkąd ją
znam nie potrafiła przepuścić żadnej publicznej
egzekucji. Sama wielokrotnie mówiła, że podnieca ją widok i zapach
krwi. Och jakże dalekie
Ada „DaMaGe” Skoczek
wydają się dni, gdy piliśmy razem czerwone wino, przy blasku świec i cichej muzyce usypiającego miasta.
Mimowolnie spojrzałem w górę, usiłując dostrzec

Literatura
nych wspomnieniach.
Do końca lata wszystko było w porządku. Nasza
zapoczątkowana w zimie znajomość rozkwitła na
dobre. Każdego dnia nie mogłem uwierzyć, iż mnie,
szlachcicowi o zupełnie przeciętnej pozycji, żyjącemu w skromnej kamienicy, udało się poznać pannę
z tak znakomitej rodziny. Co więcej, nasza początkowo formalna znajomość dość szybko przerodziła
się w uczucie. Oczywiście o ożenku mowy być nie
mogło, niemniej umowa jaka wiązała mnie z ojcem
Emilii pozwalała towarzyszyć jej na spacerach, jeść
z nią posiłki, bawić się. Wiedziałem, że ludzie jej
ojca cały czas są z nami, gotowi uciąć mi głowę przy
pierwszej próbie bądź zdobycia, bądź ucieczki z Emilką. Właściwie do dziś nie wiem dlaczego jej ojciec zezwolił nam na tak dziwaczną znajomość,
wbrew rozumowi, wbrew rozsądkowi, wbrew
wszystkiemu. Niemniej cieszył mnie ówczesny stan
rzeczy, wszak miałem piękną kobietę, poznawałem
wpływowych ludzi, moje dochody przez sam tylko
uśmiech wzrastały. Znajomość rozwijała się, niemniej oboje wiedzieliśmy, iż jako pan do towarzystwa nie mogę posunąć się zbyt daleko. Czy to było
prawdziwe uczucie? Chyba nie, bo stoję tutaj, zamiast stać u bram Morra.
Był wieczór. Jak zwykle przed kolacją wszedłem
do jej pokoju, nawet nie pukałem. Siedziała przed
lustrem, zakrywała twarz, płakała. Jedno krótkie
„wyjdź”! Wyjdź i nigdy nie wracaj! Nie pamiętaj, nie
tęsknij, odejdź, odejdź na zawsze.
– Ale o co chodzi, kochana, co się stało? – podszedłem, dotknąłem jej ramienia. Gestem ręki
strzepnęła mą dłoń.
– Odejdź, poznaj kobietę i zaznaj szczęścia, chociaż ty jeden, ze mną tylko być cierpiał.
– Ale… – urwałem, bo nagle zaczęła krzyczeć,
nieludzko krzyczeć, cisnęła we mnie lusterkiem i
upadła na podłogę.
– Idźźźźź, na bogów uciekaj!
Wybiegłem, cóż miałem zrobić? Powinienem zostać, powinienem wtedy zostać, by teraz nie snuć
podejrzeń pełen niepewności. Jeśli była chora, to
dlaczego wciąż żyje, wciąż się bawi na balach, wciąż
spaceruje po mieście? Skoro chciała mojego szczęścia dlaczego mnie odtrąciła?
Dlaczego, dlaczego na każdej egzekucji widzę ją,
ją i jej uśmiech?
Meham Jakob

Adrian Tokarski

twarz skazanego. Kradzież świni, bójka, obraza majestatu kapłana – tak głosił akt oskarżenia. No cóż,
kolejna ofiara własnej głupoty. Biedota spokojnie
czekała przy szubienicy, powoli rozwijając białe
płótna, chcąc chciwie pochwycić każdą kroplę krwi
skazanego. Któż jeszcze wierzy w rzekomo magiczne właściwościach tej krwi? A jednak chętnych nie
brakuje.
Niebo było błękitne, jedynie kilka obłoków leniwie przesuwało się po nieboskłonie. Takiej pogody
nie mieliśmy już od dawna. Idealna na egzekucję,
na śmierć ku uciesze tłumów. Wprowadzono chudego mężczyznę, mocno obitego. Z trudem położył
głowę na katowskim pieńku. Podniecenie wśród zebranych wzrastało. Miłość, pokój, dobroć – puste
hasła głoszone przez rzekomych proroków i kapłanów nic nie znaczących bóstw przywiezionych z Tilei, czy innych krain, a w większości wyssanych z palca. Umiłowanie pokoju – słowa hrabiego, sprawiedliwość – oświadczenie diuka. Mało dni w roku, gdy
katowski pień nie jest spłukiwany nowym szkarłatem.
– Kapusta, kapusta z grochem! – krzyczał młody
mężczyzna z dużym garnkiem uwieszonym na szyi.
Kolejka głodnych szybko ustawiła się przy buchającym parą garze, pragnąc zakupić jadła jeszcze
przed finałem zabawy. Sprzedawca o ostrych, kanciastych rysach twarzy i bystrych, chytrych oczkach
zwinnie chował monety do woreczka uwieszonego
na szyi. Kolejka szybko się przesuwała, gorące racje
ginęły w okamgnieniu.
Krew trysnęła obficie ku uciesze zebranego tłumu. Biedota nie pozwoliła umknąć nawet najmniejszej kropli czerwonej posoki. Głowa człowieka z potulną grzecznością wturlała się do przyszykowanego
koszyka. Tłum z wolna począł się rozchodzić. Zewsząd dało się słyszeć – Do jutra! – co napawało
mnie obrzydzeniem.
Jeszcze raz spojrzałem w jej kierunku. Delikatnie
uchyliła zasłonkę ze zwiewnego materiału, by jeszcze lepiej przyjrzeć się egzekucji. Może tylko mi się
zdawało, ale lekki uśmiech zawitał na jej twarzy…
Zebrałem myśli i postanowiłem udać się na spacer, odwiedzić miejsca, gdzie niegdyś bywaliśmy
razem. Myślałem, że to pomoże, że miłe wspomnienia udzielą się mojemu nastrojowi. Stało się wręcz
odwrotnie. Uczucie tęsknoty i bezsilności wzmogło
się. Ponownie zadałem sobie pytanie – dlaczego?
Jeszcze raz spojrzałem na wszystko chłodnym
okiem. Zatonąłem na chwilę w rozmyślaniach i daw-
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Piotr A. Nowakowski

Hunter
Hunter

short story

czubki butów. Spojrzał w górę. Wysoki mężczyzna w
czarnym płaszczu uśmiechał się perfidnie. W prawej
ręce trzymał strzelbę.
– Wybacz, do następnej rundy przechodzę ja –
odezwał się mężczyzna w płaszczu.
– Mam to w dupie, Ron. Rób, co musisz – stęknął Chuck.
– Twoje życzenie – Ron opuścił strzelbę, celując
w głowę Chucka – jest dla mnie rozkazem.
Huknął strzał. Ron wyszedł spomiędzy hangarów. Jego twarz była opryskana krwią. Sięgnął do
płaszcza i odebrał dzwoniący telefon.
– Słucham…
– Ron, przechodzisz do następnej rundy – zabrzmiał głos w słuchawce.
– Wiem, wiem.
– Nie przejmuj się Chuckiem. I tak był nominowany. Widzowie go nie polubili. Nad lotniskiem unosi się śmigłowiec naszej stacji, więc pomachaj widzom. Ron… To była wspaniała egzekucja. A teraz
przerwa reklamowa. Hunter Live – wracamy za kilka
minut. Zostańcie z nami…
Piotr A. Nowakowski

Ada „DaMaGe” Skoczek

Deszcz padał bez ustanku, obfity jak gdyby ktoś
wylewał na ziemię całe morze. Chuck biegł wzdłuż
pasa startowego najszybciej jak mógł. Tracił siły,
oddychał ciężko. Był przemoczony do ostatniej nitki,
woda chlupotała w butach, ślizgał się po mokrym
asfalcie.
Wiedział, że nie wolno się zatrzymać nawet na
sekundę. Ledwie powstrzymywał się od zerknięcia
za siebie. Opóźnienie równało się śmierci.
Wbiegł pomiędzy hangary. Z rozpędu uderzył
ciałem o ścianę. Kłucie w płucach stało się nie do
zniesienia. Zrezygnowany oparł się plecami o mur i
powoli osunął na mokry beton.
Krótkie, urywane oddechy przerywał kaszel. Odpluwał krwią, ale to już nie było ważne. Wszystko
przestało się liczyć. To, że wziął udział w tym chorym turnieju. Że nie spłaci rat za dom. Nawet, że to
już absolutny koniec. Tylko żony i dziecka było mu
żal. Dla nich mógłby jeszcze żyć. Szkoda, że pozbawiono go tego luksusu.
Nieprzerwany szum deszczu stawał się coraz
bardziej irytujący. W oddali dosłyszał powolne kroki.
Zbliżał się. Szedł po niego pewnie. Wiedział, że
Chuck już nie da rady dłużej uciekać.
Skulony pod ścianą Chuck ujrzał przed sobą
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Sławomir „Zuhar” Wrzesień

Fate – –masz
ci los
Fate
masz
ci los
kolejna darmowa mechanika

Fate: Fantastic Adventures in Tabletop Entertainment jest systemem niezwykłym. Powstał jako
rozwinięcie pomysłów zawartych w Fudge, ale
wprowadzone zmiany stworzyły nową jakość. Znajomość reguł „rodzica” nie jest konieczna do gry,
gdyż wszystkie niezbędne informacje znajdują się w
blisko stustronicowym dokumencie PDF (format
Acrobat Reader).
Fate to nie tylko system. W pewnym stopniu to także filozofia grania w RPG. Oprócz reguł i przykładów
z nimi związanych autorzy prezentują szereg rozwiązań możliwych do wykorzystania w dowolnym
systemie RPG. Fate podobnie jak Fudge jest systemem uniwersalnym, choć jego reguły predysponują
raczej do użycia w systemach fantasy z niewielką
liczbą dostępnych ras.
Wyróżniającym się elementem jest sposób opisu
bohatera. Z Fudge zaczerpnięto słowny opis poziomów zaawansowania współczynnika, te zaś podzielono na aspekty i umiejętności. Aspekty opisują jakąś ważną cechę bohatera, przy czym są silne związane z ważnymi wydarzeniami w jego życiu. Czasem mogą pełnić rolę atrybutów, profesji, czy w
pewien sposób wiązać postać ze światem gry. Najlepiej widać to na przykładach: Silny,
Odważny, Rycerz, Uciekinier, Mieszkaniec Umbaru. Poziomy aspektów pełnią
w grze bardzo istotną rolę. Wyznaczają
m.in. ile razy gracz może skorzystać z
pewnych premii (np. ponowny rzut) w
sytuacji powiązanej z danym aspektem.
To jednak nie koniec. Podczas tworzenia
postaci wybrany aspekt decyduje o dostępnych dla postaci umiejętnościach.
Tworzenie postaci w Fate jest również
elementem godnym uwagi. Odbywa się
w fazach, których liczba zależy od ustalonej konwencji gry. W każdej fazie wybierany jest aspekt ściśle powiązany z wydarzeniami
z danego okresu życia postaci. W ramach danego
aspektu gracz rozdziela cztery poziomy umiejętności. Obowiązuje prosta zasada „zbalansowanej piramidy”. Ilość poziomów o wartości o jeden niższej
musi być przynajmniej o jeden większa od ilości
poziomów na wyższym poziomie. Te same aspekty
mogą być wybierane wielokrotnie.
Innym sposobem na wykorzystanie dostępnej ilości
aspektów jest zainwestowanie ich w przedmioty,
przyjaciół, czy choćby kontakty. Ich uniwersalność
daje szerokie możliwości przy konwertowaniu dowolnej mechaniki na mechanikę Fate.
Większość reguł mechaniki opiera się na schematach znanych z Fudge i na dobrą sprawę nie wymagają dodatkowego komentarza. Stosowane są czte-

STRONY:
Evil Hat (wydawca Fate):
http://www.evilhat.com
Fate (strona domowa) :
http://www.faterpg.com
Aleja Fantasy, Projekt: FATE PL (strona domowa
polskiego tłumaczenia Fate):
http://aleja.fantasy.prv.pl/fate/

ry kości Fudge, ale dokument zawiera także skrócone zasady do stosowania ze zwykłymi k6. W tym
miejscu należy wspomnieć, że oprócz opisywanej
przeze mnie wersji Fudge jeszcze do nie dawna
prowadzono intensywne prace na wersją „Fudgeless”. W tej chwili koncepcja uległa zmianie wskutek
niespodziewanego przejścia całości praw autorskich
do Fudge na Grey Ghost Press, Inc. Zgodnie z zapowiedzią władz wydawnictwa nowe Fudge ukaże
się w 2004 roku wraz z nową licencją. Nieoficjalnie
(na razie nieoficjalnie) wiadomo, że będzie to OGL.
W ten sposób zniknęły bezpośrednie
przyczyny rozpoczęcia prac na wersją
„fudgeless”. W zamian możemy się spodziewać nowej, być może komercyjnej
wersji Fate.
Kolejną ciekawostką jaką serwuje nam
Fate w ramach aspektów jest aspekt
fabularny. Jest to aspekt, którego wybranie przez gracza jest premiowane
przyznaniem mu przez MG dodatkowego
poziomu umiejętności do rozdysponowania. Wprowadzenie aspektów fabularnych ma na celu danie prowadzącemu
pewnego ograniczonego wpływu na tworzoną postać.
Wspomniałem wcześniej o profitach jakie wynikają
z aspektów. Wybór aspektu jest jednak także formą
zobowiązania. Mając aspekt Złodziej trudno będzie
się postaci powstrzymać od kradzieży. MG może od
gracza w dogodnej sytuacji zażądać działań zgodnych z aspektem. Gracz nie jest jednak bezbronny.
W zamian za użycie Punktu Losu (w oryginale Punkty Fate) może zadziałać zgodnie ze swoją wolą. Zadziałanie zgodnie z wolą MG jest traktowane na zasadzie podobnej do innych środków fabularnych,
czyli należy się za nie premia (w Punktach Losu).
Może tu wręcz dojść do licytacji ilości punktów.
Punkty Losu w grze pełnią funkcję podobną do poziomów aspektu – można je wykorzystywać do np.
poprawiania wyników rzutu. Aspekt to także zobowiązanie w drugą stronę – jeśli gracz z jakiś powostrona
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dów nie może skorzystać z aspektu, choć jego użycie byłoby uzasadnione, otrzymuje Punkt Losu.
Fate daje MG do ręki cały szereg reguł pozwalających zachować względną kontrolę nad poczynaniami
graczy bez ingerencji w ich prawa. Odbywa się to na
zasadzie „coś za coś” i w większości wypadków wystarcza do zachowania równowagi w grze.
Opisywanie wszystkich zalet Fate nie ma tak na
prawdę sensu. Plik jest do ściągnięcia z Internetu za
darmo, więc każdy o wartości tego systemu może
przekonać się sam. Polecam jego przeczytanie
choćby ze względu na zawarte pomysły, które
z powodzeniem można wykorzystać w dowolnej
grze. Fate ma wszystkie zalety Fudge. Dodatkowo
ogromnym plusem jest dobroczynny wpływ na równowagę rozrywki takich elementów jak piramida
umiejętności przy tworzeniu postaci, czy środki fabularne. Doszukując się na siłę wad Fate, można

ewentualnie wymienić słabe przystosowanie mechaniki do systemów „wielorasowych” gdzie różnica
wielkości, czy potencjału z niej wynikającego wymaga zastosowania reguł nie opisanych w aktualnej
wersji podręcznika (reguły takie jednak istnieją
i można je ściągnąć ze zbiorów Evil Hat, po uprzednim zarejestrowaniu się na Yahoo i liście dyskusyjnej).
Sam podręcznik opracowany jest bardzo profesjonalnie. Co prawda wychwyciłem jeden błąd w prezentowanym przykładzie, ale nie jest to jednak coś,
co mogłoby negatywnie rzutować na bardzo wysoką
ocenę końcową. Pozostaje mi serdecznie Fate polecić. Miłego czytania.
Sławomir „Zuhar” Wrzesień
Łódź, 25 kwietnia 2004

Wojciech „Prozac” Anuszczyk

Galathilion
Galathilion
wprowadzenie do systemu

Mam przyjemność zaprezentować na łamach „Wieży
Snów” pewien system autorski szczególnie bliski
memu sercu. Bliski sercu ponieważ tworzony przeze
mnie – przynajmniej połowicznie…
„Galathilion” to fantasy. Ani dark fantasy, ani też
heroic. Nie starałem się nigdy na siłę przyporządkować go do określonego nurtu. Lubię myśleć, że to
„czyste fantasy”. Takie, które pozwala graczom pobawić się w wielu konwencjach – mrocznych, tajemniczych, ale także wesołych, aby nie powiedzieć
słodko tolkienowskich („Hobbit”?). Może jednak zacznę od początku…
„Galathilion”, jak każdy system autorski, zrodził się
z marzeń twórców. Marzeń o wykreowaniu swojego
świata – takiego, w którym chciałoby się grać. Nasz
system wykiełkował pewnego zimowego wieczora,
gdy wraz ze współautorem (Piotrkiem „Bananem”
Banasińskim) daliśmy upust wizjom „klimatycznego
świata gry”. Pomysł naturalnie zaczął się rozrastać,
aż w pewnym momencie wymagał i prosił się o spisanie, chociażby po to, by pewnych aspektów nie
zapomnieć. Tak zaczęły powstawać ramy gry fabularnej, w którą chcielibyśmy pograć, ale także podzielić się nią z innymi.
ŚWIAT, CZYLI GALATHILION
Zależało nam, by grając w „Galathilion”, można było
wykorzystać wiele konwencji. Aby kolejne kraje,
kontynenty, nie stały się tylko barwnymi majakami,
jak Lustria w Warhammerze, czy „reszta świata”
w Earthdawnie.
Chcesz przedzierać się przez tropikalne puszcze,
odkrywać zrujnowane piramidy jaszczuroludzi? Brodzić po kolana w ciepłych, owianych legendami rzestrona
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kach? Poznać tradycje mistycznych szamanów?
Stanąć twarzą w twarz z duchami przeszłości? Zapraszam do Kissangaiu – tropikalnej krainy, zamieszkałej przez reptilionów. Jeśli bardziej fascynuje cię przemierzanie bezkresnych piasków, konfrontacja z bogatymi i tajemniczymi miastami pustyni,
zajrzyj do Luminy. Uważaj, bo możesz natknąć się
na efekty magicznych błędów przeszłości, gdy ktoś
niekompetentny próbował podporządkować sobie
magię. Może jednak wolisz „stare, dobre” iście średniowieczne klimaty? Otóż miejscem dla ciebie, będzie Rivallon – prężnie rozwijający się kraj magów,
rycerzy, raczkującej nauki oraz grasujących tu i ówdzie Najeźdźców.
Też nie? Może zainteresuje cię odległy, acz pamiętany przez wszystkich Wutai – wyspa ludzi zaprawionych w boju, którzy zdążyli ponieść w historii
klęskę, narażając się całej reszcie? Zbadać tajemnice i szachrajki wielkich klanów, manipulujących codziennością? Jeśli i tam długo nie zagrzejesz miejsca, przyjdzie ci się zmierzyć z nieprzyjaznymi, spalonymi słońcem ziemiami Corpus Ruthgaur. Gdzie
kończy się ów kontynent, nie wie nikt – wszyscy są
jednak pewni, że istniejące tam złoża cennego maeg’miru warte są nieprzerwanej walki z Najeźdzcami. Może zainteresuje cię fakt, że gdzieś tam leży
zniewolony bóg mordu? Właśnie dlatego żyje się
tam tylko w wielkich fortach… Pozostaje jeszcze
zwiedzić skute lodem Kiano, gdzie osiadły zapatrzone w przeszłość, honorowe i twarde krasnoludy lub
odwiedzić tętniącą magicznym życiem wyspę Corellon – ostoję drzewców, elfów i wielu innych magicznych istot.
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BÓSTWA
Panteon Galathilionu nieraz ingerował w losy świata,
a wręcz poprzez własne problemy całkowicie zmieniał bieg wydarzeń. Bogowie dali się we znaki
mieszkańcom, pozostawiając kilka wiecznych pamiątek. Byli i są wśród nich buntownicy, którzy stanowią zagrożenie nawet dla równych sobie, nie
wspominając o zwykłych mieszkańcach świata…
Mogą wydawać się bliżsi bogom mitologicznym, niż
„standardowym” bóstwom fantasy. Ocenicie sami.
MAGIA
Wiecznie doskonalona sztuka, prężnie rozwijająca
się w krajach Galathilionu. Podzielona na wiele odmian, pełna niedomówień i tajemnic, zakazana i zapomniana, wzbudzająca podziw, grozę, lecz zarazem dostępna wielu istotom. Perfekcyjnie opanowana przez elfy oraz kserkesów, nieznana zupełnie

malahom i ogrom. Tworząc magię, skupiamy się na
różnorodności, nieprzeniknionym podziale i niedomówieniach. Mimo iż znana od zarania dziejów, pozostaje materią nie zbadaną nawet w połowie, co
przywodzi wielu mędrcom myśl o jej… nieskończoności.
Aby dać Wam lepszy pogląd na kwestię magii, przytoczę kilka pomysłów. Korzystając z magii, istoty
wykazujące większą niż przeciętni umiejętność jej
wykorzystywania, mogą pomagać sobie w wielu
aspektach życia. Magowie określają zapatrywania
magiczne poprzez korzystanie z czarów określonego
nurtu – zmuszony sytuacją, wiecznie dobry-iszlachetny mag, będzie miał możliwość wskrzeszenia szkieletu, czy rozmowy z demonem – o ile kiedykolwiek taki czar pozna.
MECHANIKA
Zdecydowanie najsłabsze obecnie ogniwo systemu –
ponieważ nieistniejące. Ostatnimi czasy nasilenie
prac nad system zmalało, przede wszystkim ze
względu na „siły wyższe” (cholerne życie) i póki co,
pozostajemy bez mechaniki. Gdzieś w planach
przewijało się d20, lecz szybko popadło w zapomnienie ze względu na „heroicowe” ograniczenia,
jakie stawia. W sferze gdybania, znajduje się darmowe, polskie „Q10”, coś a’la GURPS, czy nawet
powstała od zera oryginalna mechanika. Z chęcią
jednak użylibyśmy jakiejś istniejącej… Wszelkie
propozycje mile widziane!
SŁOWO NA POŻEGNANIE…
Mam nadzieję, że zdołałem Was chociaż trochę zainteresować „Galathilionem”. System bynajmniej nie
jest jeszcze zamknięty, rzekłbym raczej że powstaje
w bólach, a na razie jest tego około 20%, że tak
pozwolę sobie przeliczyć. Myślę, że w fantasy da się
jeszcze coś zrobić. Nie wszystko zostało powiedziane…
Wojciech „Prozac” Anuszczyk
Zapraszam na www.galathilion.1k20.net oraz forum portalu
„1k20”,na którym możecie podyskutować z nami na temat Galathilionu i nie tylko: www.1k20.net/forum.

Adrian Tokarski

MIESZKAŃCY GALATHILIONU
Chcieliśmy dać duży wybór grywalnych ras. Taki,
aby przy kolejnym losowaniu postaci, nie pomyśleć
„Cholera, znowu k4?”. Aby po stracie postaci, móc
wcielić się w kogoś zupełnie innego, mając przy tym
dobrą zabawę. Dlatego dajemy Wam tuzin ras. Kilka
z nich, nie wymaga nawet słowa opisu, lecz kiedy
poznacie je bliżej, zauważycie iż nie są kompletnie
sztampowymi, standardowymi rasami. Możecie zagrać ludźmi – którzy przede wszystkim zamieszkują
Rivallon, lecz nie tylko. Dajemy wam także elfów
oraz krasnoludy, którzy do Galathilionu trafili w wyniku kataklizmu. Znajdzie się także dobrze znany,
acz zawsze sympatyczny hobbit. Po za tym: mieszkańcy tropikalnego Kissangaiu, jaszczuroludzie
zwani reptilionami; budzący grozę i szacunek, potężni umysłem kserkesi – urodzeni magowie, którzy
dzięki Wam rozpoczną wędrówkę życia. Jeśli chcesz,
możesz zagrać drzewcem; impem – demonicznym
człekiem, zrodzonym z potrzeby przelania krwi;
magicznie powstałym mimirem lub silnym, lecz niekoniecznie rozgarniętym ogrem. Czekają też niezapomniane przygody malahem – futrzastym mieszkańcem Kiano, pełnym wigoru i ciekawości, oraz
pochodzącym z krainy żaru, lecz chłodnym i wyrafinowanym wężoczłekiem…
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Jarosław „Tadeopolous” Smolar

Kroniki Mutantów
Kroniki
mutantów
techno-fantasy

– Uwaga! Wychodzi, zdejmijcie go, a ja zerknę jeszcze na stolik, wydaje mi się, że coś kombinował pod
blatem – szept Mario wzmocniony przekaźnikiem
fonetycznym rozległ się we wszystkich słuchawkach.
Wszystko według planu – pomyślał Itr – to jest zbyt
proste. Na Kardynała! – przeklął w myślach – mam
złe przeczucia. Mocniej ścisnął talizman i powtórzył
przez przekaźnik to, co zaplanowali wcześniej.
Po paru sekundach w drzwiach pubu pojawił się
obiekt śledztwa. Ot, zwykły naukowiec średniego
szczebla, niewyróżniający się z tłumu najzwyklejszych 40-latków. Jednak innego zdania była Security. Dlatego mieli znaleźć dowody na jego współpracę z Imperialem. Już od dawna przestał narzekać,
dzięki temu, że agenci megakorporacji rozpoznawali
się od razu, miał pracę. Chwała za to Oświeconemu.
Zaraz za znikającym cieniem w zaułku podążyły trzy
postaci. Kontakty Zarda w Policji zawsze miały swoje dobre strony. Parę złotych Koron Kardynalskich
i proszę – brak jakichkolwiek patroli, przynajmniej
przez 10 minut, odbijemy to sobie na Majorze –
pomyślał – i to z narzutem, hi hi hi. Minę Itra wykrzywił uśmiech, jakby śmiał się z dawno słyszanego dowcipu. Zard znajdował się już prawie za plecami obiektu, zaś pozostała dwójka go ubezpieczała. Nagle Zard poczuł, jeszcze bardziej niż ostatnio,
żal i bezsilność, że jest tu, a nie w jakimś bezpiecznym miejscu. Instynktownie posłuchał odruchu.
Wytężając do granic możliwości mięśnie zmusił organizm do nadludzkiego wysiłku i jednym sprężystym skokiem w bok zniweczył całe skradanie się.
W pierwszej chwili obiekt zdążył jedynie nieznacznie
się obrócić w stronę hałasu. Jednak następujący
zaraz po tym zdarzeniu huk zagłuszył wszystko,
a śledzony obrócił się wokół osi, podskoczył i opadł
bezwładnie półtora metra dalej.
– MAM! – rozległ się radosny okrzyk Mario w słuchawkach.
– Co ty nie powiesz! My też mamy, ale SNAJPERA,
do jasnej cholery!!! Bierz manele i biegnij go zdjąć,
bo wystrzela nas jak piechotę Capitolu. Obstaw budynek przy Marinow Street na wprost nas. Cholera!
Ruszaj się!
W słuchawkach rozległ się odgłos kolejnego strzału,
tym razem połączony ze zduszonym jękiem Zarda.
Ekipa znalazła prowizoryczne osłony przed kolejnymi strzałami. Kolejne sekundy ciągnęły się w nieskończoność. Minęło sporo czasu zanim w słuchawkach rozległ się ponownie głos Mario.
– Jestem w drodze na dach. Postarajcie się nie wychylać.
– Dziękujemy za ostrzeżenie, jak na to wpadłeś detektywie – zjadliwy głos Ammana wyrażał wściekłość – Jak tam Zard, żyjesz?
– Nie jest źle – odezwał się – dostałem w udo. Chostrona
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lera, ze sprintu do budynku nici.
– OK – rzekł Amman – wycofam się i zajdę go z lewej. Słyszysz Mario?
– No jasne, jestem już na dachu, ani śladu żywej
duszy. Mam jedynie pozostałości po jego stanowisku, do diaska, nawet kocyk sobie rozłożył. No
i znalazłem broń. To Napastnik.
Cholera, snajperka Imperialu, idioci, skończeni idioci. Musieli nas cały czas obserwować – pomyślał Itr.
Pewnie obstawiali swojego człowieka od początku,
tylko dlaczego tyle czekali? W sumie dużo wcześniej
zwinęliśmy przesyłkę. Hm, nad tym może zastanowię się później, teraz musimy cało dotrzeć do firmy.
Wedle starej rachuby jest rok 3554, zaś liczony od
powstania Bractwa, które przyniosło Światło ludziom – 1279. Wszystko zaczęło się wraz z opuszczeniem i zniszczeniem naszej kolebki. Dawno temu
sztuczny twór, jaki stanowiły państwa, przestał istnieć. Postępująca globalizacja doprowadziła do powstania kilku megakorporacji, które w pierwszej
fazie podzieliły między siebie Ziemię. Następnym
krokiem była eksploracja Układu Słonecznego. Wobec wyczerpujących się złóż mineralnych Ziemi zaczęto terraformować kolejne planety. Stworzono
atmosferę na Księżycu, użyźniono czerwone połacie
Marsa, a na Wenus wyrosły dżungle. Cztery megakorporacje podzieliły między siebie również Układ
Słoneczny. Capitol zajął Marsa, Wenus przeszła pod
panowanie Bauhausu, Merkury został domem Mishimy, zaś koloniści Imperialu objęli władanie nad
Asteroidami. Nadszedł czas dostatku dla ludzkości
i megakorporacji. Jednak Imperial zaczął podnosić
kwestie związane z nierównym podziałem wpływów
w Układzie Słonecznym. Na wzrost rozgoryczenia
Imperialu podziałała również nieudana misja na Plutona. W tym samym czasie coraz częściej dochodziło do awarii, bądź jak twierdzą niektóre źródła, do
sabotażu maszyn w megakorporacjach. Wzajemne
podejrzenia i oszczerstwa wkrótce przeobraziły się
w otwartą wojnę. Podczas pierwszego upadku rządów megakorporacji zaistniał człowiek, który twierdził, iż wie, co jest prawdziwym wrogiem ludzkości.
Był nim Nathaniel Durand, który uznawał, że istota
zwana Mroczną Duszą, obudzona na Plutonie przez
pychę osadników Imperialu, skaziła naszego największego sprzymierzeńca, czyli technologię. Doradzał władzom megakorporacji zniszczenie wszelkiego typu maszyn myślących oraz podejmujących za
człowieka decyzje. Ludzkość otrząsnęła się z zatracenia w bratobójczych walkach. Myślące maszyny
zostały zgładzone, a ich plany ukryte. Ze zreformowanych struktur religijnych powstało Bractwo. Zaś
Nathaniela Duranda obrano pierwszym Kardynałem.
W końcu wygasły ostatnie walki i megakorporacje
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podpisały układ pokojowy w Heimburgu. Powstała
nowa megakorporacja Cartel, której głównym zadaniem było rozwiązywanie konfliktów pomiędzy megakorporacjami na poziomie dyplomatycznym.
W skład władz nowego tworu weszli przedstawiciele
każdej megakorporacji. Wszystko na nowo zaczęło
się pomyślnie układać. Wkrótce nawet wysłana została ekspedycja osadników na nowo odkrytą planetę układu słonecznego – Nero. Niestety właśnie na
Nero odkryto i złamano Wielką Pieczęć Odepchnięcia. Przez Układ Słoneczny przetoczyła się fala zła.
Ogromnego zła. Pojawiły się dziwne choroby i mutacje. Na zamieszkałych planetach zwiady wojskowe
donosiły o powstawaniu dziwnych budowli – cytadel.
Wkrótce okazało się, że wszechmocne megakorporacje nie potrafią poradzić sobie z nowym zagrożeniem. Wielkie armie przywróconych do życia trupów
poczęły atakować ludzkość. Wybuchła kolejna wojna, a doskonale wyposażone wojska nie umiały
sprostać używanej przez przeważającego przeciwnika na polu bitwy Mrocznej Harmonii.
Ciemna Dusza miała następujących
przywódców: Ilianę – Panią Otchłani
i Wielką Tkaczkę Mrocznej Harmonii,
Muawijhe – Apostoła Szaleństwa i Pana Wizji, Semai – Pana Nienawiści
i Księcia Kłamstwa, Demnogonisa –
Pana Plugastwa i Apostoła Chorób
i Mutacji
oraz
najpotężniejszego
z nich Algerotha – Apostoła Wojny
i Pana Mrocznej Technologii. To właśnie jego wojska atakowały każdy
punkt oporu na planetach Układu
Słonecznego, brutalnie rozprawiając
się z obrońcami, których ciała ożywione Mroczną Harmonią zasilały szeregi napastników.
Wkrótce Kardynał Nathaniel Durand
uzmysłowił ludzkości, że nie należy
się lękać wroga, tylko walczyć z nim
używając Sztuki, która ma korzenie
w Światłości. Megakorporacje zgodziły się oddać najlepszych żołnierzy pod rozkazy Bractwa. Tym sposobem powstała elitarna jednostka
zwana Żołnierzami Zagłady. Szkoleni w używaniu
Sztuki Misjonarze i Inkwizytorzy wspomagali umiejętnościami oddziały wojsk megakorporacji. Ludzkość zaczęła odnosić pierwsze zwycięstwa. Jednak,
gdy na Wenus pojawił się sam Algeroth, Kardynał
osobiście wyruszył mu naprzeciw. Po długiej walce
Durandowi udało się przegonić Algerotha, jednak
sam został śmiertelnie ranny. Na stanowisko Kardynała powołano Marszałka Bauhausu – Totha. Poprowadził wojska i wojowników Bractwa do ostatecznego zwycięstwa.
Nastały dekady pokoju i szczęścia. Bractwo kontrolowało każdy aspekt życia we wszystkich megakorporacjach, poszukując śladu Mrocznej Harmonii.
Wypleniając wszelkie przejawy Mrocznej Duszy,
Bractwo zatarło jakiekolwiek informacje o niej. Wraz
z upływem czasu ludzkość niestety zapomniała
o trwodze wobec niedawnego wroga i poczęła uwa-

żać Krucjatę Wenusjańską za wytwór chciwości
Bractwa. Edykty i nakazy zaczęto traktować jako
ograniczenia wolności ludzi. W tym okresie podczas
gigantycznej operacji giełdowej nic wcześniej nieznacząca firma Cybertronic dołączyła do grona megakorporacji. Cybertronic otwarcie gwałcił edykty
dotyczące budowy myślących maszyn. Wielu wybitnych naukowców i inżynierów oraz wielu zwykłych
pracowników megakorporacji przeszło na stronę
Cybertronica. Spowodowało to jeszcze większy chaos i podejrzenia wobec nowej postaci na rynku.
Bractwo nawoływało do krucjaty przeciwko nowemu
wcieleniu Mrocznej Duszy. Jednak technologia oferowana przez Cybetronic była zbyt kusząca dla pozostałych megakorporacji. Konflikty rozgorzały na
nowo. Wybuchła druga wojna korporacyjna. Niepomni historii włodarze megakorporacji wysłali statki
w głąb Układu Słonecznego. Żaden nie powrócił
i żaden z dysydentów nie potraktował poważnie
ostrzeżenia. W ogniu walk zwiadowcy donieśli o istnieniu cytadeli, którą dawno uznano
za nieistniejącą. Wysłano na zwiad
Żołnierzy Zagłady, którzy wrócili
z tragicznymi wieściami – cytadela
była obsadzona. Co zostało zapomniane, powróciło silniejsze niż poprzednio. Cywilizację ludzi czekała
kolejna walka z Mroczną Duszą i jej
sługami. Ludzkość miała na nowo
walczyć ze słabościami i podziałami.
Nastał czas bohaterów.
System Kroniki Mutantów został po
raz pierwszy wydany w 1993 roku
przez Target Games. Autorzy określili
system jako techno-fantasy. Bogato
ilustrowany klimatycznymi czarnobiałymi grafikami oraz kolorowymi
ilustracjami podręcznik dostarcza nie
tylko wszelkich niezbędnych informacji, ale także buduje klimat świata.
Wypada podkreślić, iż robi to znakomicie. Świat, do którego krótkie
wprowadzenie znajduje się powyżej, stwarza niezliczone możliwości rozgrywek. Pozwala grać w realiach jednej z megakorporacji, gracze mogą również wybrać drogę wolnych strzelców, czy nawet
grać ulicznym gangiem rządzącym w slumsach. Kolejne dodatki ukazują możliwość zagrania po złej
stronie i zostania heretykiem. Ludzkość żyjąca pod
rządami megakorporacji egzystuje w skorumpowanej i skostniałej hierarchii. Droga życia według megakorporacji jest ustalona, a szczeble kariery proste. Należy nadmienić mimo wszystko, iż wybrana
megakorporacja da graczowi wszystko, co niezbędne – od ubrań po broń. System jest oparty na K20.
Mamy do dyspozycji podstawowe cechy takie jak
Siłę, Budowę Ciała, Koordynację, Inteligencję, Siłę
Mentalną oraz Osobowość (określane rzutami 3K6).
Na ich podstawie definiujemy takie cechy jak poruszanie się, bonusy ofensywny i defensywny oraz
bonus percepcyjny. Ponadto, na podstawie tabelki,
służą do określenia umiejętności bazowych takich
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jak bijatyka, parowanie, używanie pistoletów, ciężkich karabinów automatycznych, przeprowadzania
przesłuchań, skradania się, a także znajomości medycyny, mechaniki bądź elektroniki. Mając określone podstawy cech i umiejętności – dokonujemy wyboru odpowiedniego profilu/zawodu, który pozwala
rozwijać stosowne cechy. Bardzo ciekawym urozmaiceniem są Wydarzenia (losowane 2K20). Otrzymujemy je nim zaczniemy pracować (w okresie dojrzewania) – mamy tu szeroki przekrój – od Mięczaka (odejmowane statystyki bojowe) do Wygranej Na
Loterii (podnoszące Status Społeczny). Dodatkowo
mamy Specjalne Wydarzenia losowane podczas
każdorazowego wyboru zawodu, np. Przyłapanie Na
Poważnym Przestępstwie – kończy w tym wypadku
proces generowania postaci, czy Trening Commando – podnosi znacznie wszystkie cechy. Wszystkie
poziomy umiejętności podnosi się za pomocą tzw.
Punktów Wyboru Umiejętności (ang. Skill Pick). Kolejne przejścia w generowaniu postaci poprzez konkretne profile (wojskowy, reporter, prywatny detektyw itd.) dają właśnie punkty umiejętności do rozdzielenia w poszczególnych kategoriach. Umiejętności są pogrupowane tematycznie, choć niektóre mogą dziwić, dla przykładu: pilotowanie pojazdów latających znajduje się w grupie RUCHU, zaraz obok
podciągania się na rękach, czy wspinaczki. Zdziwienie może wywoływać również cecha główna kontrolująca tę umiejętność, czyli Siła Mentalna (zawsze
wiedziałem, że latanie pojazdem cięższym od powietrza to szok, wielki szok…). Takich wpadek jest
więcej. System dopuszcza tworzenie własnych
umiejętności i „podumiejętności” (np. posługiwanie
się dwoma pistoletami Sherman.74 traktuje się jako
„podumiejętność” Posługiwania Się Pistoletami).
Proces przelotu przez wybrany profil zawodowy może być powtarzany. Każdy dodaje dwa lata do wieku
postaci, dopiero przekroczenie czterdziestu lat powoduje ujemne skutki w cechach bohatera. Gotowa
postać z odpowiednią pozycją społeczną, wyposażona w sprzęt (po znajomości – korporacyjny, lub pochodzący z czarnego rynku) rusza na przygody.
W walce mamy możliwość użycia zarówno wszelkiej
maści pistoletów, maszynówek, snajperek oraz wyrzutni rakiet, jak i czarów Bractwa i Ciemnej Symetrii. O ile Sztuka zawiera czary Lewitacji, Tarczy czy
Empatii, to Czarna Harmonia potrafi wywołać
Strach, a nieodpowiedni rzut prowadzi do zawału
serca ofiary, bądź zakażenia odejmującego punkty
żywotności każdego dnia. Mamy miszmasz nowoczesnej technologii i czarów. Sytuacja taka pozwala
ustawić rozgrywki korzystnie do potrzeb graczy –
począwszy od typowych strzelanek, przez historie
detektywistyczne, a skończywszy na opartych na
horrorze kampaniach rodem z Zewu Cthulhu. Rozwój postaci następuje przy pomocy Punktów Bohatera otrzymywanych po każdej misji – za każdy
można rozwinąć dowolną umiejętność i nie spotka-
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łem się z jakimiś ograniczeniami liczbowymi. Testy
poszczególnych cech w trakcie grania są banalnie
proste. Mając wartość danej umiejętności, właśnie
wykorzystywanej, zwiększamy ją lub obniżamy wartościami ±5 w zależności od okoliczności (brak
oświetlenia, poniesione rany, przygotowanie do
strzału, czy sprzyjające uwarunkowania przyrody).
Na tak wyliczoną Szansę Sukcesu rzucamy k20.
Jedynka zawsze oznacza udaną, a nawet „przedobrzoną” akcję, natomiast rzut powyżej ustalonej
wartości – klęskę. Moim zdaniem, nietrafione jest
podejście autorów gry do wyrzuconej 20 (określanej
jako najgorszy z najgorszych fumbli), gdyż Mistrz
Gry powinien wybrać możliwie najbardziej przykre
skutki dla gracza. W końcu to tylko zabawa…
Świat w Kronikach Mutantów jest bardzo mroczny,
przepełniony slumsami i dzielnicami megakorporacji, pełen pozbawionych skrupułów urzędników, czy
rządnych zaszczytów pracowników. W megakorporacjach panoszy się biurokracja oraz łapówkarstwo.
Bez znajomości nie uda się nic załatwić.
Gabinet po staremu tonął w półmroku:
– Panowie! Więc wywiązaliście się z kontraktu – głos
Majora zagrzmiał tubalnie – Jak zwykle. Zapomniałem dodać.
Czyżbym zauważył na jego ustach uśmiech? – pomyślał Zard.
– Oczywiście wiecie, jaka jest procedura. Nigdy was
ani mnie tu nie było, nie wspominając o rozmowach.
Jak zwykle też dokonacie przelewu na nasze konto,
aby nikt nie mógł tego wyśledzić – uśmiechnął się
Itr.
– To zrozumiałe – przytaknął Major – suma już jest
ustalona?
– No właśnie! Wydatki uległy drobnym zmianom,
ale nie powinno to stanowić problemu – powiedział
Itr.
– Sądzę, że dojdziemy do porozumienia – powiedział stanowczo Major.
Chwilową ciszę przerwał Amman: – Cóż mogłoby
być dla was Majorze gorsze od danych, które wyciekły przez tego drania?
Mina Majora wyrażała zdumienie:
– Gorsze?? Chyba tylko Infiltrator Cybertronicu
w projekcie.
– I właśnie o tym chcielibyśmy podyskutować, Majorze – rzekł Amman kładąc na stół mały metaliczny
walec.
– Nie chcecie chyba powiedzieć, że ten zmutowany
kundel gadał też z Cybertronikiem?
– My niczego nie sugerujemy Majorze – wtrącił Zard
– jedynie chcemy podwojenia zapłaty za rozwiązanie dwóch problemów, waszych problemów…
Jarosław „Tadeopolous” Smolar
Polska strona o systemie: http://www.cic.tsnet.pl.
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Garnek

Wolsung
Wolsung

magia wieku pary

Na polskim rynku RPG pojawi się niedługo nowa
gra. W tym artykule chciałbym przedstawić podstawowe założenia systemu.
Konwencja, którą proponuje Wolsung – Magia Wieku Pary, jest czymś nowym na naszym rynku. Nastrój gry można najlepiej określić jako magiczny
steampunk. To świat, w którym magia przeplata się
z techniką, znane z gier fantasy rasy występują
w nowych rolach i, co najważniejsze, świat oferujący wielką różnorodność możliwych do opowiedzenia
historii. Jeśli w dzieciństwie czytaliście z wypiekami
Juliusza Verne’a, opowieści o Sherlocku Holmesie,
czy „Kopalnie Króla Salomona”, jeśli podoba wam
się komiks „Liga Niezwykłych Dżentelmenów” lub
gra komputerowa „Arcanum”, na pewno znajdziecie
w Wolsungu coś dla siebie. Jeśli lubicie fantasy, będziecie mogli odświeżyć sobie konwencję i spotkać
elfiego dżentelmena w cylindrze, krasnoluda za sterami parowego automobilu lub niziołka żurnalistę.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Tłem większości przygód będzie zapewne Wanadia,
kontynent przypominający wiktoriańską Europę.
Centrum cywilizacji i miejsce, skąd pochodzą najwspanialsze wynalazki epoki: silnik parowy, napędzane żywiołami powietrza sterowce czy mechaniczne golemy. Tętniące życiem miasta, z szerokimi
ulicami, strzelistymi budynkami w centrum i dymiącymi fabrykami na przedmieściach są tłem dla bohaterów tej epoki. Są nimi genialni wynalazcy i naukowcy, artyści, detektywi, mistycy i geniusze
zbrodni, słowem postaci nieprzeciętne, wybitne
osobowości, które mają odwagę realizować to,
o czym inni tylko marzą. Goszczą na pierwszych
stronach gazet, są bohaterami opowiadań i filmów
i to w nich będą się wcielać gracze.
Postaci mogą pochodzić z każdego z kilkunastu
państw Wanadii, jednak szczególną uwagę w podręczniku poświęcimy dwóm z nich: Wotanii i Alfheimowi.
Cesarstwo Wotanii, to miejsce, w którym rozpoczęła
się rewolucja Nowej Magii i najbardziej rozwinięte
cywilizacyjnie państwo świata. Na współczesnych
czasach kładzie się cieniem niechlubna rola, jaką
Wotania odegrała podczas zakończonej niedawno
Wojny. Straszliwe czyny, których dopuścił się generał-licz ven Rier i jego nieumarłe armie długo nie
dadzą o sobie zapomnieć. Obecnie Cesarstwo odbudowuje się po wojennych zniszczeniach i rozbiciu
politycznym. Silne rządy Kanclerza zapewniają fasadę spokoju i stałości, za którą aż kotłuje się od
rozgrywek na tle politycznym i gospodarczym. Wielkie koncerny i bogaci przemysłowcy pracują na fortuny, tajne loże i kulty balansują na granicy między
modnym spirytyzmem a przeklętą nekromancją,

a w tle trwa nieustanny taniec szpiegów przemysłowych, tajnej policji i agencji wywiadowczych.
Każdy, kto choć raz odwiedził Alfheim zapamięta
Lyonesse. Stolica imperium, nad którym nie zachodzi słońce, jest rzeczywiście miejscem niezwykłym.
Unikalna mieszanka stylów architektonicznych, konserwatyzmu i nowoczesności, zwyczajów przywiezionych przez przybyszów z całego świata, czyni
z niego prawdziwe miasto miast. Tory Kolejki Metropolitalnej, rury poczty pneumatycznej, napowietrzna sieć krystalografów tworzą krwioobieg Lyonesse, oplatając zbytkowne pałace, przyfabryczne
kamienice, gmachy uniwersytetów i muzeów, starożytne świątynie i podmokłe magazyny w dokach. Na
ulicach można spotkać istoty z wszystkich zakątków
świata. Nie dziwi elfi dżentelmen w meloniku rozmawiający z ubranym w egzotyczne szaty orkiem,
panienka z parasolką w towarzystwie ogra w liberii
uginającego się pod ciężarem pudeł z zakupami, czy
młody gnom sprzedający gazety trollowi w mundurze oficera. Nocami, gdy ulice pustoszeją, podnosi
się słynna lyoneska mgła, przesycona gryzącym
zapachem dymu i magii, tak gęsta, że można w niej
zabłądzić na zawsze. Lyonesse to także port, miejsce skąd można wyruszyć za morze, ku koloniom.
Daleko na wschodzie czeka tajemniczy i zmysłowy
Dekan, kraj maharadżów, ojczyzna Jakszów – elfów
o ciemnej skórze, kraj prastarych świątyń, sekretnych kultów czczących obce i nieokiełznane bóstwa.
Za zachodnim oceanem czeka Winlandia, kraj młody
i obiecujący. Zbuntowane Hrabstwa na zachodnich
preriach i plemiona krwiożerczych orków nie są
przecież żadną przeszkodą dla dzielnych kolonistów.
Gracze mają do dyspozycji osiem ras znanych z klasycznych fantasy, lecz przedstawionych inaczej niż
zazwyczaj. Elfy, rasa arystokratów, błyskotliwe i inteligentne zaczynają tracić powoli uprzywilejowaną
pozycję – w epoce Nowej Magii coraz trudniej uniknąć raniącego ich żelaza. Ludzie to niespokojne dusze, podróżnicy i odkrywcy, rasa związana z wodą
i łatwo aklimatyzująca się w każdych warunkach.
Dla niziołków zachodzące na świecie zmiany okazały
się katastrofalne. Tradycyjny wiejski model życia
załamał się i coraz więcej małych ludzi przenosi się
do miast, pracować w fabrykach lub żyć na ulicach.
Krasnoludy, poważni rzemieślnicy i przemysłowcy to
rasa przywykła do życia pod ziemią. Słońce wciąż
razi ich oczy i skórę. Gnomy żyją zawsze na uboczu
społeczeństwa. Tajemnicza rasa czcząca własnego
boga wydała wielu magów run, kabalistów i bankierów. Trolle, silnie zbudowani o ostrych choć szlachetnych rysach twarzy, całe dorosłe życie próbują
zapracować na sławę i dobre imię. Wiedzą, że muszą zdążyć przed starością, która zmienia ich
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w krwiożercze, dzikie bestie. Ogry, zgodnie z legendą przeklęte przez bogów, są może silne i wytrzymałe, lecz nie grzeszą rozumem. W cywilizowanych
krajach mogą liczyć jedynie na posadę robotnika lub
lokaja. Są jeszcze orkowie, cudzoziemcy z kolonii.
Z tej dumnej rasy wywodzą się zarówno mandaryni
z Shang-In, jak i brodaci wyznawcy ognistego boga
Orma.
Jednym z najważniejszych elementów Wolsunga
jest obecność techniki. Po ulicach mkną paromobile,
nad dachami wieżowców unoszą obłe cielska sterowców, a pod chmurami śmigają stalowe wiwerny.
Stalowe golemy i mechaniczne zwierzęta pomagają
w pracy w domu i w obejściu. Na przedmieściach
powstają fabryki i kombinaty alchemiczne. Geniusz
kabalistów zrodził pierwsze machiny różnicowe,
a nowoczesna krystalomancja pozwala kontaktować
się na coraz większe odległości. Technika nie jest
przeciwstawna magii, wręcz przeciwnie – z niej się
wywodzi. Eksperymenty dawnych magów pozwoliły
okiełznać żywioły i na wielką skalę wykorzystywać
energię magiczną do napędzania magicznych wynalazków.
Magia nie da się w całości zamknąć w numerolo-

giczne formułki. Zbyt wiele pochodzi z uczuć
i rytuałów. Tradycyjna magia, zwana czasami Czarostwem istnieje do dziś dnia. Dziesiątki szkół magii, kultów i tajnych stowarzyszeń korzysta wciąż
z kilkusetletnich formuł, artyści i rzemieślnicy potrafią zakląć w dzieła kawałki swojego talentu, spirytyści prowadzą niebezpieczną grę z Astralem. Taka
magia to też element świata, równie ważny co
wszystkie nowoczesne wynalazki.
Opowieści są ciekawe, jeśli biorą w nich udział ciekawe postaci. Wolsung również ma swoich bohaterów i złoczyńców. Wasi bohaterowie potrzebują
przecież godnych przeciwników i wiernych sprzymierzeńców. W podręczniku znajdziecie sławne postaci z wszystkich krajów, tajne stowarzyszenia i organizacje oraz wiele ciekawostek, które pozwalają
stworzyć żywe i barwne tło wielu przygód.
Zapraszam
Garnek
Wolsung – Magia Wieku Pary ukaże się po wakacjach nakładem
Wydawnictwa ISA, jako świat do d20 Modern. Więcej informacji
o systemie można znaleźć na stronie http://wolsung.rpg.net.pl.

Kenn

Aphalon
Aphalon

świat księżycowego ostrza

W Polsce zjawisko RPG dość późno na dobre zaistniało na naszym rynku. W owych czasach, w roku
1995, powstał jeden z pierwszych polskich systemów, „Aphalon: Świat księżycowego ostrza”, który
– nawet pomimo niskiego nakładu – niesłusznie
moim zdaniem przeszedł niezauważony obok takich
potęg jak Warhammer. Oba systemy fantasynie
miały niestety najszczęśliwszej mechaniki (a w
szczególności mechaniki walki), jednak o sukcesie
(czyli w zasadzie powszechności) tego drugiego zadecydował m.in. fakt, że Warhammer był pierwszy,
a także jego pojawienie się zostało odpowiednio
nagłośnione. Wydaje się, że podobną receptę na
sukces miał „Wampir: Maskarada, Druga Edycja”,
który w dodatku był chyba najlepiej wydanym
w polskim języku systemem.
Ale zajmijmy się głównym „bohaterem” artykułu. Na
pierwszy rzut oka, Aphalon wydaje się typowym
fantasy rpg, który autorom udało się „zmieścić” na
nieco ponad 200 stronach pisanych normalną
czcionką. Na drugi, zwraca uwagę szczegółowa
i „przemyślana” (dlaczego w cudzysłowiu? czytaj
dalej) mechanika, pozwalająca nawet ustalić to,
którym końcem noża udało się trafić wroga. Tabelek
sporo, na szczęście większość z nich jest potrzebna
głównie przy tworzeniu postaci. A skoro jesteśmy
już przy mechanice, słyszałem sporo zarzutów, że
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jest ona zbyt skomplikowana. W moim odczuciu, nie
jest to prawda: system prowadzę długo, i z doświadczenia mogę powiedzieć, że przez większość
czasu na sesji podręcznik jest otwarty na jednej
jedynej stronie – tej z tabelkami i zasadami odnośnie lokalizacji ciosów. Zauważyłem jednak inną
wadę (której poprzedni recenzenci dziwnym trafem
nie dostrzegli; czyżby podeszli do tematu niezbyt
przygotowani?). Otóż mechanika nie jest tak przemyślana, jak by się mogło wydawać (i stąd ten cudzysłów wyżej). Na szczęście najgorsze kwiatki
(współczynniki opancerzenia – a w szczególności
zbroi płytowej, lub mniej dobitna, jak koszt wynajęcia dniowej ochrony – zdecydowanie za niski) można w łatwy, szybki i bezbolesny sposób zmodyfikować na bardziej realne. Ogólnie mechanika przypomina nieco AD&D, dziedzicząc po niej w równym
stopniu cechy dodatnie jak i te mniej dodatnie. Ciekawym pomysłem były np. Superciosy i Niezręczności podczas walki (i w tym wypadku tabelki tylko
pomagają, a praca autorów przy nich naprawdę jest
godna podziwu). Ponadto znajdujemy pokaźną listę
ziół, która stanowi może nie główny, ale mocny
punkt podręcznika. Nieco słabiej prezentuje się magia, zresztą podobnie jak we wspomnianym wyżej
Warhammerze: ogranicza się niemal wyłącznie do
rzucanych czarów, a powinna być czymś więcej. Ale

Prezentacje
i to można zmienić (co jednak może okazać się dość
pracochłonne) – w obu systemach. Pod względem
zarówno walki, ogólnej mechaniki jak i magii w moim odczuciu prym wiedzie Earthdawn, gdzie wszystko jest bardzo przemyślane, i chyba nieszybko
zmienię zdanie.
Ogólnie rzecz biorąc, mechanika w Świecie Księżycowego Ostrza opiera się na praktycznie wszystkich
kościach, jakie możemy nabyć w sklepikach z akcesoriami RPG: od k2 do k100. Nasz bohater jest opisany 5+3 cechami (główne + poboczne): Siłą,
Zręcznością, Celnością, Inteligencją, Mocą, Zmysłami, Manewrami i Opanowaniem – czyli standard.
Losowanie cech odbywa się w zależności od wyborów preferencji, jakie poczyniliśmy wcześniej i opiera się na rzutach odpowiednią ilością kostek k6,
przy czym wybieramy 3 największe (lub znacznie
rzadziej – 3 najmniejsze). Nasze preferencje to
oczywiście jedna z dziesięciu profesji (Awanturnik,
Kupiec, Mnich, Uzdrowiciel itd.) oraz 20 nacji (z czego w większości są to królestwa ludzkie, plus inne
rasy: elfy (trzy rodzaje), barharowie, karły, krasnoludy, pół-elfy). W większości przypadków, tj. podczas testowania poszczególnych umiejętności głównych (określanych procentowo), życiowych (wartoAPHALON W INTERNECIE:
◊

http://www.dodatek.aphalon.prv

◊

http://www.ksmok.w3.pl

◊

http://aphalon.lordsoth.and.pl

(strona powstała nie dawno; zawiera materiały dot. systemu)
(dłuższy czas nieaktualizowana; kilka plików do Aphalonu)
(forum i materiały dodatkowe)

ści od 1-25) bądź bojowych, używamy kostek k100
i k20 (w tej kolejności). Pozostałe rodzaje kostek
służą przede wszystkim do losowania poziomu
umiejętności oraz określania obrażeń. Tabelki są
używane tylko w szczególnych przypadkach – głównie, o czym już wspominałem wcześniej, podczas
walki. Przebieg walki natomiast nie jest bardziej
uciążliwy niż w innych systemach, mimo że używa
się kilku tabelek. Większość jednak podstawowych
mieści się na szczęście na jednej stronie, tak więc
Mistrz Gry nie jest zmuszony do wertowania podręcznika jak szalony, kiedy musi określić rezultaty
obrażeń.
Sam podręcznik zawiera bardzo mało obrazków, ale
w żadnym wypadku nie traktuję tego jako wadę.
Myślę nawet, że w tym właśnie leży m.in. jego siła –
nie sugeruje niczego Mistrzowi Gry, pozostawiając
sporo miejsca wyobraźni (bo chyba właśnie wyobraźnia jest podstawą wszystkich gier rpg?).
Oczywiście w żadnym wypadku nie twierdzę, że
autorzy nowych systemów powinni od teraz drukować podręczniki z samym tylko tekstem, w tym jednak wypadku ich mała liczba działa tylko na plus,
a klimat systemu w niczym nie traci, a pewnie na-

wet zyskuje.
I tu właśnie dochodzę do najważniejszej zalety
Aphalonu – świata. Również na pierwszy rzut oka,
podobnie jak reszta, nie zdradza potencjału. Historia napisana zwięźle i umiejętnie, jest ciekawa, z
jeszcze ciekawszymi bohaterami (w tym bogami),
chociaż niekiedy nieco pompatyczna. Ale jako osoba, która miała do czynienia z niejednym systemem, muszę przyznać, że potencjał Aphalonu, choć
ukryty, jest naprawdę ogromny i dla twórczego Mistrza Gry przełoży się na potężną kopalnię pomysłów na scenariusze. Jedną z głównych przyczyn
jest fakt, że autorzy (być może nieświadomie) stworzyli świat bardzo elastyczny i zostawili prowadzącemu dużo swobody w dookreślaniu bardzo wielu
elementów. Świat jest bardzo różnorodny, posiada
zróżnicowaną kulturę, pomimo faktu, że twórcy systemu opisali całość bardzo krótko i zwięźle. Zresztą,
ta zwięzłość też jest dużym plusem podręcznika,
dzięki czemu unikamy przydługawych i nudnych,
nikomu niepotrzebnych opisów, znanych z innych
systemów. Ten obraz psuje bestiariusz, który zdecydowanie jest zbyt krótki i niezbyt zbalansowany
(większość stworów jest za słaba lub za potężna,
brakuje w nim opisu wielu podstawowych stworzeń
(smoki!), a w dodatku wiele można zabić tylko bronią magiczną – jak np. popularne szkielety, występujące tu jako Moroi lub Nieumarli, które są najpotężniejszymi szkieletami – choć niekoniecznie tylko
szkieletami – z jakimi do tej pory się spotkałem
w systemach fantasy).
Aphalon to kontynent zamieszkały w większości
przez ludzi, co oczywiście nie przeszkadza rezydować tam wielu innym rasom (tajemnicze Storki z lodowych wysp na północy, mityczni giganci, jeżoludzie czy jaszczuroludy z Gormii i z krainy okrutnych
elfów Aquade; już o orkach, trollach czy udungach
nie wspominając). Klimat obejmuje trzy strefy klimatyczne: gorąca, umiarkowana i mroźna. W okolicach pierwszej strefy, na południu, leży Cesarstwo
Rowonsu, które nie jest jednak taką potęgą, jak np.
Imperium w Warhammerze, zostawiając sporo miejsca (terytorialnie, gospodarczo i politycznie) dla
innych krain. Jego sąsiadami są Orgon, ogarnięty
wojną i podzielony na dziesiątki księstewek toczących ze sobą wieczną wojnę, oraz Morotan, starożytna kraina o wielu tajemnicach. Północ natomiast
zamieszkują Vrarańczycy i Pelvańczycy, dzikie plemiona potężnych barbarzyńców, najeżdżających
pobliskie ziemie. Wszystkich państw i krain nie będę
wymieniał, jest ich jednak na tyle dużo, żeby gracz
miał przy tworzeniu postaci twardy orzech do zgryzienia (moi gracze mieli go za każdym razem). Zachód znanego Aphalonu oddziela wielki mur potężnych i groźnych Gór Dzikich, którego jak dotąd, nikt
nigdy nie zdołał przebyć.
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Prezentacje
Obecnie w wydawanych systemach zauważam tendencję do nadmiernego rozrastania się podręczników. U potencjalnych klientów panuje nawet przekonanie, że poniżej iluś tam stron nie da się zamieścić sensownego opisu świata i mechaniki. Oczywiście to bzdura – gdyż w efekcie obecnie otrzymujemy od wydawców dużo wodolejstwa. Nie będę wymieniał systemów po nazwie, ale przyznaję, że
mam na myśli bardzo konkretne przykłady. Nie da
się ukryć, że wydawcy (szczególnie zachodni) są
skomercjalizowani i autorzy podręczników głównych
są obligowani do zawierania możliwie najmniejszej
treści w możliwie największej liczbie słów. Na szczęście, tendencja ta szerokim łukiem ominęła twórców
Aphalonu.
Czas na podsumowanie. Nie zamierzam nikomu
mydlić oczu: system Świata Księżycowego Ostrza
na pewno nie jest żadną rewolucją. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego dla mnie wyjątkowy autor fantasy nie jest uważany za takiego również przez innych. Oczywiście odpowiedź jest jasna: każdy człowiek jest inny. Każdy ma własne poglądy i inną hierarchię wartości. Siłą rzeczy nie może podobać mu
się to samo, co nam. I chyba tu właśnie leży siła
Aphalonu. Autorzy w podręczniku nie narzucili żadnego schematu, nastroju czy sposobu prowadzenia
systemu, tworząc jednocześnie świat bardzo różnorodny i bogaty. Każdy może go dostosować łatwo do
własnego sposobu prowadzenia, znacznie łatwiej niż
w innych systemach. Tak więc, jeśli czujesz się
ograniczony Warhammerem czy Earthdawnem, właśnie Aphalon pozwoli ci rozwinąć twórcze skrzydła.
System polecam – a można go zdobyć już chyba
tylko w internecie na aukcjach allegro. Podręcznik
nie jest drogi – i warto go zakupić, ale tylko pod
warunkiem, że zamierzasz go poprowadzić – bo
tylko wówczas odkryje swój potencjał.
A na koniec mała notka. Na stronach Kamiennego
Smoka jest informacja, że obecnie trwają prace nad
drugą edycją Aphalonu. Można ściągnąć nawet
fragment drugiego rozdziału, tj. tworzenia Za – a
zmiany w nim są rewolucyjne. Czyżby autorzy postawili sobie za zadanie likwidację wszystkich pięt
achillesowych (głównie mechaniki) poprzedniej edycji? Przyznaję, że zapowiada się ciekawie. Zimny
prysznic jednak na moją gorącą głowę „rozlewa”
fakt, że informacja pochodzi sprzed… 2 lat! Starałem się skontaktować z autorami w tej sprawie, jak
na razie bez rezultatu.

Uriel

Kenn
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Systemy
Tomasz Kucza

System 1010
System

zarys mechaniki opartej o k10 i k20

wersja 0.5

Używam kostek na sesji rzadko, a nawet zbyt rzadko (jak twierdzą moi gracze). Dlatego zabrałem się
za dopracowanie stosowanej przeze mnie od dawna
mechaniki, żeby móc wykorzystać w pełni możliwości tkwiące w rachunku prawdopodobieństwa, a gracze nie narzekali na pozbawianie ich możliwości rzutu kośćmi.
Mechanika powstała z myślą o dowolnym systemie
– grasz w system autorski albo nie podoba ci się
mechanika systemu komercyjnego? System10 powstał, żeby umożliwić zastąpienie nielubianych mechanik prostą, ułatwiającą prowadzenie narracyjne
mechaniką. Nie miałem na celu tworzenie systemu
realistycznego, ale grywalny, który umożliwi szybkie
i sprawne wykonywanie koniecznych testów podczas
walki, rzucania czarów, konfrontacji – we wszystkich wymagających tego sytuacjach.
Opisywana wersja jest wersją roboczą 0,5, w stosunku do ostatecznej wersji nastąpi jeszcze wiele
zmian i rozszerzeń.
KOSTKI
System10 wymaga trzech kostek k20. Przydatna
może się także okazać kostka k10. Rzuty wykonuje
się zazwyczaj pojedynczą kostką k20. Dodatkowe
dwie służą do bardziej szczegółowego określenia
stopnia sukcesu lub porażki.
CECHY
Zestaw cech uzależniony jest od gry, do której używamy Systemu10. Powinniśmy dobrać go tak, żeby
odwzorowywał najważniejsze cechy bohaterów.
W grze fantasy może to być na przykład: siła, zwinność, odporność, percepcja, walka i moc. W grze sf
mogą dodatkowo pojawić się cechy „technika”
i „strzelanie”, zaś walka zejdzie na plan dalszy (jako
umiejętność), jest bowiem rzadziej używana.
Każda cecha może przyjmować wartość od 0-10.
Każda wartość ma przyporządkowaną nazwę, która
pozwala łatwiej określić poziom cechy bohatera lub
NPC.
wartość
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nazwa
brak
nikła
bardzo słaba
słaba
przeciętna
niezbyt dobra
dobra
bardzo dobra
wspaniała
niezwykła
niewyobrażalna

Cechy raz nabyte zmieniają się w czasie gry tylko
w niewielkim stopniu (np. spadają w wyniku trwałych urazów).
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętności, wiedza, a także zdolności, które nie
zaliczają się do cech mieszczą się w osobnej rubryce
i także opisane są wartościami 0-10. W przeciwieństwie do cech, umiejętności mogą zmieniać swoje
wartości w szerokim zakresie.
Umiejętności mogą być zarówno ogólne (umiejętności rycerskie, prowadzenie pojazdu), jak i szczegółowe (walka kopią, prowadzenie autobusu) – różnice
występują tylko na poziomie tworzenia i rozszerzania postaci.
Podczas testu ważniejszą rolę odgrywają umiejętności szczegółowe i jeśli gracz ma np. umiejętność
kierowanie pojazdem na 7, ale jednocześnie kierowanie czołgiem na 2, to Mistrz Gry powinien jazdę
czołgiem testować właśnie tą drugą umiejętnością.
W ten sposób podczas tworzenia i rozwijania postaci
gracz może zaznaczyć mocne i słabe punkty bohatera oraz jego ogólne umiejętności.
wartość
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

opis umiejętności
nie znam się na tym
coś słyszałem
widziałem jak to się robi
coś tam umiem
jestem amatorem
uczyłem się tego
znam się na tym
długo ćwiczyłem
jestem nieźle wyszkolony
jestem niemal mistrzem
jestem mistrzem

TESTY
Najpierw Mistrz Gry ustala łatwość testu (przeciwieństwo trudności) w skali 0-20. Im niższa łatwość, tym trudniej odnieść sukces w teście.
W zwykłym teście łatwość wyznacza się jako:
♦ podwojoną cechę – gdy wszystko zależy właśnie
od tej cechy (np. siła podczas podnoszenia ciężaru)
♦ sumę dwóch cech – gdy trudność zależy od
dwóch różnych cech (np. percepcja i siła, gdy
ktoś rzuca ciężkim kamieniem)
♦ sumę cechy i umiejętności – gdy liczy się umiejętność
♦ podwojona umiejętność – gdy liczą się tylko
umiejętności (np. jazda konna, nie zależy od
żadnych cech)
♦ sumę dwóch umiejętności – kiedy wszystko zależy nie tylko od jednej umiejętności (np. jazda
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konna i strzelanie, gdy bohater strzela z łuku na
koniu)
Jeśli wymagana jest umiejętność, a bohater nie posiada jej, MG wykonuje test tak, jakby umiejętność
wynosiła 0 (lub opierając się na opisach z tabelki).
Przykład: Rycerz zamierza przeskoczyć z jednego
konia na drugiego, jego zwinność wynosi 6, a jeździectwo 9. Łatwość wynosi 15.
Przykład 2: Złodziej próbuje zrobić to samo, po raz
pierwszy jedzie na koniu (nie ma umiejętności jeździectwo). Jego zwinność wynosi 7. W efekcie łatwość wynosi 7+0 = 7.
Mistrz Gry musi także dodać do wyniku modyfikatory (ujemne, gdy jest coś sprzyjającego, dodatnie,
gdy coś przeszkadza w wykonaniu zamierzenia bohatera). Po ustaleniu łatwości mówi graczowi jaki
test ma wykonać lub podaje tylko wartość łatwości.
Gracz może się nie zgodzić i jeśli poda właściwe
argumenty („Mistrzu Gry, ale mój bohater jest boso,
więc skradanie powinno mu wychodzić bardzo dobrze…”), Mistrz Gry musi zmodyfikować łatwość (o
ile nie ma własnych kontrargumentów, np. „Łąkę
zaściełają suche kości, które trzaskają pod twymi
stopami”). Oczywiście ostateczna decyzja należy do
prowadzącego.
Rzut kostką Mistrz Gry powinien zostawić zainteresowanemu graczowi, samemu interpretując wynik,
chyba że chce zachować fakt testowania w tajemnicy.
Wartość 0 łatwości oznacza 100% pewności, że
padnie sukces, zaś 20 100% pewności, że będzie
porażka (dlatego wtedy nie wykonuje się testu).
W innym przypadku rzucamy kostką k20. Jeśli wartość, która wypadła jest większa niż łatwość, to bohater odniósł sukces, jeśli jest równa, to odniósł
potknięcie (udało się, ale nie całkiem), jeśli mniejsza porażkę.
Aby ustalić wynik testu dokładniej, Mistrz Gry może
poprosić gracza o rzut dwoma lub trzema kostkami
zamiast jedną – wtedy zlicza ilość sukcesów i porażek (nie liczy potknięć) i opisuje wynik intuicyjnie
lub wspomagając się poniższą tabelką:
sukcesów

porażek

0

0

1
2
3

0
0
0

0

1

1
2
0
1
0

1
1
2
2
3

wynik
nierozstrzygnięte, właściwie nic się nie
stało – ani sukces, ani porażka
udało się, ale nie całkiem
sukces
całkowity sukces
nie udało się, ale nie była to kompletna
klapa
ani się nie udało, ani nie
sukces, z małym zastrzeżeniem
porażka
porażka, z małym zastrzeżeniem
totalna porażka

Przykład: Adam wspina się po linie do okna na piątym piętrze. Ma umiejętność wspinaczka 4, zwinność 8. MG ustala łatwość na 8+4. Modyfikuje ją
jeszcze o –2, bo gracz wspina się w ciemności. Podaje graczowi: „Wykonaj test przeciwko 10”. Gracz
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stwierdza, że Adam nie ma przy sobie plecaka i jest
wygodnie ubrany, więc wspinaczka powinna mu iść
łatwo, sugeruje +2. MG przekonuje, że ściana budynku nie daje wielu miejsc zaczepienia, zgadza się
na +1. Ostatecznie gracz rzuca przeciwko 11. Ponieważ MG chce znać dokładny wynik, nakazuje
wykonać rzut trzema kostkami. Gracz wyrzuca 4, 17
i 11. Jeden sukces, jedna porażka. MG opisuje:
„Zręcznie wspinałeś się coraz wyżej po gładkiej
ścianie budynku. W pewnym momencie dłoń zaciśnięta na elfiej linie ześliznęła się. Oderwany kawałek tynku poleciał w dół i zawisnąłeś kurczowo
trzymając się rozchwianej liny”.
Cechy nie są przypisane do atrybutów. Można testować zarówno percepcja + strzelanie, jak i siła +
strzelanie (np. gdy łuk naciąga słaba osoba).
Modyfikatory do łatwości biorą się także z opisu
przedmiotów (np. broni) i przeciwników (NPC może
być opisany przy pomocy modyfikatorów, które powoduje, np. zwinny potwór będzie powodował –4 w
walce).
KONFRONTACJE
Istnieją dwa sposoby testowania konfrontacji:

1. Jako łatwość MG wybiera łatwość (ustaloną
normalnie) minus modyfikator, gdzie modyfikator
wynika z siły przeciwnika (np. ataku jego broni, gdy
bohater blokuje cios tarczą).
2.

Łatwość to łatwość1 (gracza) minus łatwość2
(przeciwnika) plus k10.

WALKA
Walka w System10 to zwykły test (często) lub konfrontacja (starcie z ważniejszym przeciwnikiem). Do
określenia wyniku wykorzystuje się różnice ataku
i obrony oraz wynik testu (różnica łatwości i k20).
Atak i obrona są przyporządkowany broni (wartość
0-10).
Przykład: Adam (obrona: 1, ma skórzany kaftan,
atak: 4 – używa krótkiego miecza) po wejściu przez
okno do pokoju natknął się na gospodarza (obrona:
0, nie ma zbroi) uzbrojonego w długi nóż (atak: 2).
Zaskoczony próbował zrobić unik – MG zarządził
rzut na: zwinność (6) + uniki (3) Adama – zwinność
(4) + walka nożem (8) gospodarza + k10 (wypadło
7). Łatwość wyniosła -3+7 = 4. Adam wyrzucił 16
na k20. W wyniku oberwał nożem (atak noża –
obrona Adama = 2 – 1 = 1) za 1 punkt.
PODSUMOWANIE
Mam nadzieję, że ten krótki opis roboczej wersji
Systemu10 był na tyle jasny, by pozwolić zrozumień
podstawy mojej mechaniki. Wiele kwestii zostało
jeszcze nierozstrzygniętych ponieważ system jest
ciągle w budowie, mam nadzieję, że wszystkie błędy
i niedociągnięcia uda mi się – z Waszą pomocą –
poprawić w następnych wersjach systemu.
Zapraszam do komentowania na forum i przez maila. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Tomasz Kucza
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podręczniki i dodatki

Tristan Collet, Valrod, Sandrine M.
ADVANCED ATHALA

Marcin Blacha, Michał Oracz, Ignacy Trzewiczek
KREW I RDZA

darmowa gra fabularna

dodatek do Neuroshimy

Język: francuski, angielski

Wydawnictwo: Portal

Wydanie: kilka plików PDF oraz CD

Stron: 128

Strona: athala.org

ISBN: 83-918941-7-7
W sklepie Rebel: 32zł (kup)

Advanced Athala to gra fantasy stworzona przez Francuzów, ale dostępna także w języku angielskim (niemal w całości). Całość składa się
z trzech podręczników – Księgi Postaci, Księgi Reguł i
Księgi Magii. Dodatkowo na
stronie można znaleźć francuskojęzyczny opis świata oraz bestiariusz (w osobnych plikach). Wszystkie
podręczniki są doskonale wydane (w PDF) i zilustrowane. Na uwagę zasługuje nietypowe potraktowanie magii, które przypomina system magii ze
starej gry komputerowej Dungeon Master. Wszystkie czary składa się, jak z klocków, z runów przyporządkowanych np. różnym żywiołom. Daje to magom spore możliwości i nie ogranicza do oklepanych
zaklęć.
Zdecydowanie więcej materiałów dostępnych jest
w wersji francuskiej (np. trzy atlasy świata).
Wszystkie podręczniki dostępne są w postaci spakowanych zipem plików PDF.
Zbroja postaci podzielona została aż na 20 osobnych części, każda z osobnymi współczynnikami
zależącymi od założonych na dane miejsce częściami zbroi. Wyznanie się w tym ułatwia czytelna karta
postaci.
Dodatek „atlas” zawiera m. in. dokładną historię
świata Rayhana, informacje o klimacie, geografii
i stworzeniach (także potworach) zamieszkujących
świat Athali oraz opis państw i mapy. Szkoda, że
całość jest wyłącznie w języku francuskim.
Bestiariusz (także wyłącznie po francusku) jest dość
skrótowy, zawiera kilka bardzo interesujących rysunków, liczy 15 stron.
Nowe spojrzenie na magię i doskonałe wydanie
sprawiają, że warto zapoznać się z tym systemem.
Dodatkowo na uwagę zasługuje świetnie, klimatycznie wykonana strona gry. Każdy twórca systemów
autorskich powinien zobaczyć, jak może wyglądać
darmowa gra fabularna.

„52 opowieści spod znaku płaszcza
i spluwy” – tak brzmi podtytuł dodatku do Neurshimy. Bardzo dobrze opisuje zawartość – „Krew i
Rdza” obejmuje bowiem 52 krótkie przygody,
a właściwie zarysy przygód, z których łatwo zmontować scenariusze, a nawet kampanie w postapokaliptycznej Ameryce. Pierwsze kilkanaście stron zajmuje storylinia w postaci krótkich informacji ze
świata roku 2055, następne 100 stron to dwu (czasem trzy) stronicowe przygody. Całość zamyka bardziej szczegółowa „Strzelanina z bandą Fista” z czytelną mapką terenu.
Jeśli ktoś oczekuje szczegółowych, gotowych do
zagrania przygód, może się zawieść – wszystkie
teksty w „Krew i Rdza” to zarysy, w które trzeba
włożyć trochę od siebie, aby powstała pełnoprawna
przygoda. Dla jednych to zaleta, dla innych wada.
Dodatek może też być przydatny w krytycznych
sytuacjach, kiedy nie mamy gotowego scenariusza,
a gracze oczekują czegoś więcej niż tylko improwizacji. Każdą z przygód można także wpleść we własną kampanię, aby urozmaicić graczom rozgrywkę.
Ogólnie całość sprawia pozytywne wrażenie, a dla
Mistrza Gry jest kopalnią pomysłów na przygody,
postaci, maszyny Molocha, zdarzenia. Dlatego polecam wszystkim, którzy lubią rozwijać gotowe przygody o własne pomysły i szukają źródła natchnienia
dla scenariuszy. „Krew i rdza” skupia się na walce
z Molochem, najwięcej tu przygód dotyczących maszyn, ale miłośnicy innych aspektów świata Neuroshimy nie powinni poczuć się zawiedzeni.
Dodatek jest tani i po brzegi wypełniony pomysłami,
które powinny przydać się wszystkim miłośnikom
Neuroshimy. Zaletą jest także niewysoka cena jak
na 128 stron pełne mięcha.
TK
ocena: 

TK
ocena: 
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książki, zbiory opowiadań

Stephen King, Peter Straub
TALIZMAN

horror
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka
Rok wydania: 1984 (2002)
Stron: 784
ISBN: 83-7337-118-4

Nazwisko Kinga gwarantuje interesującą lekturę. Tym razem autor pisze powieść wspólnie z później bardzo znanym autorem horrorów Peterem Straubem. Książka opowiada o wędrówce
chłopca Johna Sawyera poprzez Stany Zjednoczone oraz
Terytorium, równoległą rzeczywistość, aby uratować chorą na raka matkę. Podróż okazuje się niebezpieczna
i ważniejsza niż się początkowo wydawało.
Zaletą książki jest wyobraźnia, z jaką stworzony został
świat Terytoriów oraz – klasyczne u Kinga – ciekawe,
głębokie postaci. Autorzy pokazują dobro i zło nie zawsze
łatwe do oddzielenia, magię, która może kryć się zaledwie
kilka kroków od naszego świata, tajemniczą baśniową
krainę oraz szarą rzeczywistość pod którą kryje się głęboko ukryte, ale gotowe do działania Zło.
Planowana jest adaptacja filmowa „Talizmanu”, ciągle
jednak nie został znaleziony odpowiedni reżyser.
Książkę polecam miłośnikom prozy Kinga i Strauba, a
także tym, którym nie straszne grube tomiska, a lubią
zagłębić się na długie godziny w fantastycznym – co nie
znaczy, że mniej realistycznym od naszego – świecie.
Terytoria czekają na Ciebie.

TK
ocena: 

nam poszczególne wydarzenia i wcale nie robi tego
w sposób wielce emocjonujący. Dodatkowo w książce
występuje tak duża ilość imion i nazw własnych, że można się naprawdę w tym wszystkim pogubić.
Jednym z pobocznych opowiadań jest słynna historia miłości Berena i Luthien. Chyba właśnie ta część książki
najbardziej przypadła mi do gustu i wciągnęła. Jest w niej
trochę o Sauronie – najpotężniejszym słudze Morgotha,
wierzeniach elfów i początku końca panowania Pierwszego
Władcy Ciemności, któremu zostaje wykradziony jeden
z Silmarili. Upadek Numenoru i pierwsze wojny z Sauronem ostatecznie kończą książkę i wątek Silmarili.
Dzieło, które w dużym stopniu nawiązuje do kultowego
Władcy Pierścieni, jest jednocześnie tak od niego różne,
że nigdy bym nie uwierzył, kto jest autorem, gdybym nie
przeczytał tego na okładce. Szkoda też, że syn Tolkiena
zadowolił się tylko spisaniem zapisków ojca, a nie dodał
niczego od siebie, co mogłoby wzbogacić (choć niekoniecznie) Silmarilion i uczynić książkę atrakcyjniejszą.
Polecam miłośnikom twórczości Tolkiena (sam za takiego
się uważam) i tym, którzy chcą dowiedzieć się czegoś
więcej o historii i początkach świata wykreowanego przez
autora. Tym, którzy szukają przygody w stylu genialnego
Władcy Pierścieni, zdecydowanie odradzam.

Tomasz „Feanor” Mihilewicz
ocena: 
Warto zwrócić uwagę, że Tolkien napisał większą część Silmarillion zanim
zaczął pisanie „Hobbita” i „Władcy Pierścieni”. Silmarillion był dziełem
życia profesora, uwieńczeniem życia poświęconego tworzeniu fantastycznego świata i jego języków. Silmarillion warto przeczytać dla opowieści,
które zawiera i dla świata, który opisuje. Każdy miłośnik systemów autorskich musi dostrzec jak wiele pracy trzeba włożyć, by świat był rzeczywisty jak dzieło Tolkiena. Od siebie polecam historię dzieci Hûrina – opowieść tragiczną, która w niczym nie przypomina sielankowego „Hobbita”.
Zdecydowanie ciekawsza jest druga część książki, właściwie od momentu,
gdy w Beleriandzie pojawiają się ludzie.

TK

J. R. R. Tolkien
NIEDOKOŃCZONE OPOWIEŚCI

J. R. R. Tolkien
SILMARILLION

książka fantasy

mitologia fantasy
Rok pierwszego wydania: 1990
Rok pierwszego wydania: 1980

Książka dokończona została po
śmierci J. R. R. Tolkiena przez jego
syna Christophera. Jest zbiorem
opowieści o Dawnych Dniach, czyli
Pierwszej Erze Świata, w której to
Elfy Wysokiego Rodu toczyły wojnę
z Wielkim Nieprzyjacielem – Morgothem, zbuntowanym Valarem –
o trzy Silmarile, klejnoty zrodzone
ze światła Drzew Valinoru.
Kiedy czytałem to dzieło, targały mną mieszane uczucia.
Głównie dlatego, że chociaż interesowały mnie losy elfów
i ludzi u zarania historii, to wszystkie opowieści spisane są
w postaci suchych faktów. Narrator po prostu opowiada
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Książka składa się w czterech części
(po jednej na każdą Erę), ale wydawana jest w postaci trzech książek
lub w pojedynczym tomie.

„Niedokończone opowieści” polecam wszystkim, którzy łakną
nowej wiedzy o świecie stworzonym przez Tolkiena. Ułożone
chronologicznie, często faktycznie niedokończone, opatrzone
obszernym komentarzem syna autora (Christophera)
stanowią przekrój przez całą historię świata Tolkiena.
Celowo nie używam nazwy „Śródziemie”, bowiem akcja
dzieje się przede wszystkim w Beleriandzie (na zachód od
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Śródziemia jakie znamy z Władcy Pierścieni). Styl opowieści jest bardzo różny – niektóre podniosłe, inne pisane
w formie zapisków historycznych. Nie ma tutaj dialogów,
szybkich zwrotów akcji, ale jest opowieść – żywa, wciągająca i prawdziwa. Są bohaterowie i wielkie wydarzenia,
wojny zmieniający kształt świata, a jednocześnie drobne
szczegóły, który nadają nowego wymiaru „Hobbitowi”
i „Władcy Pierścieni”.
Opowieści z pierwszej i drugiej ery uzupełniają wiedzę
z Silmarillionu, nadając jej lżejszą formę, zaś trzecia
i czwarta era opisuje Śródziemie – przed Wojną o Pierścień, w trakcie i po niej. Możemy dowiedzieć się między
innymi, dlaczego Gandalf wybrał właśnie Bilba do wyprawy z krasnoludami oraz kim właściwie był Szary Czarodziej. Znajdzie się tutaj także miejsce na trakt o Palantirach.
Pierwszy tom opowiada o Tuorze i jego przybyciu do Gondolinu oraz o dzieciach Hûrina (moja ulubiona historia
Tolkiena). Drugi tom skupia się Númenorze - otwiera go
szczegółowy opis wyspy (wraz z mapką), historia Aldarion
i Erendis oraz opis dynastii Elrosa rządzącej Westernesse.
Tom zamyka historia Galadrieli i Keleborna, która powinna zaciekawić miłośników „Władcy Pierścieni”.

Trzecia część „Niedokończonych Opowieści” zajmuje się
wojnami z Sauronem i konsekwencjami ostatniej z nich,
Wojny o Pierścień. Mamy tutaj opowieść o śmierci Isildura, źródła przyjaźni Gondoru z Rohanem, relacja Gandalfa
z na temat Bilba i wybrania go członka wyprawy do Ereboru, historię poszukiwań Pierścienia, opisy bitw u brodów
na Isenie. Czwartą część (także zawartą w trzecim tomie,
poświęconą czwartej erze) otwiera opis ludu Drûedainów,
informacje o Istari (czarodziejach) oraz Palantirach.
Książkę zamyka szczegółowa mapa Śródziemia (czteroczęściowa, identyczna z tą, jakie znamy z późniejszych
wydań Władcy Pierścieni).
Podejrzewam, wnioskując z komentarzy Christophera, że
większość tekstu napisał sam, na podstawie notatek ojca.
Dlatego żałuję, że syn Tolkiena nie podjął się większego
dzieła – może dorównałoby Władcy Pierścieni. A tak mamy jedynie wyrwane z kontekstu, acz niezwykle ciekawe
opowieści. Niedokończone.

TK
ocena: 

Recenzje – komiks
Recenzje
− komiks
serie i pojedyncze albumy

LINKI:
Strony
www.hellboy.com
– oficjalna strona Hellboya

http://forums.comicbookresources.com/forumdisplay.php?f=41

– oficjalne angielskojęzyczne forum H.B
http://www.hellboymovie.com/
- jak sama nazwa wskazuje strona filmu o H.B
http://darkhorse.com/zones/hellboy/index.php
– strona Dark Horse, wydawcy Hellboya, informacje m. in.
o B. P. R. D.
Komiksy dostępne za free (legalnie!):
http://www.hellboy.com/z-old-design/hbcomicsonline.html
– lista z odnośnikami komiksów dostępnych darmowo na
sieci, adres może być niedługo niedostępny (wtedy trzeba
poszukać na hellboy.com odnośnika do on-line comics),
strona jest bowiem przebudowywana
Dostępne komiksy:

◊
Mike Mignola
HELLBOY

piekielny chłopiec
Hellboy to genialny wręcz przykład komiksu przyszłości, który osiągnął już wyższy poziom literacki
i takąż klasę napięcia. Jego scenariusz łączy tradycyjne schematy i zupełnie nowe ramy odniesienia.
A wszystko to zostało rozciągnięte w wirtuozerski
popis wstrząsającego wręcz artyzmu
Robert Bloch
Gdyby ktoś powiedział półtorej roku temu, że będę
czytał i zachwycał się komiksem o diable, człowieku-rybie i grupie superbohaterów, wyśmiałbym go,
a następnie znacząco popukał się w czoło. W jakim
byłem błędzie! A zaczęło się tak… stoję sobie w Em-

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Hellboy: The Corpse (światek komiksowy wariuje
na punkcie tego komiksu, mi się podoba, ale nie
aż tak)
Hellboy: The Iron Shoes
Hellboy: The Wolves of Saint August (moim zdaniem po “Seed of Destruction” najlepszy z komiksów o H.B)
Hellboy: A Christmas Underground
Ghost/Hellboy #1 (of 2)
Hellboy: The Baba Yaga
Hellboy: The Vârcolac
Hellboy: The Chained Coffin
Hellboy: Almost Colossus, Part I (Episodes 1-6)
Hellboy: Almost Colossus, Part II (Episodes 7-11)
Hellboy: Conqueror Worm - Epilogue
Hellboy: The Cave

RPG Hellboy
http://rpg.gildia.pl/systemy/gurps/recenzje/hellboy
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piku, szukam jakiejś fajnej książki, gdy nagle mój
wzrok przykuwa komiks o nazwie Hellboy. Wiecie,
co sobie wtedy pomyślałem? Że to kolejna odmiana
Supermana. Owszem słyszałem o nim wcześniej,
ale nie mogłem się przekonać, że nie jest to kolejny
taśmowy wytwór sztuki komiksowej. Więc po prostu
nie kupiłem go. Jaki byłem głupi.
Gdy jednak wróciłem do domu, coś mnie tknęło
i odwiedziłem oficjalną stronę Hellboy’a, poczytałem
darmowe komiksy (linki poniżej) i… szczena mi
opadła. Miodzio. Tego samego dnia zamówiłem trzy
numerki z Merlina. Już wiecie jak poznałem H.B ,ale
czym właściwie jest Hellboy? Hmm… cytując Alana
Moor’a: „Hellboy to paszport do raju wspaniałej rozrywki, z którego możecie już nie chcieć nigdy
wyjść”. Co do samej postaci: jest dwumetrowym,
nieźle umięśnionym diabłem z kanciastą szczęką,
nietypowym przedramieniem (nietypowym to mało
powiedziane), równie nietypowym poczuciem humoru i spiłowanymi rogami. Aktualnie pracuje w
B.B.P.O (Biuro Badań Paranormalnych i Obrony).
Nie będę pisał skąd się wziął,
ani opisywał jego przygód, bo
nie chce psuć radości tym, którzy po komiks sięgną. Wracając
do tematu…
Mike Mignola stworzył Hellboy’a
(takiego jakiego znamy, bo
pierwsza wersja powstała już
w 1991) w 1993 roku. Na początku był bohaterem shortów
(pierwszy ukazał się chyba
w 1993 r. w San Diego ComicCon Comics #2). Pewnie do tej
pory „Piekielny Chłopiec” byłby
bohaterem krótkich opowiastek
gdyby nie pojawił się (fanfary)
John Byrne (miłośnicy komiksów wiedzą, o kogo chodzi,
a zieloni, no cóż…. wiedzcie, że
to znana persona w komiksowym światku). Wziął Hellboy’a pod lupę, uruchomił
wyobraźnię i wmieszał nazistów, G. Rasputina (tak,
tego kochanego szarlatana) oraz Lovecrafta (może
nie dosłownie, ale widać inspiracje twórczością
owego pana) i napisał scenariusz do „Seed of Destruction”. Wtedy komiksowy światek zwariował na
punkcie H.B. W stanach zaczęto produkować figurki
przedstawiające postaci z komiksów, plakaty, kalendarze, kubki i – o zgrozo – śniadaniówki… Obecnie wyświetlany jest film o przygodach H.B. Nie
chciałbym być złym prorokiem, ale pewnie znów
wyjdzie szmira na podobiznę Spidermana albo Daredevila, w której najważniejsze będą efekty specjalne i sceny walki, a nie klimat i historia (zastrzegam, że filmu nie widziałem). Zresztą w tym numerze jest chyba recenzja1.
Co jednak spowodowało, że Hellboy odniósł taki
sukces? Niebanalna fabuła inspirowana legendami
z całego świata, zwichrowane poczucie humoru,
1

Jest, a jakże! Zapraszam do lektury trochę dalej – przyp. red. nacz.
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wszechobecny klimat grozy („Wilki ze Św. Augusta”
czytałem z przyśpieszonym biciem serca, tak samo
zresztą jak „Seed of Destruction”) oraz wspaniała
kreska. Zajmijmy się teraz rysunkami – napisałem
już że są wspaniałe, ale na pewno chcecie wiedzieć
coś więcej, więc radzę: kliknijcie na jeden z linków
do darmowych komiksów (polecam „The Wolves of
Saint August”) przeczytajcie i dopiero wtedy wróćcie
do lektury tekstu. Chyba teraz wiecie o czym mówię.
Po prostu mistrzostwo. „Kanciasta”, wyrazista, prosta kreska sprawia, że wszystko jest zarazem realne
i wynaturzone, bez gryzmołów (których serdecznie
nienawidzę), wiele „niepotrzebnych” okienek, które
budują niesamowity klimat tajemniczości. Co do
kolorów: żadnych fajerwerków i bardzo dobrze,
w końcu to nie Dragon Ball Z. To „ubóstwo” pomaga
wytworzyć klimat, utrzymuje grozę i tajemniczość.
Idealnie pasuje do takiego komiksu, jakim jest Hellboy. Nie mogę pokazać jakim mistrzostwem jest
fabuła, żeby nie zdradzać treści. Napiszę tylko, że
jest naprawdę bardzo dobra,
inspirowana mitami greckimi,
egipskimi, legendami ludowymi
z całego świata (m.in. Irlandia,
Rosja).
Mamy odcinki poważne („Seed
of Destruction”) oraz lżejsze jak
(„Iron Shoes”). Pełne najróżniejszych dziwactw („Weake the
Devil”, „Chrismas Undergrund”
z genialnym motywem św. Mikołaja, czy słynne „The Corpse”)
jak i mroczne („The Wolfes of
Saint August”).
O tym, iż jest to dzieło niebanalne świadczy choćby to, że
wstępy do poszczególnych albumów pisali tacy ludzie jak
Alan Moore (tak, ten od „Top
10”, „Ligi Niezwykłych Dżentelmenów” i „V jak Vendetta”), Robert Bloch (znany
zapewne fanom klimatów Lovecrafta) czy Clive Barker (chyba nie muszę przedstawiać).
Polskie wydanie… dla mnie dno, po prostu syf. Dlaczego? Na przykład dlatego, że jest w nim aż tyle
odcieni czerni (np. blado-czarny, zielono-czarny,
niebiesko czarny) i ledwo trzyma się kupy. „Nasienie zniszczenia” zaczęło się rozpadać po pierwszym
przeczytaniu (a czytałem ładnie, przy biureczku,
korzystając z zakładki, nie rzucając, nie maltretując
albumu). Poza tym polskie wydanie śmierdzi. Nie,
nie pachnie klejem jak nowa książka, ale po prostu
śmierdzi (przynajmniej na początku), po pewnym
czasie wietrzeje, ale sam fakt… Nie najlepiej wypada papier, niby się nie gnie, nie brudzi, rogi się nie
zaginają ,ale w moim wydaniu drugiego tomu „Spętanej trumny” są w nim jakieś „rowki” i białe plamki. Nie na każdej stronie, ale wystarczająco często.
Na plus trzeba zaliczyć brak literówek. Zdenerwowało mnie jeszcze to, że w czasach w których chociaż podstawowa znajomość angielskiego jest po-
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trzebna jak woda do życia, wydawca robi z nas debili tłumacząc, że Hellboy to z ang. Piekielny Chłopiec, ale to nie jest żaden błąd ,tylko moje widzimisię1.
Jak na razie w naszym pięknym kraju (miodem i mlekiem
płynącym) wydano następujące
albumy o przygodach H.B:
♦ Nasienie zniszczenia
♦ Spętana trumna tom 1
♦ Spętana trumna tom 2
♦ Obudzić diabła
♦ Prawie kolos
♦ Prawa ręka zniszczenia
♦ Zdobywca Czerw
Przy okazji warto wspomnieć
o komiksie B.B.P.O, w którym
występują bohaterowie z serii
o Hellboy’u, na razie w Polsce
zostały wydane dwa tomy:
♦ B.B.P.O Nawiedzona ziemia
♦ B.B.P.O Dusza Wenecji i inne opowieści
Komiks niezły, ale do Hellboy’a daleko…

miksów o Hellboy’u. Niestety nie udało mi się zdobyć podręcznika źródłowego (link do recenzji
w ramce na poprzedniej stronie). Warto także
wspomnieć, że na Peceta i PSX wyszły dwie gry
(„Hellboy: Dogs of the Night” i
„Hellboy: Asylum Seeker”),
których bohaterem jest Hellboy. Moim zdaniem gry są
okropne (chociaż znam ludzi
dla których są kultowe), coś na
kształt Tomb Raidera, różnica
jest taka, że kamera praktycznie nie działa, grafika kuleje, a
polonizacja jest okropna (gra
była wydana w serii „Extra
Gra”, czy jakoś tak) – pograłem pół godziny, wyłączyłem
kompa i stwierdziłem, że to
jedna z gorszych gier w jakie
grałem.
Na koniec(tak jak i na początku) zacytuję Roberta
Bloch’a:

W USA wyszedł ,także komiks ,którego bohaterem
jest przyjaciel Hellboy’a, człowiek-ryba Abe Sapien.
Komiks na razie raczej się w Polsce nie ukaże, ale
za to Egmont planuje podobno wydać Batman/Starman/Hellboy (trzymam kciuki). Jak się
łatwo domyśleć taka sława jak H.B ma na koncie
sporo występów gościnnych, głównie w „Next men”
Johna Byrne’a. .Niestety „Next men” nie jest w naszym kraju wydawany i pewnie nigdy nie będzie.
Jako ciekawostkę można odnotować fakt, iż istnieje
RPG (oparta na mechanice GURPS) na kanwie ko-

Jesteśmy już daleko od sztuki pop, daleko od Andy’ego Warhola i świata onirycznych wyobrażeń
kultury narkotyków. Nowe twórcze podejście, jakie
znajdujemy w „Hellboy’u” to sztuka, która ewoluuje
sama z siebie (..)
Karol „Karobl vel Devin” Kosakowski
ocena: 
1

Nie byłbym sobą, gdybym nie zaprotestował. Przykład np. Francji pokazuje, że znajomość języka obcego jest dzisiaj konieczna, ale nie musi to
być koniecznie angielski. Jesteśmy Polakami, naszym językiem jest polski
i mamy prawo nie wiedzieć, co znaczy „Hellboy” – przyp. red. nacz.
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superprodukcje i niskobudżetówki

ekranizacja komiksu
HELLBOY

film sf
Reżyseria: Guillermo del Toro
Scenariusz: Guillermo del Toro
Zdjęcia: Guillermo Navarro
Muzyka: Marco Beltrami
Obsada: Ron Perlman, Selma Blair,
John Hurt
Na podstawie: komiksu Mignoli

Moda na filmy na podstawie
komiksów dotknęła także słynnego Hellboy’a. Na szczęście

obraz jest dość udany, wiernie trzyma się treści i (moim
zdaniem) oddaje klimat pierwowzoru – morczny klimat,
czarny humor i sporo akcji.
Film rozpoczyna się w czasie drugiej wojny światowej,
kiedy naziści otwierają przejście do innego świata, chcąc
użyć piekielnej siły, aby zdobyć przewagę w wojnie.
W wyniku tego na świecie pojawia się młody Piekielny
Chłopiec. Przygarnięty przez naukowca staje się później
członkiem organizacji, która ratuje ludzkość przed złem.
Zaletą filmu jest ciekawa scenografia, dobra charakteryzacja i efekty specjalne. Wadą płytkość fabuły (mimo
wszystko) i trochę suche potraktowanie całości… Nie jest
to arcydzieło, a po prostu dobry film, który warto zobaczyć.
Aktorzy grają dobrze, poza czarnymi charakterami, którzy
są odrobinę sztuczni. Na uwagę zasługuje komputerowo
stworzona postać Abe Sapiena oraz tytułowy Hellboy –
spece od efektów specjalnych i charakteryzacji wykonali
dobrą robotę.
strona

71

Recenzje
Jak już mówiłem na tle bohaterów słabo wypadają czarne
charaktery – brakuje im głębi, są przewidywalni i do
gruntu źli, bardzo komiksowi. Czasem zamiast przerażać,
po prostu śmieszą – wyglądem, zachowaniem, dialogami.
Odniosłem wrażenie, że film (tak jak pierwowzór komiksowy) dedykowany jest nastolatkom. Dla starszych staje
się zbyt infantylny, choć gwarantuje sporo akcji i znośną
fabułę. Polecam zapoznać się z tą pozycją, ale lepiej przeczytać komiks – na kartkach niektóre rzeczy są łatwiejsze
do przyjęcia niż w filmie, a kartki komiksu Mignoli przepełnione są artyzmem, który na ekranie nie zawsze oddany jest idealnie.

TK
ocena: 
The Gift
DAR

thriller

łem, że reżyserom najlepiej udają się ekranizacje książek najbardziej rzeczywistych – „Dolores Claiborne”,
„Misery”, „Skazani na Shawshank”.
„Sekretne okno” wpisuje się w tą linię i na pewno zasługuje na uwagę. Duża w tym zasługa aktorów odgrywających główne role. Johnny Depp jest może trochę zbyt charakterystyczny, za to John Turturro wypada świetnie jako flegmatyczny John Shooter.
Film rozpoczyna się w momencie, kiedy do drzwi znanego pisarza horrorów, Morta Reinera puka John Shooter. Z miejsca oskarża pisarza o kradzież opowiadania.
Mort początkowo ignoruje nieznajomego, ale wkrótce
przekonuje się, że Shooter jest bardziej zdesperowany
niż się początkowo wydawało. Akcja zaczyna przyspieszać, a widz powoli uświadamia sobie, że nie wszystko
jest takie, jak wygląda z pozoru.
„Sekretne okno” ma swój senny, niepokojący klimat
i chociaż nie jest to film wybitny, na pewno wpisze się
na listę najlepszych ekranizacji Kinga.

TK
ocena: 

Reżyseria: Sam Raimi
Scenariusz: Tom Epperson, Billy Bob Thornton
Zdjęcia: Guillermo Navarro
Obsada: Ron Perlman, Selma Blair, John Hurt

5ve Days to Midnight
5IĘĆ DNI DO PÓŁNOCY

thriller sf, miniserial

Rok produkcji: 2000

Annie po śmierci męża odkrywa w sobie umiejętność jasnowidzenia. Pomaga potrzebującym, wróżąc z kart i interpretując własne sny. Wkrótce niezwykłe umiejętności
naprowadzą ją na ślad zabójstwa, a bezpieczeństwo jej
i jej dzieci stanie pod znakiem zapytania.
Twórcy filmu umiejętnie oddali atmosferę małej miejscowości, gdzie nietypowe zdolności Annie budzą zawiść
i strach, policja działa opieszale, a ludzie starają się nie
dostrzegać problemów, które mają przed oczami.
Chociaż uważny widz znacznie szybciej od głównej bohaterki domyśli się, kto zamordował, akcję śledzi się z zainteresowaniem, a zakończenie może zaskoczyć i skłonić do
rozmyślań.
„Dotyk przeznaczenia” zakwalifikowałbym jako thriller na
pograniczu horroru. Na uwagę zasługuje doskonała gra
aktorska (ze szczególnym uwzględnieniem Buddy’iego),
niebanalna fabuła przypominająca wytwory Stephena
Kinga, mroczny klimat, zaskakujące zwroty akcji i zakończenie składają się na bardzo dobrą opowieść grozy.

TK
ocena: 
Secret Window
SEKRETNE OKNO

thriller
Reżyseria: David Koepp
Scenariusz: David Koepp (na podstawie opowiadania S. Kinga)
Obsada: Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello
Rok produkcji: 2004

Stephen King nie ma szczęścia do ekranizacji. Powstało mnóstwo filmów na podstawie jego książek
i opowiadań, nieliczne zasługują na uwagę. Zauważystrona
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Reżyseria: Michael Watkins
Scenariusz: Cindy Meyers
Obsada: Timothy Hutton, Gage Goligthly, Kari Matchet
Rok produkcji: 2004

„5ięć dni do północy” to nowy czteroodcinkowy miniserial wyprodukowany przez SciFi Channel.
Profesor J. T. Neumayer znajduje na cmentarzu, za
nagrobkiem żony tajemniczką teczkę podpisaną własnym nazwiskiem. Szybko okazuje się, że ma pięć dni
na rozwiązanie zagadki morderstwa. Morderstwa, którego padnie ofiarą.
Film jest ciekawie zrealizowany, nie ma tu pośpiechu
i skrótów znanych z filmów kinowych. Całość liczy niemal cztery godziny i akcja powoli dąży do finału. Pomysł na pewno nie jest nowy, ale miniserial warto zobaczyć, choćby po to, by pogłowić się, kto zabił i jak
główny bohater zamierza z tego wybrnąć.
Twórcy „5ięc dni do północy” umiejętnie poradzili sobie
z zawiłościami czasu, aczkolwiek teorie głoszone przez
bohaterów i niektóre koncepcje są mocno naciągane
(i ocierają się o pseudonaukowy bełkot).
Mimo wszystko film jest dobrze zrealizowanym thillerem, który potrafi wciągnąć widza na dobre. Na uwagę
zasługują triki z rozmytym obrazem, gdy bohater wyobraża sobie przyszłość oraz umiejętne budowanie
napięcia.

TK
ocena: 

Recenzje
Phone
TELEFON

Harry Potter 3
HARRY POTTER I

WIĘZIEŃ AZKABANU

horror psychologiczny

fantasy

Reżyseria: Byeong-ki Ahn

Reżyseria: Alfonso Cuarón

Rok produkcji: 2002, Korea

Scenariusz: Steven Kloves
Muzyka: John Williams

Po sukcesie filmu „Ring” Hideo Nakaty, w azjatyckim
kinie grozy coś się ruszyło.
Do grona twórców psychologicznych horrorów w klimatach „Ringa” dołączył koreański reżyser Byeong-ki Ahn
z filmem „Phone”.
Przerażająca, pełna retrospekcji, chaotyczna i wielowątkowa opowieść oscyluje wokół tytułowego telefonu komórkowego, podobnie jak w „Ringu” oscylowała wokół zabójczej kasety wideo.
Przy okazji produkcji filmu zastanawiano się, jak
daleko można posunąć się w wymaganiach wobec
dzieci zatrudnianych przy realizacji filmów grozy,
bowiem jedną z głównych ról gra mała dziewczynka
– aktorka Ji-weon Ha bardzo sugestywnie wciela się
w rolę opętanego dziecka.
Mimo że „Telefon” wydaje się nakręcony w bardziej
„zachodni” sposób niż „Ring”, atmosfera grozy towarzyszy oglądającemu niemal cały czas. Reżyser
nie używa tanich zabiegów znanych z amerykańskich horrorów, ale powoli i umiejętnie buduje nastrój grozy. Przerażają nas niekoniecznie wydarzenia na ekranie, ale świat, który został tam przedstawiony. Świat, gdzie zło czai się blisko nas, choćby w starym telefonie komórkowym, a świat umarłych odciska niezmywalne piętno na świecie żywych.
Podobnie jak u Nakaty największą grozę przeżywamy nie podczas oglądania filmu – choć mrożących
krew w żyłach zdarzeń nie brakuje – ale dopiero
później. „Phone” skłania do rozmyślań, a nieodłącznie prowadzą one do uczucia grozy, które wywołać
potrafią chyba tylko horrory Nakaty i jego naśladowców. Nasuwa się skojarzenie z mistrzami –
Lovecraftem oraz (szczególnie) Edgarem Alanem
Poe i jego klasyczną „Zagładą domu Usherów”.
Polecam miłośnikom nowego azjatyckiego horroru,
w którego tradycję wpisuje się koreański „Telefon”
i wszystkim miłośnikom grozy – „Phone” pokazuje,
że można zrobić horror bez przemocy, krwi i flaków,
przerażający w przesłaniu, wywołujący strach innymi środkami niż hałas, bryzgi krwi i potwory. Szkoda, że na razie film jest trudno dostępny w Polsce,
a zdobycie go całkowicie legalnymi drogami jest
niemal niemożliwe.
TK
ocena: 

Obsada:

Daniel

Radcliffe,

Rupert

Grint, Emma Watson
Rok produkcji: 2004

Dwie pierwsze części Harrego
Pottera nakręcił Chris Columbus. W trzeciej nadszedł czas
na zmiany. Reżyserem został
Hiszpan
Alfonso
Cuarón.
W efekcie film jest bardziej mroczny i poważny niż
poprzednie – podobnie jest zresztą z powieściami.
„Harry Potter i Więzień Azkabanu” nie jest już radosnym kryminałem dla dzieci jak część pierwsza, czy
niepokojącym thrillerem z mroczną tajemnicą jak
„Komnata tajemnic”. Trzeci Harry niewiele przypomina filmy dla dzieci – to poważny obraz fantasy,
gdzie jest miejsce na humor i radość, łzy i strach.
Obsada nie zmieniła się znacząco w stosunku do
poprzednich części – nowy Dumbledore (poprzedni
aktor zmarł, zastąpił go Michael Gambon) nie ustępuje poprzednikowi. W rolę profesora Lupina świetnie wcielił się David Thevlis, brawa należą się dla
Gary’ego Oldmana za rolę Syriusza. Nie da się także
nic zarzucić odtwórcą ról uczniów, a nawet wydaje
się, że grają lepiej.
Duże zmiany nastąpiły w scenografii. Hogwarth zyskał ogromny zegar z wahadłem i więcej przestrzeni
wokół – chatka Hagrida i las oddaliły się znacznie od
murów i usytuowane są teraz u podnóża wzgórza,
na którym stoi zamek, a jednocześnie pojawiło się
jezioro, którego obecność była konieczna dla fabuły.
Na medal zasługują twórcy efektów specjalnych.
Świetnie wykonano Hardodzioba, a lot na hipogryfie
zapiera dech w piersiach. Przerażająco prezentują
się Dementorzy, przepięknie zaklęcie Patronusa
(dobrze zgrane zresztą z muzyką).
John Williams tym razem skomponował muzykę
osobiście (w poprzednich częściach ponoć posiłkował się uczniami), co słychać. Ścieżka dźwiękowa
wspaniale buduje klimat filmu, a jednocześnie nadaje się do słuchania niezależnie.
Co wydaje się nieprawdopodobne, wydaje się że
nowa część jest jeszcze bardziej wierna książce niż
dwie pierwsze. Dokonano licznych skrótów, ale poza
tym zostawiono fabułę bez zmian.
Mam nadzieję, że następne części Harry’ego Pottera
pójdą w tym kierunku i staną się godnym odzwierciedleniem powieści J. K. Rowling.
TK
ocena: 

strona
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Seriale SFSF
Seriale

fenomen telewizyjnych serii fantastycznych

WPROWADZENIE
Seriale science-fiction od lat cieszą się niezwykłą
popularnością, nie tylko zagranicą. Wystarczy przypomnieć sobie jak znany stał się w Polsce serial
„Z Archiwum
X”
albo
zerknąć
na
stronę
http://napisy.gwflota.pl, gdzie znaleźć można napisy do niemal wszystkich odcinków Star Trek i innych
znanych seriali SF.
Dzięki telewizjom kablowym i satelitarnym oraz
rozpowszechnieniu stałych łącz i programów p2p
(takich jak eMule) seriale SF nie tracą na popularności, a oglądane są nawet tak stare jak „Kosmos
1999”.
Jest coś w seriach, że lubimy je oglądać i czytać.
Może dlatego, że nie musimy za każdym razem na
nowo przyzwyczajać się do bohaterów, świata,
a w przypadku SF technologii i obcych ras?

OJCOWIE SERIALI SF
GENE RODENBERRY
Wszystko zaczęło się
bardzo dawno temu,
kiedy na świecie żył
jeszcze
człowiek
zwany Gene Rodenberry. Kto wie,
jak wyglądałyby dzisiejsze filmy i seriale
SF, gdyby nie on.
Przyszedł na świat
w 1921 roku, został
pilotem bombowca
i napisał scenariusze
kilku filmów i seriali
fantastycznych.
Był twórcą i pomysłodawcą Star Treków: „The Orginal Series”, „The Next Generation”,
kilku filmów ze Star Treka oraz pomysłodawcą „Deep Space 9” oraz niezwiązanych ze Star Trekiem
seriali „Andromeda” i „Ziemia: Ostatnie Starcie”.
JOE MICHAEL STRACZYNSKI
Drugą ważną personą w historii seriali SF jest Michael Straczynski. Tworzył scenariusze do seriali
kryminalnych, kreskówek dla dzieci, napisał dwie
powieści, wiele opowiadań, scenariusze do serialu
„Twilight Zone”. W latach dziewięćdziesiątych podjął
się ogromnego przedsięwzięcia jakim stał się serial
Babylon 5. Równie popularny jak Star Trek dzięki
Starczynskiemu zyskał fabułę, która zamyka cały
serial w postać ogromnej powieści.
Niedawno Starczynski zapowiedział, że ma w planach nowy serial... Star Trekowy, który ma „uratostrona
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wać serię” (ostatnio Star Trek stracił w USA na popularności).

KOSMOS 1999
Jeden z pierwszych kultowych seriali SF. W wyniku
wybuchu termonuklearnego Księżyc został wyrwany
z orbity i rozpoczyna wędrówkę w kosmosie. Akcja
toczy się w bazie Alfa na powierzchni naszego (byłego) satelity. Komandorem stacji był Koenig, którego żona zginęła w wojnie nuklearnej w… 1987
roku. Podróże w kosmosie odbywały się przy pomocy Orłów (Eagle), supernowoczesnych statków kosmicznych. Załoga początkowo składała się tylko z
ludzi, później powiększyła się o kilku napotkanych
obcych. Misją było znalezienie miejsca na przesiedlenie ziemskich kolonistów, nasza rodzima planeta
po wojnie termonuklearnej niezbyt nadawała się
bowiem do zamieszkania. Serial liczył 48 odcinków.

STAR TREK
Star Trek obejmuje aktualnie sześć seriali i dziesięć
pełnometrażowych filmów. Powstało wiele (lepszych
lub gorszych) gier komputerowych, kilka wystaw
w Las Vegas, film o fanach Star Treka (nazywających siebie trekkies) i niezliczona ilość książek.
Ostatnio stracił na popularności, fani w USA chcą
odpocząć od serii (która powstaje nieprzerwanie od
trzydziestu lat!). Może pomogą zapowiedzi Starczynskiego?
Star Trek to nie tylko filmy i seriale, to także szczegółowo opisana technologia, która jest natchnieniem dla fizyków i konstruktorów NASA, styl życia
i etyka. Powstała nawet książka „Fizyka przestrzeni
międzygwiezdnej” (w oryginale „Fizyka Star Trek”),
która omawia technologię i wydarzenia ze Star Treków (od TOS do Voyagera) – słabe i silne punkty
serialu z punktu widzenia fizyków. Na uwagę zasługuje także fakt, że od (bodajże) „The Next Generation” serial posiada konsultantów naukowych.
O sile fanów Star Treka niech świadczy, że NASA
pod naporem listów nazwała pierwszy prom kosmiczny „Enterprise”.
STAR TREK: TOS
TOS oznacza „The Orginal
Series”, skrót dodano po
pojawieniu się nowych seriali ze świata Star Trek.
Któż nie zna dzielnego kapitana Jamesa T. Kirka? Kto
nie słyszał o logicznym do bólu Spocku? Kultowy
serial, który teraz ogląda się ciężko, ale na swoje
czasy miał znakomite efekty specjalne.
Doczekał się trzech sezonów, razem 80 odcinków

Felietony
(choć podział na sezony nie jest oficjalny).
STAR TREK: THE ANIMATED SERIES
„The animated series” powstał po zakończeniu
TOS-a. Był najdroższym serialem animowanym
tamtych czasów, głosów postaciom podkładali aktorzy znani z oryginalnego Star Treka. Scenariusze nie
odbiegały poziomem od tych z TOS, serial był dedykowany raczej do młodzieży i starszego widza, ale
nie został doceniony i zakończono jego emisję po 22
odcinkach (dzielonych na dwa sezony).
STAR TREK: THE NEXT GENERATION
Chyba najbardziej znany w Polsce serial Star Treka. Kapitanem
jest tutaj łysy Jean-Luc Picard
(legendarna rola Patrica Stewarta). Z ciekawszych postaci warto wymienić androida Datę, który przez cały serial stara się
upodobnić do człowieka. Akcja
toczy się kilkadziesiąt lat po
TOS.
Nowy statek i nowa załoga zdobyły sobie jeszcze
więcej fanów niż oryginalny Star Trek. A także wiele
nagród (Emmy, Hugo itp.).
W Polsce serial był emitowany na TVN w okropnym
tłumaczeniu, które spowodowało że wiele z dyskusji
w Star Treku traktowane było potem jak pseudonaukowy bełkot, gdy tymczasem Star Trek jest jednym z seriali SF, gdzie bełkotu takiego jest najmniej
(w USA istnieje program wykorzystania niektórych
odcinków na szkolnych lekcjach).
STAR TREK: DEEP SPACE 9
Stacja kosmiczna „Deep Space 9” u stóp
korytarza
podprzestrzennego z czarnoskórym
kapitanem
Benjaminem
Sisko
była niewątpliwie odpowiedzią na popularność „Babylon 5”. Serial po słabych pierwszych sezonach stał się jednym
z najbardziej rozbudowanych fabularnie Star Treków. Posunięciem, które wyszło serialowi na dobre
było wprowadzenie znanego z TNG Worfa oraz wojny z Dominium rządzonym przez zmiennokształtną
rasę obcych.
Twórcy serialu odeszli od cukierkowatości świata
Star Treka, „Deep Space 9” jest mroczny, a Federacja nie zawsze postępuje szlachetnie.
STAR TREK: VOYAGER

Statek Voyager zostaje
wciągnięty
przez istotę zwaną
Opiekunem na drugi
kraniec
galaktyki.
Podróż normalnymi
drogami
trwałaby
kilkadziesiąt
lat,
dlatego kapitan Ka-

thryn Janeway postanawia poszukać innych sposobów na powrót do domu.
Pierwsze trzy sezony serialu nie są zbyt udane, potem wykazuje tendencję zwyżkową.
STAR TREK: ENTERPRISE
Najnowszy ze Star
Treków (emisja trzeciego sezonu zakończyła się miesiąc temu), który wywołał
jednocześnie najwięcej kontrowersji.
Akcja serialu dzieje
się… trzydzieści lat po
pierwszym kontakcie
(ukazanym w filmie
„Star Trek 8: First
Contact”), jest to więc
swoisty
prequel
wszystkich
pozostałych seriali. Na szczęście Enterprise wygląda nowocześnie, a serial nie odbiega zbytnio od innych.
Fani krytykowali zabawę z kanonem, nieścisłości i
słabe odcinki. Wszystko jednak zmieniło się z trzecim sezonem. Pod wpływem spadającej oglądalności
twórcy serialu podjęli niespotykaną decyzję – cały
sezon trzeci opisuje jedną misję mającą na celu
uratowanie Ziemi przed zagładą z rąk Xindi.
Trzeci sezon „Star Trek: Enterprise” to jeden z najciekawszych, a na pewno najbardziej wypełnionych
akcją sezonów Star Treka. Dzięki akcji fanów uratowano serial przed zamknięciem, które groziło po
niezbyt dobrych wynikach oglądalności.

BATTLESTAR: GALACTICA
Oryginalny serial „Battlestar: Galactica” powstał
w 1980 roku. Opowiadał o wojnie z Cylonami, akcja
działa się na pokładzie statku „Galactica”.
W zeszłym roku powstał kilkugodzinny miniserial,
który jakby od nowa podejmuje temat. Film zaskakuje niebanalną fabułą, scenariusz napisał jeden ze
scenarzystów Star Treka. Na początku przyszłego
roku rozpocznie się emisja nowego serialu „Battlestar: Galactica”, który będzie kontynuował akcję
miniserialu.
Oryginalny serial zakończył się po dwóch sezonach.
Rolę Dr. Zee przez kilka odcinków grał sam Patrick
Stewart.

BABYLON 5
„Babylon 5” to stacja kosmiczna na orbicie Epsylona 3, która początkowo ma
pełnić rolę placówki dyplomatycznej.
Pięciomilowa
stacja
może
pomieścić
ćwierć miliona ludzi, znajstrona
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dują się na niej ambasady pięciu ras obcych.
„Babylon 5” doczekał się pięciu filmów (wplecionych
ściśle w akcję serialu), pięciu sezonów (po 22 odcinki) oraz 13 odcinków nowego serialu „Crusade”,
który został przerwany z powodu problemów z producentem.
Na http://babylon5.scifi.pl znajduje się wskazówka,
w jakiej kolejności powinny być oglądane seriale
i filmy z „Babylon 5”.
„Babylon 5” cechuje niezwykła fabuła (większość
scenariuszy pisał sam Straczynski, niektóre znani
pisarze SF jak Neil Gaiman), ciągłość (nie da się
oglądać odcinków B5 wyrywkowo), niezwykła muzyka i komputerowe (często bardzo kolorowe) efekty specjalne.

GWIEZDNE WROTA
Serial „Stargate: SG-1”
powstał po sukcesie średniego
filmu
kinowego.
Główną rolę dostał Richard
Dean Anderson, czyli sam
MacGyver, jako pułkownik
Jack O’Neil. Szybko zdobył
zagorzałych miłośników (jest popularny także w
Polsce) i mimo nierównego poziomu odcinków gwarantuje sporo akcji i ciekawą fabułę.
Głównym elementem serialu są oczywiście tytułowe
„Gwiezdne Wrota”, poprzez które ludzie eksplorują
nowe światy.
Aktualnie rozpoczął się dziewiąty sezon, a jednocześnie w lipcu zaczyna się emisja serialu „spin-off”
(czyli dziejącego się w uniwersum Gwiezdnych
Wrót) o nazwie „Stargate: Atlantis”.

Treka.
3000 lat temu obcy z galaktyki Andromeda wynaleźli „Slipstream” – sposób na podróżowanie między
gwiazdami. Kiedy Ziemia była gotowa, włączono nas
do Wspólnoty Systemów.
Niestety, usprawnieni genetycznie ludzie z grupy
Nietzschean wraz z Magogami wzniecili rebelię i doprowadzili do rozpadu Wspólnoty i początku nowych
mrocznych wieków.
Statek „Andromeda” na samym początku wojny
utknął na horyzoncie zdarzeń czarnej dziury. Większość załogi opuściła okręt przed tym zdarzeniem,
ale kapitan Dylan Hunt postanowiła pozostać na
pokładzie.
Minęło trzysta lat. Wspólnota odeszła w niepamięć.
I wtedy statek „Andromeda” został uwolniony z horyzontu zdarzeń. Kapitan Dylan postawiła zbudować
Nową Wspólnotę.
Aktualnie trwa piąty sezon serialu, który został
przejęty przez SciFi Channel i w ten sposób uratowany przed zamknięciem. Pierwsze sezony nie zostały przyjęte zbyt dobrze, a serial dostał nawet
antynagrodę. Później było jednak lepiej, jest to niewątpliwie seria znacznie bardziej wypełniona akcją
niż klasyczny Star Trek.

ZIEMIA: OSTATNIE STARCIE
Z ARCHIWUM X
Niewątpliwie najpopularniejszy serial SF w Polsce.
Oglądali go nie tylko miłośnicy fantastyki. Fox Mulder i Danna Scully prowadzący dochodzenia w niewyjaśnionych sprawach dotyczących UFO i zjawisk
paranormalnych, stali się znani na całym świecie.
Nakręcono film na podstawie serialu, napisano kilka
książek, planowany jest drugi obraz kinowy.
Serial doczekał się dziewięciu sezonów.

ANDROMEDA
Pełna nazwa brzmi to „Gene Rodenberry’s Andromeda”, twórcy chcieli podkreślić (oczywiście, by
przyciągnąć widzów), że serial powstał na podstawie
pomysłu Gene’a Rodenberry, słynnego twórcy Star
strona
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Kolejny z seriali wg pomysłu
Gene’a Rodenberry’ego. Tym
razem opiera się na… dwóch
kartkach z zeszytu z krótkimi
notkami.
Tealoni, rasa dziwnych obcych,
przybyła na Ziemię, by nieść
pokój i wspomóc nas w rozwoju.
Przynajmniej
tak
twierdzą.
Szybko jednak okazuje się, że
sprawy mają się nieco inaczej.
Serial ma ciekawą fabułę, której
podporządkowane jest większość odcinków. Dlatego
nie da się oglądać w innej kolejności. W pierwszym
sezonie główną postacią jest William Boone, który
stracił żonę, co skłoniło go do zostania jednym z
pomocników Da’ana (zdjęcie powyżej), Towarzysza
Ameryki Północnej (bodajże najciekawsza postać
serialu). Szybko dowiaduje się, że śmierć małżonki
nie była przypadkowa.
Sezon zakończono bardzo niespodziewanie… śmier-

Felietony
cią Boone’a. Jego postać przewija się jeszcze przez
późniejsze odcinki. Same okoliczności śmierci rzucają nowe światło na Towarzyszy i ich cele na Ziemi.
Boone’a zastępuje w drugim sezonie Liam Kindaid,
który tylko w połowie jest człowiekiem. Serial zamknął się w czterech sezonach. Od początku przejawiał tendencję zniżkową, co ostatecznie doprowadziło do decyzji o końcu „Ziemi: Ostatnie Starcie”.

Małp”. Wyróżniał się doskonałą, jak na tamte czasy,
charakteryzacją postaci, interesującą fabułą. Zakończył się po czternastu odcinkach. Prócz aktorskiego powstał także serial animowany.

FARESCAPE

MINISERIE
Warto zwrócić uwagę na popularne ostatnio (głównie dzięki SciFi Channel) miniserie, zazwyczaj czterogodzinne. Zaliczają się do nich tak doskonałe produkcje jak „Diuna 2000” i jej kontynuacja „Dzieci
Diuny” (łącząca „Mesjasza Diuny” i „Dzieci Diuny” w
jeden spektakl) – wierne adaptacje książek Franka
Herberta, „Battlestar: Galactica 2003” – remake
starego serialu z 1980 oraz „Taken” Spielberga
o UFO i ludziach porwanych przez obcych.

Astronauta John Crichton przypadkowo dostaje się
do korytarza podprzestrzennego i zostaje wyrzucony na drugim końcu galaktyki w środku gwiezdnej
bitwy. Dostaje się na pokład żywego statku kosmicznego Moya, na którym wybuchł bunt. Próbuje
powrócić na Ziemię.
Pierwsze dwa sezony były nieciekawe, serial rozkręcił się dopiero w dwóch ostatnich – trzecim i czwartym. SciFi Channel zdecydował się ożywić Farescape na nowo poprzez wyprodukowanie czterogodzinnego miniserialu „Farescape: Peacekeaper War”,
który będzie miał swoją premierę jesienią tego roku.

INNE
GWIEZDNA ESKADRA
Serial z 1995 roku. Nieciekawa fabuła, słabe efekty
specjalne, ogólnie: szkoda czasu.
SEAQUEST DSV
Świadoma kalka Star Treka, gdzie Enterprise’a zastąpiono łodzią podwodną. Serial wart uwagi ze
względu na ekologiczne przesłanie.

POZOSTAŁE
Powstało jeszcze mnóstwo innych, zazwyczaj stojących na niskim poziomie seriali SF, często w stylu
„Herkulesa”.
Na wzmiankę zasługuje jeszcze „Strefa śmierci”
(„Dead Zone”, to właściwie nie SF, ale doskonały
serial na podstawie Stephena Kinga) oraz „Wojny
Klonów” – krótka animowana seria z Gwiezdnych
Wojen.

PODSUMOWANIE
Mimo sporej różnorodności, tylko nieliczne seriale
SF przedstawiają odpowiedni poziom. Niewątpliwie
w dziedzinie „czystego SF” prym wiodą Star Trek
i Babylon 5. Powoli dołączają do nich bardziej sensacyjne „Gwiezdne Wrota” – serial idzie w ślady
Star Treka i coraz bardziej rozbudowuje swoje uniwersum, jednocześnie zdobywając rosnące rzesze
fanów.
Życzę czytelnikom, by nasze telewizje poszły po
rozum do głowy i umożliwiły nam oglądanie seriali
SF popularnych na zachodzie. Bo na razie pozostają
nam tylko półlegalne sieci p2p.

PLANETA MAŁP
Poza kilkoma filmami, powstał także serial „Planeta

Tomasz Kucza

na podstawie serialu Star Trek powstała gra fabularna
można ją zakupić w Polsce, ale wyłącznie w języku angielskim
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In Memoriam

OGÓRKÓW
profesja do gry Nieboracy RPG

Że ogórki są smaczne, wie każdy. Te rośliny,
uważane przez niektórych za owoce, przez
innych za warzywa, są zdrowe i niskokaloryczne… Mogą też powalić największego wojaka.
Wszystko dlatego, że ogórki posiadają dość
energii, by wznieść się do nieba i spaść na
Równiny Stołowe (co być może jest plotką, bo
nikt ich nie odnalazł). I właśnie, aby trenować
owe zielone rakiety, powstali treserzy ogórków. To niesłychanie poważni jegomoście,
którzy zbierają ogórki do słoików, a w razie potrzeby atakują
nimi przeciwników. Mają zielone czapki z daszkiem (wszystkie
Skejty2 im zazdroszczą!), szmaragdowe koszule i spodnie koloru
trawy… No dobra. Wszystko, co noszą jest zielone z wyjątkiem
butów. Treserzy mają też przy sobie kilka słoików, woreczków…
I jeszcze jeden przedmiot. Taki, bez którego czuli by się nadzy –
naszyjnik z taniego metalu, do którego doczepiony jest wykonany ze szmaragdu plasterek ogórka. Z niego treserzy biorą większość mocy. To ich czarodziejska laska, ssskarb, którym ożywiają
ogó… Przepraszam, miałem nie mówić. Mieszkają wszędzie, gdzie
można uprawiać ogórki. Najsłynniejszym jest Lover-Chu pochodzący z Kraju Kwitnących Arbuzów Cucumber.
Cechy: +1 do słabeusza, +1 do Głupoty, -1 do Słabości Woli
(musi być mała, inaczej ogórki uciekną)
Umiejętności: kiszenie ogórków, przygotowywanie maseczek
ogórkowych, tresura ogórków
Ułomności: patrzenie na pomidory, ubieranie się

− Spokojnie, to tylko ranny Skaven.
− Zgubiłem mapę, ale mam ją całą w pamięci!
uciekając z karczmy przed strażą miejską:

− Strzelam mu w oko ogłuszającą strzałą.
nadesłał Navarre
BG wywarzając drzwi:

− Najpierw wchodzę, potem pukam.
ostatnie słowa Mistrza Gry:

− Niestety, kostka się zepsuła.
− No popatrz! Kilka godzin w wodzie i twój miecz
całkiem zardzewiał.
− Niestety, płot okazał się za wysoki.
− Od początku wiedziałem, że to dla was zbyt
trudne zadanie.
− Z taką siłą woli też bym zemdlał.
− Ale najlepsze przygotowałem na koniec!
− To oszustwo, nie da się wyrzucić tylu szóstek na
raz.
− No wiecie, trochę nagiąłem zasady dla dobra gry.
nadesłałem ja
Znajomi: wszyscy posiadacze plantacji ogórków
Nieznajomi: Treserzy Pomidorów
Ulubione zajęcie: poszukiwanie ogórków
Znienawidzone zajęcie: jedzenie pomidorów, wyrywanie chwastów
Syndrom CLA: alergia na pomidory, lęk przed kobietami w ciąży
Sprzęt: 3 słoiki, pietruszka, sztućce, talizman, ubranie tresera
Moce Magiczne: patrz niżej (treser może znać najwyżej pięć
mocy, jedną z nich musi być animacja), moce tresera bazują
na Niemocy

Moce magiczne (zwane przez treserów ogóreczkami)
Animacja
Moc powoduje ożywienie pięciu ogórków. Muszą znajdować się
w odległości nie mniejszej niż 50 cm od dłoni rzucającego. Ogórki
mogą walczyć i służyć swemu panu. Aha, po ożywieniu pojawiają
się u nich małe oczka.
Słowa: Niech się stanie życie!
Trudność: 0

2

To tacy młodzieńcy (zazwyczaj z Basty), co mówią rymem, jeżdżą na deskach
z przymocowanymi kółkami (gnom-wynalazca nazwał to deskorolką, ale wszyscy
stwierdzili, że nazwa jest beznadziejna) i noszą czapki daszkiem do tyłu.
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Transformacja
Dzięki mocy transformacji można zamieniać przedmioty w ogórki. Jeśli test się nie udał, ogórkiem zostaje losowo wybrany Nieborak z drużyny tresera (na szczęście tylko na kilka minut).
Słowa: Pałer Rendżers

Wieża Snów
Trudność: warzywa i owoce – 0, przedmioty i stworzenia wielkości kota – 2, większe – niemożliwe (chyba że wypadnie 8 na
oktostce i gracz odniesie magiczny sukces)

w czasie długich podróży.
Słowa: O moi bogowie!
Trudność: 1

Przyzwanie płonącego ogórka
Pozwala na przyzwanie palącego się ogórka, który będzie walczyć
po stronie Nieboraka. Od zwykłego ogórka różni się tylko tym, że
płonie i może zadawać obrażenia od ognia. Nie da
się go zgasić.
Słowa: Stodoła się pali!
Trudność: 1

Ka-mus Fla-rz
Przydatne, jeśli jest się w lesie. Zmienia kolor ciała i ubrań na
zielony. Barwa butów (i głosu!) pozostaje bez zmian.
Słowa: Szanujmy zieleń.
Trudność: 1

Kiszenie
Moc, dzięki której dowolny ogórek może zamienić
się w swego kiszonego brata.
Słowa: Co tak śmierdzi?
Trudność: 0
Porost
Powoduje wyrośnięcie z ziemi łodyg ogórka, które
oplatają przeciwników. Można z nich zbierać ogórki, ale są mniej
smaczne niż te, które uprawiano w sposób naturalny. W razie
niepowodzenia włosy tresera zmieniają się w liście palmowe, a
na jego dłoni wyrasta kaktus (skutki uboczne przestają działać
po trzech godzinach).
Słowa: Eee, zbiory będą słabe…
Trudność: 2
Cudowne rozmnożenie
Powiela pobliskie ogórki. Nie można powielać ożywionych ogórków, ani ożywiać powielonych. Ogóreczek używany głównie

Przywołanie Wielkiego i Potężnego Ogórka
Kiszonego
Popularnie zwane Pwipokiem. To najpotężniejszy
ogóreczek, albowiem sprowadza do Zacofanych
Krain™ Wielkiego i Potężnego Ogórka Kiszonego,
popularnie zwanego Wipokiem. Co więcej, pojawia
się tuż obok Tresera Ogórków, który go wzywał.
Treser taki, popularnie zwany jest Tokpwipokiem.
Wipok jest silny, gdyż chwilę zanim ktoś zaczął go
kisić, został posypany sterydami w proszku.
Słowa: Tak prawdę mówiąc, zaraz zrobię coś popularnego.
Trudność: 3
Idee fixe
Wywołuje u ofiary maniakalne zainteresowanie ogórkami. Chce
wszystkie odnaleźć, szuka w encyklopediach informacji o tych
roślinach. Zachwala je przed innymi. Działa przez trzy godziny.
Później ofiara staje się uodporniona na tego ogóreczka.
Słowa: Czy jest pan/pani narkomanem?
Trudność: 2

Skrzywiona Wieża © 2004 by Łowcy Kynitu
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Krypta
Krypta

W najgłębszych lochach Wieży Snów znajdziesz najsoczystsze i świeżutkie kawałki mięcha – pomysły na przygody, krótkie opisy postaci, gadżetów, przedmiotów i lokacji. Zapraszamy do miejsca pełnego spokoju i powagi, znużonym niosącego odpoczynek, a prowadzącym świeże pomysły.
Sebastian „Dezel” Truszkowski

KAROL GREYFOOT
postać do dowolnego systemu fantasy

Karol Greyfoot jest gnomem. Nie byle jakim gnomem. To arcymistrz iluzji, jakich niewiele nie tylko
wśród gnomów, ale i wszystkich magów. Pisząc ten
tekst poskąpiłem rysopisu, charakterystyki i nazw
miast. Uważam, że lepiej będzie jak każdy mistrz
sam je dopisze.
HISTORIA
Karol był najstarszym synem gnomiego architekta.
Gdy osiągnął dorosłość, postanowił spełnić swoje
marzenia i udał się do miejskiej biblioteki, gdzie
szukał maga, który wziąłby go na nauki. Nie bardzo
mu to szło, więc w wolnych chwilach studiował liczne dzieła traktujące o magii iluzjonistycznej. Wtedy
też obrał właśnie tą dziedzinę magii na specjalizację. Pewnego dnia, gdy Karol zrezygnowany czytał
jeden z almanachów, w bibliotece pojawił się sędziwy czarodziej, który postanowił zabrać Karola ze
sobą. Stary mag w ciągu wielu lat przekazał całą
swoją wiedzę młodemu gnomowi. Mag bardzo lubił
żarty i płatanie figli, co także zaszczepił w umyśle
Karola. Przez pewien czas razem z Karolem żartowali przy pomocy iluzji z wieśniaków i podróżnych.
Pewnego dnia Karol wpadł na pomysł utrzymywania
się z tego… W ten właśnie sposób gnom razem ze
starym magiem kupili małe laboratorium, niegdyś
należące do alchemika i założyli sklep z przeróżnymi
magicznymi cackami. Magowi znudziła się jednak ta
praca i pozostawił cały dobytek Karolowi Greyfootowi. Ten zaś do dziś miłuje się w żartach i figlach
i nadal prowadzi swój mały sklep.
CHARAKTER
Chcąc wykreować Karola takiego jakim go sobie
wymarzyłem, musisz przedstawić go jako dobro-

dusznego, acz czasami zgryźliwego żartownisia.
Zazwyczaj ma dobry humor, ale gdy jakiś figiel mu
nie wyjdzie, może być zmartwiony, a nawet gniewać
się na cały świat. Czasami jest po prostu jak dziecko.
PRZEDMIOTY
Nie wszystkie towary jakie można dostać u Karola
tworzą tylko iluzje, niektóre z nich dają prawdziwe
efekty. Drodzy mistrzowie: sami zdecydujcie o charakterze różnych przedmiotów. Oto lista przykładowych przedmiotów znajdujących się w ofercie Karola:
♦ Pas atrakcyjności – po założeniu pas przyciąga
osoby tej samej płci,
♦ Grzybki halucynogenne – wyglądające jak pieczarki, wywołują silne halucynacje i majaki,
♦ Miecz pacyfista – miecz, który po zaatakowaniu
nim wyrywa się z ręki dzierżącego i atakuje go
krzycząc piskliwie „śmierć, śmierć”,
♦ Tomik wierszy – tomik, który po otwarciu naśladując głos posiadacza zaczyna recytować zbereźne wierszyki i piosenki, nie dając się przy tym
zamknąć,
♦ Lewa księga czarów – księga zmieniająca treść
zaklęć na szkodliwe dla używającego,
♦ Znikająca lina – lina która po dotknięciu znika,
♦ Pierścień zmieniający kolor skóry – pierścień,
który po założeniu zmienia kolor skóry właściciela na wybraną barwę, efekt trwa jeden dzień,
♦ Smycz z psem, którego widzi tylko trzymający –
chyba jasne,
♦ Gasnąca pochodnia – pochodnia, która gaśnie w
ciemności.
Tomasz Kucza

OJCIEC
postać do dowolnego systemu, pomysł zaczerpnięty z serialu „Star Trek: Voyager”

DON
Czarne mury więzienia wznoszą się złowrogo na
wzgórzu za miastem. Ludzie nauczyli się ignorować
ponurą budowlę, przechodząc odwracają wzrok, nie
pozwalają by widok twierdzy zepsuł im humor,
przypomniał o znajomych, którzy zniknęli za stalostrona
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wymi wrotami.
Na ulicach nie jest bezpiecznie. Można zostać złapanym przez patrol i trafić pod sąd za złe spojrzenie.
Buntownicy ukrywają się umiejętnie, ale i tak wielu
wpada w ręce „sprawiedliwości”.
W tłumie dostrzec można zgarbionego mężczyznę,

Wieża Snów
porusza niepewnie i posyła dziwne uśmiechy na
lewo i prawo. Nazywa się Don.
Czasem zatrzymuje się i zastyga w bezruchu na
kilka minut zapatrzony w sylwetkę więzienia wznoszącą się ponad miastem. Łzy spływają mu po twarzy.
Ludzie nauczyli się ignorować dziwaka, niektórzy
otwarcie wyśmiewają starca, nazywają tchórzem,
czego Don najbardziej nienawidzi.
Gdy patrole łapią kogoś, Don – jeśli jest w pobliżu –
odgrywa swoją komedię. Żongluje, mamrocze i opowiada kawały, by odwrócić uwagę żołnierzy. W ten
sposób kilkakrotnie udało mu się uratować złapanych, którzy wymykali się w zamieszaniu. Kapitan
strażników jest wobec starca pobłażliwy, gdyż zna
jego historię.
Czasem, gdy w mieście zjawią się przybysze i Don
spostrzeże wśród nich młodą kobietę, podbiega do
niej i nazywa córką. Może nawet zdobyć się na wyratowanie jej z rąk patroli. Zwraca się do nieznajomej imieniem Rohana i opowiada jak bardzo stęskniła się za nią matka Asmena, pokazuje listy do żony, które pisze od czasu, gdy została zabrana do
więzienia. Czasem nie pamięta co napisał w liście,
próbuje sobie przypomnieć, cały czas namawiając
kobietę, by pomogła matce wydostać się z więzienia, jednocześnie tłumacząc, że jest to zbyt niebezpieczne i nie powinna się na to zgodzić.
Nie ścierpi nazwania tchórzem, w obronie „córki”
jest w st anie zdobyć się na niespotykane bohaterstwo (nawet na poświęcenie życia), będzie też chodził za nią wszędzie.
HISTORIA DONA
Ze wspomnień Dona, fragmentów które czasem mu się
wymkną oraz listów do żony, można poznać historię

zdziwaczałego starca.
Jego żona, Asmena, należała do ruchu oporu. Namawiała męża do walki przeciw reżimowi, ale Donowi
zawsze brakowało odwagi. Pewnego dnia jednak obiecał, że wspomoże ją w akcji, która miała na celu wysadzenie w powietrze placówki strażników.
Nie stawił się umówionej godzinie na spotkanie na
moście – ze strachu. Kiedy wreszcie zdobył się na odwagę, było już za późno – zdążył jeszcze zauważyć jak
czekająca na niego żona została pojmana przez patrol i
zawleczona do więzienia.
Don został sam z córką Rohaną. Zrozpaczony szukał
sposobu na uwolnienie jej matki. W końcu opracował
plan i namówił Rohanę do pomocy. Udało im się wedrzeć do więzienia, ale strażnicy w końcu ich dopadli.
Zabili Rohanę, a Dona puścili wolno, kpiąc z jego losu.
Od tego czasu minęło czterdzieści lat. Don postarzał
się, jego umysł szwankuje, pamięć zawodzi. Nigdy nie
przyjął do wiadomości śmierci córki, już kilkakrotnie
brał za nią obce kobiety i namawiał do prób uwolnienia
Asmeny. Czasem uzyskiwał zgodę, ale misja zawsze
kończyła się tak samo – śmiercią „córki”, a kapitan
strażników nieodmiennie wypuszczał Dona na wolność,
wiedząc że mężczyzna jest chory, licząc że wprowadzi
w ręce strażników kolejne buntowniczki.
Pewnego dnia Don odniesie sukces. Może z pomocą
graczy próbujących uwolnić towarzysza? Dostanie się
do więzienia, dotrze do cel, gdzie kapitan rzuci mu w
twarz prawdę – Asmena nie żyje od kilkunastu lat, a
Don doprowadził własną córkę do śmierci namawiając
ją do prób uratowania matki. Don nie uwierzy, ale
rozwścieczony rzuci się na kapitana i zabije go, po
czym – najprawdopodobniej – sam zginie. Czy aktualna „córka” starca będzie miała na tyle serca, by zaprzeczyć słowom kapitana i pocieszyć umierającego
starca?
Tomasz Kucza

ROID
do dowolnego systemu SF

Roid jest niewielki, podobny do naturalnej asteroidy. Dzięki specjalnemu układowi maskowania dla
czujników zewnętrznych wydaje się jednolitą bryłą
skały i lodu.
W rzeczywistości Roid jest statkiem kosmicznym.
Posiada skomplikowany napęd odrzutowy, dzięki
dużej ilości silników potrafi poruszać się z jednakową prędkością we wszystkie strony, jednocześnie
jest niezwykle zwrotny jak na warunki panujące w
kosmosie. Nie posiada głównych silników, ani żadnego napędu nadprzestrzennego, w związku z czym
nie stanowi samodzielnego pojazdu. Zewnętrzna
warstwa jest pokryta czujnikami i nadajnikami, których używa system maskowania, ale umożliwiają
także świetne działanie systemu automatycznego
pilotażu, co umożliwia działanie bezzałogowe. Wewnątrz Roida jest dość miejsca na kilkunastoosobową załogę, a reaktor dostarcza dość zasilania, by
zapewnić warunki do życia.
Roid może być używany jako broń masowego zniszczenia, statek badawczy albo szpiegowski (po

umieszczeniu na orbicie planety).
Może też służyć jako zamaskowana baza piratów lub
terrorystów albo rządowa placówka badawcza np.
fabryka broni.
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Wieża Snów
Tomasz Kucza

MATYLDA
Na przełęczy którą wiedzie ważny
szlak handlowy często natknąć się
można na czarne psisko o gładkiej
sierści i mądrych oczach.
Kupcy nazywają sukę Matyldą i czują się obligowani rzucić psu jakiś
smakołyk za każdym razem, kiedy
przejeżdżają tą drogą. Niektórzy
próbowali przygarnąć Matyldę, bo
dobry pies zawsze przyda się przy
wozie, ale suka nie chce opuścić
przełęczy. Czeka na swego pana,
najpewniej bogatego szlachcica, którzy wyrzucił niechciane zwierzę
z karocy.

Niektórzy mówią, że zawsze,
kiedy traktem przejeżdża karoca, Matylda nadstawia uszu,
ożywia się i z nadzieją czeka na
poboczu drogi. Po wszystkim
siada z dala od ludzi, pogrążona
w smutku.
Z biegiem lat Matylda zestarzała
się, jej sierść wyblakła, ale wytrwale czuwa na skraju drogi.
Kupcy mówią, że gdy zdechnie
jej duch nawiedzać będzie przełęcz po wsze czasy.

Janusz Dzwolak

zwierzę, do dowolnego systemu

Tomasz Kucza

RÓŻA
postać do dowolnego systemu fantasy

Gracze po pokonaniu i zabiciu złego czarodzieja ruszają zadowoleni z siebie w dalszą drogę. Tymczasem
zauważają małą dziewczynkę maszerującą poboczem
w przeciwną stronę.
Dziewczynka nazywa się Róża, ma dziesięć lat, krótkie
włosy ma zaplecione z tyłu wstążką. Na plecach niesie
niewielki tobołek i z determinacją na twarzy wędruje
przed siebie.
Wszystkich napotkanych wypytuje o ojca – wielkiego
czarodzieja, który opuścił dom z ważną misją i dotąd
nie wrócił. Matka dziewczynki zmarła przy porodzie i
osamotniona Róża, gdy ojciec nie wrócił do domu, wyruszyła na poszukiwania.
Okaże się, że ojcem dziewczynki jest… zły czarodziej,
którego zabili gracze. Czy zdradzą małej prawdę? A

może ulegną, gdy dziewczynka pogrozi im palcem i
zażyczy sobie wędrować razem z nimi? Jeśli odmówią,
zaleje się łzami.
Jeśli przygarną dziewczynkę, szybko wyjdzie na jaw,
że odziedziczyła po ojcu zdolności magiczne i nie wie
jak je kontrolować. Zdenerwowana będzie znikać, a
czasem wymkną jej się niekontrolowane czary.
Jak gracze poradzą sobie z opieką nad upartą małą?
Podróż może okazać się trudniejsza niż zazwyczaj
starcia z wrogiem.
A przygody mogą nabrać bardziej dramatycznego
przebiegu, gdy np. Róża zostanie porwana przez grasującego w okolicy mordercę, a gracze prowadzić będą
śledztwo, wiedząc że z każdą godziną szansa na odnalezienie dziewczynki całej spada.
Tomasz Kucza

STARUSZEK NA OSIOŁKU
postać do dowolnego systemu fantasy

Pojawia się zawsze w najmniej spodziewanym momencie. Poprzedza go ciche „klip klap” kopyt zmęczonego
osiołka. Głowę staruszka okala gęstwina siwych włosów. Koniec białej brody zatknięty ma za pas. Nie nosi
żadnej broni poza sękatym kosturem, który zazwyczaj
przymocowany jest przy workach na grzbiecie osiołka,
a staruszek sięga po niego, tylko gdy zsiada na ziemię.
Mimo wieku porusza się żwawo, ale starość najwyraźniej odcisnęła piętno na jego umyśle. Jeśli się odzywa,
zazwyczaj mówi od rzeczy – chociaż może jego słowa
znaczą coś, czego nikt młodszy nie jest w stanie pojąć?
Staruszek zbiera wszystkie przedmioty magiczne, jakie
jest w stanie dosięgnąć. Jest magiem niezwykle potężnym, więc jeśli zdecyduje się coś zabrać, zazwyczaj
nie ma siły, która mogłaby go powstrzymać. Jeśli ktoś
próbuje mu przeszkodzić, staruszek unieruchamia go
magią, nikomu jednak nie robi krzywdy. Skradziony
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przedmiot magiczny pakuje do kieszeni, wsiada na
osiołka i odjeżdża w siną dal. Zaklęcie unieruchomienia
zwalnia dopiero, gdy nie ma już po nim śladu. Pościg
zdaje się na nic, najwyraźniej bowiem staruszek zna
szybsze sposoby przemieszczania niż jazda na osiołku.
Na mojej sesji staruszek pojawił się pierwszy raz, gdy
gracze chcieli odbić jeńca, który został wzięty na stojący w porcie, pełen wrogów statek. Dziadek wysłuchał
graczy i ruszył w stronę statku. Zdezorientowani gracze za nim. Wdarł się na statek otoczony magicznym
polem, które obejmowało także graczy. Gracze wyswobodzili jeńca, a tymczasem staruszek zabrał magiczną kulę ze statku, zlikwidował magiczne pole i…
zostawił graczy na statku pełnym wrogów.
Motywu staruszka na osiołku nie należy nadużywać, bo
po pewnym czasie gracze zaczynają na niego reagować alergicznie. Czasem może wspomóc graczy, innym
razem ukraść im sprzed nosa magiczny przedmiot.

Wieża Snów
Tomasz Kucza

AAedón
edón
Jakub „Qba” Kasper

postać do dowolnego systemu fantasy

Nazywa się Aedón. Nie pamięta dzieciństwa, wspomnienia z przeszłości są dla
niego skryte mgłą, której nie potrafi przeniknąć. Wędruje przez najstarsze puszcze,
używając potężnych mocy ratuje przed
śmiercią chore drzewa, ranne zwierzęta,
usychające rośliny.
Potrafi władać przyrodą na poziomie niedostępnym dla najpotężniejszych magów.
Na jego polecenie wzniecają się wichury, a
rośliny kiełkują w mgnieniu oka, by chwilę
później zakwitnąć po raz pierwszy. Uleczy
wilka z odgryzioną łapą, odrodzi zrąbane
toporami drzewo. Leśne zwierzęta podążają za jego głosem, a rośliny szeleszczą
radując się samą obecnością Aedóna.
Najstarszy, mówią na niego elfy, a pewność pobrzmiewa w ich głosach.
Starzec unika osad, nienawidzi żelaza i
broni. Napotkanych natrętów, którzy próbują ścinać drzewa albo choćby gałęzie na
ognisko, na gest Aedóna oplatają pnącza
dusząc życie. Czasem zamienia nieszczęśników w drzewa szumiące smutno na północnym wietrze.
Opuszczone ludzkie siedziby, które napotka na drodze jednym szeptem zamienia w
zielone pagórki. Tylko gdzieniegdzie spod
mchu i porostów wyzierają skruszone kominy.
Mówią, że przespał tysiąclecia, a gdy obudził się spostrzegł, że świat się zmienił. Nie
zezłościł się. Aedón jest zawsze spokojny.
Ale postanowił naprawić zniszczenia.
Lasy, w których bywa, zamykają się przed
intruzami, zwierzęta atakują ludzkie siedziby, roślinność zarasta drogi.
Niektórzy mówią, że Aedón jest bogiem,
który dawno temu powołał do życia pierwsze rośliny i zwierzęta. Teraz przywraca
świat na powrót do naturalnego stanu. Inni
twierdzą, że kiedyś był drzewem, ale ożywiła go matka natura nadając postać człowieka i kazała ratować prawdawne puszcze. Wśród elfów krąży legenda o Władcy
Korzeni, który stworzył wszystkie puszcze
świata, a później zasnął kamiennym snem,
by obudzić się dopiero na koniec świata.
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Wieża Snów
Tomasz Kucza

s eser
r KKalios
alios
postać do dowolnego systemu fantasy
uriel

Ser Kalios był niegdyś znanym rycerzem, który nie odpuścił żadnego
turnieju, a wielokrotnie zwyciężał. Podczas wojny prowadził do boju
znaczniejszych o siebie, wielu bowiem ufało jego umiejętnościom –
zarówno we władaniu mieczem jak i taktycznym podczas bitwy.
Początkowo rycerz odnosił zwycięstwo, za zwycięstwem, a poeci w pieśniach sławili wielkie czyny ser Kaliosa. Z wyprawy na wyprawę, zdawało się jednak, że życie ucieka z rycerza bezpowrotnie. Zrobił się ponury,
łatwo wpadał w złość, a czasem godzinami siedział w bezruchu w namiocie wpatrując się w dno kielicha.
Pewnego dnia targnął się na swe życie, ale czujny służący wyratował
pana od niechybnej śmierci. Od tego czasu na przedramieniach pozostały mu złowróżbne blizny.
Zachowanie Ser Kaliosa z dnia na dzień stawało się coraz bardziej nieprzewidywalne – czasem z miejsca wpadał w złość, innym razem płakał
nad krzywo wbitym w ziemię drzewcem chorągwi. Część dawnych towarzyszy opuściła go, ci co pozostali, traktowali dziwactwa dowódcy jako
rzecz normalną.
Pewnego dnia oddział rycerza zaginął w połowie drogi na front. Przestały napływać meldunki od ser Kaliosa, a jego ludzie zapadli się pod ziemię. Przełożeni natychmiast wysłali ludzi na poszukiwania cennego dowódcy, który posiadał sporą wiedzę o wojskowych planach. Wysłani
nigdy nie powrócili.
A ser Kalios wśród wiernych rycerzy toczy własną wojnę, wojnę szaleńca, pozbawioną sensu, ale krawą i niebezpieczną. Któż zdoła go powstrzymać lub przekona do zaprzestania krucjaty?
Tomasz Kucza

Pogromca
Po
g r o m c a Fal
Fal
„Pogromca Fal” ma ostry, mocny dziób, aby był w stanie przedzierać się
przez krę. Okręt jest świetnie przystosowany do pływania po zimnych
morzach, zbudowano go w celu eksploracji północnego morza w
poszukiwaniu nowych lądów i szlaków handlowych.
Załogę stanowili najtwardsi marynarze z kapitanem Brukiem na czele.
Wypłynął pewnej letniej nocy i już nigdy nie wrócił do portu. Od tego czasu
co pewien czas dochodziły wieści, czasem sprzeczne, o „Pogromcy Fal” – że
staranował statek na zachodzie, widziano go w południowym porcie,
połyskujący zielonym blaskiem wyłonił się podczas burzy. Podobne legendy
zaczęły krążyć o kapitanie Bruku, niektórzy twierdzili, że widzieli go w
portowych tawernach, inni że wymordował załogę „Pięknej Damy”.
W rzeczywistości Bruk od początku zamierzał przejąć „Pogromcę Fal” na
własność. Dobrał załogę z zaufanych ludzi i po wypłynięciu z portu zmienił
kurs i ukrył statek w zatoczce na bezludnej wyspie. Silny dziób statku od
początku wydał się kapitanowi idealny do taranowania statków. Po pewnych
przeróbkach, które zmieniły wygląd „Pogromcy Fal” Bruk ruszył na morze
pod piracką banderą.
Stosunkowo szybki okręt przemianowano na „Rubieżcę” i wkrótce morza
zadrżały przed krwawą banderą kapitana Bruka.
Gracze mogą trafić na pokład „Pogromcy Fal” jako marynarze (na samym
początku) lub jeńcy (gdy statek nazywać się już będzie „Rubieżcą”. Ciężka
walka z żywiołem odkryła część starego napisu, co pozwoli rozpoznać
prawdziwą nazwę okrętu.
Kapitan Bruk czasem trudni się handlem niewolnikami (niedoszły lodołamacz
ma pojemną ładownię). Ścigany zazwyczaj dąży do starcia i próbuje
taranować statek wroga, „Rubieżca” jest bowiem niezbyt szybki.
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Adrian Tokarski

okręt do dowolnego systemu fantasy

Wieża Snów
Tomasz Kucza

J eJezioro
z i o r o Srebra
Srebra
jezioro zainspirowane „Solaris” Stanisława Lema i „Deep Space 9”

Głęboko w niezbadanych lasach, na odległej planecie lub
w innej rzeczywistości ukryte jest Jezioro Srebra. W blasku
dnia połyskuje odbijając błękit nieba, faluje delikatnie,
czasem formując dziwaczne kształty. Liście drzew, które
spadną na powierzchnię żółkną i wysychają, po czym fale
łagodnie wyrzucają je na ląd.
Czasem, późnym wieczorem, gdy czerwony blask pada na
gładką powierzchnię, formuje się pośrodku jeziora niewyraźny kształt liścia albo ptaka, który dawno temu zatonął
w głębinach Jeziora Srebra.
Ciemną nocą, w pobliżu brzegu słychać czasem szelest
i chrobot. Zdarza się, że ciemny kształt wypełza na ląd, by
po chwili odfrunąć, odbiec lub nawet odejść w stronę lasu.
Jezioro nie przybiera, ani nie maleje. Zawsze takie samo,
niezmienne. Tylko na powierzchni czasem kształtują się
niepokojące obrazy, przedmioty, stworzenia.
A wędrowiec, którego skusi błyszcząca powierzchnia i zanurzy dłoń w odmętach straci przytomność, by rozbudzić
się kilka dni później, dalego od jeziora. Odmieniony.
Tomasz Kucza

SSadael
adael
Sadael nie pragnął opuszczać rzeczywistości, w której
się narodził. Wyrwany siłą, zszokowany nieznanym
światem, początkowo wiernie wypełniał polecenia
śmiertelnika, który go sprowadził.
Zadania były miłe Sadaelowi – zabij tego, roznieś na
strzępy tamtego. Kły demona spływały krwią,
a ogromne młoty wgniatały w ziemię wszystkich, którzy stanęli mu na drodze.
Ale mag miał także inne żądania – przynieś mi tamto,
ukradnij to, znajdź jeszcze coś innego. Sadael nie lubił
być chłopcem na posyłki.
Pewnego dnia wytłumaczył to swemu panu używając
łańcucha i jednego ze swych młotów. Podobno, gdy
znaleziono maga, stanowił całość z posadzką i łańcuchem, którym demon związał czarownika.
Sadael wyruszył w świat – poszukiwać przygód. Znalazł je w pierwszej napotkanej wiosce, drugiej i trzeciej. Od tego czasu jego śladem podążali łowcy. Miał
pecha w mieście. Tylu śmiertelników, na których można wypróbować siłę ramienia, których krew może zrosić rogi, a miękkie ciała posłużyć za dywan.
Ale miasto rządziło się innymi prawami niż wioska.
Pojawili się magowie, a łowcy ze swą śmiercionośną
bronią dogonili Sadaela. Jakaż to była walka! Budynki
padały na ziemię, trupy zalały ulicę, ogień topił kamienie. Demon zwyciężył.
Ciężko ranny odsunął się od pobojowiska i zasnął kamiennym snem. Ukryty własną magią przespał na ruinach wieki. Ale ktoś pojawił się w mieście i czyni hałas. Czyżby nadszedł czas się przebudzić?

Uriel

demon do dowolnego systemu fantasy
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Wieża Snów
Tomasz Kucza

K sKsiąże
i ą ż e Ga’ron
Ga’ron
postać do dowolnego systemu fantasy
Uriel

Orkowie palili, grabili i gwałcili. Walka była ich żywiołem. Ale nadszedł czas
klęsk. Ludzie okazali się silniejsi, mieli lepszą broń i zaczęli spychać orków wysoko w góry. Role się odwróciły.
Matka Ga’rona była orkiem, a ojciec jednym z anonimowych najeźdźców. Wychowany wśród orków, początkowo pogardzany jako bękart, dziecko gwałtu,
odmieniec, zyskał sobie prestiż i poważanie, gdy wyszła na jaw jego siła i umiejętności.
Wkroczył w dorosłość zabijając księcia i zajmując jego miejsce. Poprowadził klany orków z powrotem w doliny. Palić, grabić i gwałcić. Wkrótce zdobył sławę
wielkiego wojownika, ale jego klan w wyniku zasadzki został niemal doszczętnie
dobity. Osamotniony książe, z nędzną garstką podwładnych postanowił zakończyć życie z honorem.
Opuścił góry i lasami zaszedł w głąb ludzkich ziem. Tutaj na nowo rozpoczął swój
taniec ze śmiercią. Książę i jego podwładni, rozgrzani żądzą zemsty wymykali się
dotychczas wszystkim patrolom. Podobno jednak król wysłał przeciwko
Ga’ronowi grupę najemników, którzy mają położyć kres księciu z gór. Jednocześnie ranny półork zmuszony był porwać medyka. Czuje że zbliża się koniec, ale
nie ma zamiaru oddać życia za darmo.
Tomasz Kucza

L aLatarnia
t a r n i a Kaldoru
Kaldoru
latarnia i wyspa

Zagubione wśród burzy statki z nadzieją kierują się na
seledynowe światło na horyzoncie. To Latarnia Kaldoru,
starodawna budowla przepełniona magią, prosta kamienna
wieża rzuca strumienie światła, choć na szczycie nie ma
latarnika, który pilnowałby ognia. Ba! Nie ma nawet ognia.
Magia kieruje światłem Kaldoru, a zwabione statki rozbijają się u skalistych brzegów wyspy, której nie ma na mapie.
Pozornie bezludna, kryje w głębi lądu zdegenrowane, zdziczałe resztki ludu, który zbudował Latarnię. Czychają na
rozbite statki, wabią załogę wgłąb wyspy i oddają w ofierze swoim bóstwom w starych, wypełnionych magią kręgach. A bóstwa przychodzą przyzwane krwią marynarzy,
przychodzą na wezwanie pokrytych futrem Kaldorian.
I przyjmują ofiarę.
Tomasz Kucza

KAIO – ŁUCZNIK DOSKONAŁY

Adrian Tokarski

postać do dowolnego systemu fantasy
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Kaio Silvan nigdy nie chybia. Kiedy pierwszy raz wziął do ręki łuk z odległości dwudziestu kroków zastrzelił uciekającego królika. Kiedy napina cięciwę, czuje pióro
strzały przy policzku jego oczy przepełnia pustka, a ruchy nabierają niezwykłej gibkości. Błyskawicznie celuje i strzela. A wynik zawsze jest taki sam – trafienie. Kaio
jest niedorozwinięty. Nie mówi, nie potrafi czytać, ani pisać. Potrafi bezbłędnie strzelać, ale nie potrafi zapanować na pęcherzem, nie potrafi zadbać o siebie. Strzelanie
z łuku to jego jedyna miłość. Trzymając łuk rozpromienia się, nuci pod nosem, a na
polecenie starego ojca w mgnieniu oka przykłada strzałę do cięciwy i trafia w cel.
Ojciec jest jedyną podporą Kaio, tylko on wie jak opiekować się biedakiem. Wozi go
na turnieje, nie pozwala wyśmiewać. Kiedy jego zabraknie Kaio nie pożyje długo.

Wieża Snów

Pytanie
numeru
Pytanie
numeru
oraz odpowiedzi na poprzednie

Poprzednie pytanie brzmiało: Jakie było najgłupsze wydarzenie
na sesji, z jakim się spotkałem? Nadeszło nawet sporo odpowiedzi, co nas bardzo cieszy. Liczymy na podobny odzew przy następnym pytaniu, które brzmi: Jakie były moje pierwsze sesje RPG?
Oto odpowiedzi na poprzednie pytanie:
Drużyna napotkała na swej drodze skrzydlatego potwora, który
przykucnął nad rozbitym wozem. Nie namyślając się długo jeden
z bohaterów zaszarżował na stwora. Bestia rzuciła się na niego,
a ja rzuciłem kośćmi i mówię: „Stwór uderzył pazurami w kark
twojego wierzchowca, zabijając zwierzę na miejscu”. Gracz patrzył na mnie przez chwilę oniemiały, po czym wydukał: „Ale ja
szarżowałem pieszo”…
red. nacz.

Zwykle robię za MG, ale zdarzyło mi się kilka razy być również
graczem. Oto 3 wyjątki z gry (preludium) u świeżo upieczonego
Mistrza z „Wampira: Maskarady”, które zapadły mi w pamięć:
1. Nie braliśmy zbyt poważnie naszego nowego MG, i każdy
z graczy chciał się nieco podroczyć w preludium. MG był pod
dużym wrażeniem „Wywiadu z wampirem”, więc na każdym
kroku wykorzystywał sytuacje z filmu. Jeden z graczy został
złapany przez wampira, swego przyszłego ojca, w samochodzie
i usłyszał nieśmiertelne „Dam ci wybór, którego nigdy nie miałem…”. Niestety, zaskoczony MG w odpowiedzi usłyszał od gracza
odmowę przemiany. Chwilę się zastanawiał, wreszcie odparł:
„Niech cię diabli, i tak cię przemienię!”
2. Za to innemu graczowi się upiekło. Był myśliwym i wracał
właśnie z polowania. Wówczas po raz kolejny przyleciał do niego
wampir (miał dar latania – tak jak Lestat) i zapytał, czy gracz
zdecydował się już na przemianę. Ten odmówił, więc przyszły
ojciec zaczął odlatywać. Kiedy wampir znalazł się nad morzem,
gracz ni stąd ni zowąd wyciągnął strzelbę i… trafił krwiopijcę,
który spadł jak kamień w wodę. I więcej nikt już o nim nie słyszał.
3. A oto sytuacja, która przytrafiła się mnie. Przez większość
preludium zwodziłem wampira i za którymś z kolejnych „razów”
ukryłem się u przyjaciółki w domu. Przyszedł wampir i zapytał
o mnie, a w odpowiedzi usłyszał wiadomość, którą kazałem jej
przekazać, gdyby ktoś pytał… czyli: „w pospiechu udał się daleko
na Syberię w ważnych sprawach…”. Wampir oczywiście popędził
na pociąg – a my pękaliśmy ze śmiechu…
kenn

1. Drużyna składająca się z początkującego Maga (człowiek)
łowcy czarownic (człowiek) zostaje wysłana z misją znalezienia
pewnego pasa skradzionego ze świątyni Solkana. Gildii magów
zależy na nim równie mocno jak świątyni i bynajmniej nie mają
zamiaru się podzielić, jednakże żaden nie wie o planach drugiego. Na miejscu wynajmują przewodników po górach: trapera
(krasnoluda) i szlachcica banitę (człowieka), który był w posiadaniu owego pasa, lecz tylko on wiedział o jego magicznej mocy,
i się z tym nie zdradzał jako, że zdobył go wcześniej z krasnoludem. Zostają schwytani przez wroga gildii, który również poszukuje przedmiotu, jednakże jest zbyt potężny, by bohaterowie
mogli mu zagrodzić, dysponuje ponadto podwładnymi. W trakcie
kolacji grozi im, aby opuścili obszar i nie wchodzili mu w drogę,

gdyż wtedy zetrze ich na proch. Już chce ich wyrzucić, gdy nagle
krasnal mówi „Wiktor, on mówi o twoim pasie?”.
2. Ograbiony krasnolud idzie odziany w prześcieradło, podchodzi
do drwala i mówi: „Zamienisz może siekierę na prześcieradło?”.
3. Drużyna znajduje się przed otwartymi drzwiami, z których
przed chwilą wyskoczyło jakieś stworzenie i zabiło BN po czym
wycofało się. Przestrzeń w pokoju wydaje się być ciemna jak
smoła mimo wrzucania weń pochodni. Uzgodnione zostaje, że
w wagoniku przykrytym tarczą wjedzie krasnolud, a reszta będzie asekurować linę przyczepioną do wagonika, aby w razie
kłopotów wciągnąć go z powrotem. Krasnolud wjeżdża i po chwili
słychać jego krzyk. „Puszczam linę” – krzyczy pozostała trójka
graczy.
4. Gracze lubili zadymy w karczmach, toteż gdy tylko zajeżdżali
do miasta, szli do jakiejś speluny się bić. Zazwyczaj działo się to
w ten sposób, że dwójka elfickich zabójców wchodziła do środka
razem z krasnoludzkim Zabójcą Trolli, a kapitan najemników
ustawiał się przy wejściu z belką, którą ogłuszał wybiegających
wzywać pomoc gości, tak że ci wlatywali z powrotem do karczmy. Na dachu ustawiał się zawsze człowiek łucznik wypatrujący
straży miejskiej i strzelający ze strzał ogłuszających do uciekających oknami. Po każdej bijatyce rzucali sakiewkę złota na pokrycie szkód.
5. BG znaleźli się w nowym świecie, pokonali na trakcie kilku
mrocznych elfów.
Wszyscy: „Przeszukuję”
Mg: „Nic nie znaleźliście”
Kapitan najemników: "Wieszam ich na drzewach”
Wszyscy poza kapitanem: „Po co?”
Kapitan najemników: „Dla przestrogi"
Mg: „Masz linę?”
Kapitan najemników patrzy w kartę i widzi, że ma, ale mu jej
szkoda.
Kapitan najemników – odkrywczo – „Wieszam ich za bebechy!”
Navarre
Rzecz działa się kilka lat temu, kiedy zarówno my, jak i nasz MG
byliśmy „odrobinkę” niedoświadczonymi erpegowcami. Graliśmy
w ZC we współczesnych realiach. MG spisał się dobrze, scenariusz był ciekawy, klimat udało się stworzyć, wszyscy mocno się
zaangażowali w odgrywanie postaci… Nie pamiętam w tej chwili
szczegółów, ważne jest, że kluczową lokacją w scenariuszu był
stary indiański cmentarz, koło którego jeden z graczy nieopatrznie kupił dom… Po wielu godzinach dotarliśmy do końca przygody, tajemnica została wyjaśniona, zło naprawione, a dom gracza
spalony do fundamentów… W tym momencie spojrzałam na kartę
mojej postaci, która zgodnie z wprowadzeniem MG mieszkała
niecałe 3 godziny drogi od wspomnianego indiańskiego cmentarza – i zobaczyłam „miejsce zamieszkania”… Londyn. W Anglii.
Zapomnieliśmy. Wszyscy.
Dzio.
Była to jedna z naszych pierwszych sesji. Gracze znaleźli tajne
przejście w piwnicy gospody. Ciekawski karczmarz postanowił im
pomóc i szybko został wysłany przodem. Ponieważ w drzwiach
była pułapka, zginął przeszyty strzałą. Gracze nie zastanawiając
się długo wydobyli ciało gospodarza i… zaczęli używać jako wykrywacza pułapek. Naszpikowany strzałami, nadpalony i pozbawiony ręki gospodarz został wreszcie porzucony, ale ręka przydała się jeszcze do opędzania się od kilku umarlaków, którzy pojawili się w korytarzu…
red. nacz.
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Poczta
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czyli kolumna dla Was

kilka próśb i sugestii

Ponieważ Wieża Snów ma teraz własne forum dyskusyjne
(www.forumws.prv.pl), dział poczty będzie miał znacznie mniejsze znaczenie, a możliwe nawet, że zakończy działanie. Wiele
zależy od was – piszcie na adres redakcji, czy chcecie zachowania działu poczty, czy wystarczy Wam forum dyskusyjne, na
które zapraszam.
Tymczasem pora na kilka odpowiedzi. Jeśli nie chcecie, by pytania, które przysyłacie do redakcji zyskały odpowiedź także w tym
dziale, zastrzeżcie, że nie życzycie ich sobie widzieć tutaj. Póki co
pozostawiłem anonimowe te maile, co do których nie miałem
pewności.
Moim zdaniem ekranizacja książek fantasy jest fajnym pomysłem, ale pod warunkiem, że nie robią tego (NIESTETY!!!) Polacy… Zobaczyć tylko „Wiedźmina”. Może zekranizowanie jakiejś
przygody do rpg-a by fajnie wyszło???
Wojtek
Niestety „Wiedźmin” pokazał w jakim dołku znajduje się polska
kinematografia. Z przykrością widzę, że niestety niechęć do polskiego fantasy przełożyła się także na całkiem udaną „Starą
Baśń”, która nie zasłużyła na ostre słowa krytyki, jakie zdarzyło
jej się otrzymać. Zekranizowanie przygody do RPG też niestety
już raz nie wypaliło – „Dungeons&Dragons: The Movie”, było
utrzymany w takim właśnie stylu i nie prezentowało się zbyt
dobrze. Ale wszystko przed nami – zainteresowanie adaptacjami
fantasy jest, a w najbliższym czasie czeka nas sporo oglądania,
jak chociażby Ziemiomorze na początku przyszłego roku.
Mam takie małe pytanie: czy jeśli napiszę jakiś tekst, recenzję,
opowiadanie i się Panu spodoba to czy jest możliwość, że zostanie on opublikowany w "Wieży Snów"? Tak z ciekawości pytam.
Jak najbardziej. Istniejemy tylko dzięki Wam, dzięki tekstom
i ilustracjom, które nadsyłacie. Wszyscy, którzy przyślą tekst lub
rysunki, mogą liczyć na ocenę i uważną lekturę / obejrzenie.
Czasem trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, bo nie zawsze
mamy czas odpowiedzieć od razu.
Czy macie zamiar zajmować się PBEMami? To mimo wszystko
ważny kawałek całej erpegowej społeczności – na przykład ja
w tej chwili nie mam czasu ani możliwości bawić się w stolikowe
sesje, ratują mnie właśnie PBEMy.
W pewnym sensie w grach przez sieć – PBEM-ach, PBGG i tym
podobnych – używa się podobnych technik jak w normalnym
RPG, dlatego teksty w „Wieży Snów” powinny być przydatne
także dla ludzi grających przez sieć. Na razie nie dostaliśmy, ani
nie napisaliśmy żadnego artykułu dotyczącego RPG przez sieć,
ale jeśli dostaniemy lub napiszemy, na pewno znajdzie się w
najbliższym numerze.

WSPÓŁPRACA
Wszystkich autorów zapraszamy do współpracy przy tworzeniu
następnych numerów kwartalnika. Na początek na zasadzie wolnego strzelca, później, powoli wyłonią się redaktorzy poszczególnych działów. Nie oferujemy za teksty ani ilustracje pieniędzy –
jedyną zapłatą za pracę jaką wkładamy w tworzenie tego pisemka jest satysfakcja.
Przyjmujemy dowolne teksty dotyczące gier fabularnych i fantastyki. Dowolne, nie znaczy wszystkie – prace muszą prezentować
jakiś poziom i być napisane w języku polskim (to odnośnie epidemii dysleksji). Mogą to być przygody, zarysy przygód, opisy
miejsc, postaci, rozszerzenia świata, legendy, opowiadania, dowolne artykuły dotyczące fantastyki i gier fabularnych, recenzje
podręczników rpg (także dostępnych za darmo, ale legalnie na
sieci), książek i filmów, śmieszne teksty (do działu Skrzywiona
Wieża), prezentacje systemów autorskich (oraz zagranicznych,
które nie ukazały się w Polsce), systemy autorskie (i artykuły do
nich), felietony (warunek: nie dotyczące polityki), krótkie teksty
do Krypty (mieszczące się na 1-2 stronach)…
Adres: magnes@poczta.fm.

ILUSTRATORZY POSZUKIWANI
Poszukujemy osób chętnych do wzbogacenia naszego pisma o
ilustracje, najlepiej dopasowane do tekstów (osoba taka mogłaby
zapoznać się z zawartością numeru przed jego ukazaniem się).
Chętni proszeni są o kontakt pod adresem: magnes@poczta.fm.
Podobnie jak w przypadku autorów tekstów, nie jesteśmy niestety w stanie zapłacić za wykonane grafiki, jedyną zapłatą pozostaje satysfakcja (a tej nigdy za wiele, jak mawia nasz redakcyjny
chochlik po udanym figlu).

REKLAMY I WYMIANA BANERÓW
Jeśli chcesz zamieścić w naszym piśmie reklamę, skontaktuj się z
nami. Strony prywatne, serwisy, vortale zapraszamy do wymiany
banerów i innych form współpracy.

DYSTRYBUCJA
Jako że nasze pismo dysponuje ograniczonymi możliwościami
dotarcia do czytelników, zapraszamy do informowania o jego
istnieniu kogo popadnie i umieszczaniu informacji o Wieży Snów
na swoich stronach internetowych.

WSPARCIE
Zapraszamy także do zakupów w sklepie Rebel – kupując produkty po kliknięciu na ten link, wspomagasz nasze pismo.

NASZA STRONA
Zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem
www.wiezasnow.prv.pl. Możesz zapisać się do prenumeraty
i znajdziesz zawsze świeże informacje o naszym piśmie.

Czy „Wieża Snów” pozostanie kwartalnikiem? Nie może stać się
dwumiesięcznikiem/miesięcznikiem/tygodnikiem/dziennikiem?
Często powtarzające się pytanie. Odpowiedź brzmi: „Wieża
Snów” pozostanie kwartalnikiem. Wynika to z kilku względów,
jednym z nich jest nasz brak czasu – robimy kwartalnik za darmo
i nie jesteśmy w stanie poświęcić na WS całego wolnego czasu.
Jeśli komuś to przeszkadza, może traktować Wieżę Snów jako
dodatek, wspomóc nas jakąś kwotą albo podarować artefakt
pozwalający przenosić się w czasie (jak w Harry Potterze 3)…
strona

88

Teksty i ilustracje w Wieży Snów są własnością ich autorów.
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