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Jakub „Qba” Kasper
Witam!
Zaczął się nam nowy rok szkolny i akademicki. Dla niektórych powrót do szkoły lub na uczelnię, dla innych początek nowej szkoły lub po prostu kolejny miesiąc
pracy – okrutne jest życie dorosłego człowieka pracującego. Wykopy archeologiczne
prowadzone przy okazji remontu krakowskiego Rynku nie odkryły niczego nowego
– jedynym ciekawym artefaktem był i jest poniemiecki zbiornik na wodę – to średnio
fascynujące znalezisko, ale taka praca archeologa.
Na internetowym forum „Wieży...” (forum.moorhold.net) odbyło się kilka mniej lub
bardziej ciekawych rozmów, nawiązano bardzo owocne i dobrze rokujące na przyszłość współprace. W samym piśmie kolejne lekkie zmiany kosmetyczne oraz sporo
recenzji (w wakacje zwykle bywa trochę więcej czasu na nadrobienie zaległości z całego roku).
Prócz tego planujemy dodatek specjalny poświęcony w całości literaturze, czyli
opowiadaniom, nowelkom oraz shortom. Prace nad dodatkiem do NeuroShimy poświęconym Polsce trwają i być może już w numerze czwartym zaprezentujemy większe fragmenty.
Jak na razie życzę przyjemnej lektury.
Piotr A. Nowakowski
Do poprzedniego numeru wkradł się błąd w pseudonimie Ashnod, autorki Lavalonu. Błąd
szybko poprawiliśmy, ale w starszych egzemplarzach będzie jeszcze widnieć. Mam nadzieję, że tym razem udało nam się uniknąć podobnych pomyłek.
Jesteśmy współorganizatorami konkursu międzygildyjnego na pracę (różne kategorie) dotyczącą Warhammera i klimatów fantasy. Nagrodami będą zestawy kości, kubki na kości,
gra Spellforce i inne. Biorąc udział w konkursie, zaznacz, że traﬁłeś na niego ze strony
Wieża Snów. Zapraszamy!

montaż mgs z pomocą ilustracji Kroghula
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Liście na drzewach zażółciły się w mgnieniu oka, wakacje dobiegły końca, nadszedł
czas na jesienny numer Wieży Snów. Po raz trzeci dostarczamy w Wasze ręce paczkę
tekstów do różnorodnych systemów, opowiadania, recenzje i dyktowaną skrzywionym poczuciem humoru Skrzywioną Wieżę.
Na początek chciałem powiadomić o konkursie – przy organizacji którego mamy
szczęście współpracować – na pracę (różne kategorie) dotyczącą Warhammera i klimatów fantasy. Nagrodami będą zestawy kości, kubki, gra Spellforce i inne. Biorąc
udział w konkursie, zaznacz, że traﬁłeś do niego z Wieży Snów. Więcej szczegółów na
stronie KSS (baner u dołu strony).
Blade dotychczas plany dotyczące numerów specjalnych wykrystalizowały się i szykujemy dla was kilka nowych projektów. Najważniejszym jest niewątpliwie ogromny
dodatek opisujący krainę Yllinor do gry Magus RPG (więcej o Magusie w dziale prezentacji w tym numerze). Dodatek będzie można spokojnie wykorzystać także np. do
prowadzenia przygód w systemach autorskich oraz jako źródło niezliczonych pomysłów na każdą sesję. Autorem jest Gerion, który w dziedzinie Magusa jest niewątpliwie specjalistą.
Rozważamy także wydanie numeru specjalnego Wieży Snów wypełnionego opowiadaniami ze światów gier fabularnych i nie tylko. Liczymy na Waszą współpracę
przy tworzeniu tekstów i ilustracji – jak wielokrotnie powtarzałem, bez Waszych
tekstw i rysunków Wieża Snów nie mogłaby istnieć.
W numerze czekają na was cztery przygody (jedna to pierwsza część kampanii do
Aphalonu), sporo artykułów o bardzo różnorodnej tematyce. Nowy dział „Kronika”
ma w zamyśle być odpowiednikiem znanego z innych czasopism Almanachu, na razie
dział otwierają cztery teksty, porady dla Mistrzów Gry oraz przydatne wskazówki dla
wszystkich zabierających się do tworzenia systemów autorskich.
Dział literatury jest obszerniejszy niż zazwyczaj i mam nadzieję, że tak pozostanie.
Oczywiście w numerze trzecia część opowieści z tajemniczą Magorią w tle, już coraz
bliżej końca.
Prezentacje to przedstawienie systemu Dergast oraz dwa obszerne teksty dotyczące zaplątanych perypetii węgierskiej gry M.a.g.u.s oraz jego polskiego odpowiednika – MAGUSa. Przedstawiamy także krótki system ASK oraz osadzony w Polskich
realiach Future O’Dark Przemka Horoszkiewicza.
Skrzywiona Wieża nabrała trochę nowego wyglądu i charakteru, mam nadzieję,
że przypadnie Wam do gustu. Krypta jak zwykle dostarcza świeżego mięcha do wykorzystania na sesjach, a na Ostatniej Stronie można zapoznać się z fragmentami
czata, który odbył się przed ukazaniem się trzeciego numeru. Można przekonać się,
które zapowiedzi zrealizowaliśmy, a które w ostatniej chwili odpadły (m. in. Kącik
Kartografa, który znajdzie się w następnym numerze). Pełny zapis czata znajduje się
na stronie.
Zapraszam do przysyłania tekstów do Wieży Snów (tutaj mała uwaga – proszę
o podpisywanie się pod tekstem), ilustracji oraz wypowiadania się na naszym forum.
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Cudza własność

dramat w trzech aktach z morałem
Neuroshima, APOKALIPSA

AKT I,

SCENA

I

WYSTĘPUJĄ:
Dwa samotne, acz tajemnicze drzewa
Zdezelowany, pędzący pick-up z kierowcą
Postaci graczy
Fontanny piasku
Wydma
OPIS SCENY:
Zupełnie niespodziewanie zza wydmy, w fontannach piasku, wyskakuje zdezelowany, pędzący
pick-up i całym impetem uderza w dwa samotne,
acz tajemnicze drzewa. Kierowca próbował się ratować i skręcił tak, że uderzył bokiem auta. Wgniótł
jednak znacznie przód, rozwalił pewnie oś, koło wygląda na zniszczone. Koleś, niemłody już, lat koło
czterdziestu, leży na kierownicy, a po jego twarzy
spływa stróżka krwi. Wygląda na nieprzytomnego
i to zdecydowanie.
DZIAŁANIA BOHATERÓW DRAMATU:
Zdaje się, że co prędzej podbiegną wysępić co się
da z pick-upa, ewentualnie ocucić rannego patałacha, który wjechał w jedyne drzewa na tej pustyni. Tutaj wykazać mogą się dwie osoby: mechanik,
który przy odrobinie fuksa (przynajmniej Bardzo
Trudny na Mechanikę, by wóz chciał jeszcze jeździć
choć przez chwilę, Trudny jeśli chce ktoś wziąć na
hol) pomoże pick-upowi oraz medyk, który zajmie
się rannym (rana nie jest ciężka, ale z głową na
pewno coś jest nie tak, Trudna Pierwsza Pomoc na
wstępie, jeśli kierowca ma w tej scenie jeszcze gadać).
Ważna uwaga dla medyka: przy robieniu opatrunku Bardzo Trudny test Wypatrywania pozwoli
wykryć pewną nieścisłość. Między końcem czoła a początkiem włosów, czyli mniej więcej tam
skąd Indianie zaczynają wycinać skalpy, widać
ledwo zarysowane zgrubienie. Pomacanie i przyjrzenie się, pozwoli ustalić, że skóra czoła jest
jakby o parę milimetrów wyżej niż reszta czupryny. Gdy gracz robiący za medyka ze zdziwienia
rozewrze szczęki, zbudź szybko kierowcę.

AKT I,

SCENA

II

WYSTĘPUJĄ:
Kierowca
Gamble kierowcy leżące na pick-upie
Naszkicowana mapka
Postaci graczy
OPIS SCENY:
Pick-up nadal wbity w drzewo ma na pace dwa
dziesięciolitrowe baniaki z wodą, zwój dziesięciometrowej, dobrej liny, w baku jakieś pięć litrów całkiem niezłej ropy, na przednim siedzeniu lornetkę,
springﬁeld z ośmioma nabojami, kartkę z dziwnym
szkicem (patrz rysunek), kapelusz słomiany, śrubokręt, skórzane rękawiczki, dwie świeże konserwy
(określenie świeże oznacza po roku 2020).
Ranny kierowca, z pewnością przeszukany, ma
notes wielkości kieszonkowej z bliżej nieokreślonymi notatkami, pisany jakimś szyfrem, trzy ołówki
o kolorach dowolnych, latarkę na baterie, a w jej
środku dwie grube, działające baterie, dwie śrubki
i kapselek.
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Miejsce: środkowo-środkowe Zasrane Stany
Nazewnictwo miejscowe: południowo-wschodnia rubież Wielkiej
Równiny
Czas: postapokaliptyczny, samo południe
Temperatura: nie do wytrzymania
Otoczenie: pustynne
Grunt: piasek, gdzieniegdzie wydmy, od biedy można iść lub
jechać
Flora: w zasadzie brak, jedyne i samotne dwa drzewa na horyzoncie
Fauna: brak, a przynajmniej wszyscy się o to modlą
Samopoczucie: brak cienia, resztki wody, na skraju wyczerpania

DZIAŁANIA RANNEGO KIEROWCY:
Po kilku niezrozumiałych bliżej jękach i charczeniach, ranny kierowca zacznie mówić. Twierdzi
jakoby nazywał się doktor Tim i prowadził poważne badania naukowe. Pytany, odpowie że badania
dotyczą wioski mutków znajdującej się niedaleko
stąd, a sponsoruje je, chcący zachować anonimowość, ﬁlantrop.
Ciągnięty za język w sprawie mapki, powie, że
naniesione są na niej posterunki, z jakich prowadzą badania, a okrąg to strefa, w którą nie należy
wchodzić, aby nie zakłócić doświadczenia. Chodzi
o to, by mutantom stworzyć warunki całkowitego
odosobnienia i badać, jak będzie postępował ich
rozwój. Badania prowadzone są już ponad półtora
roku, odkąd mutki osiedliły się tutaj.
Doktor wjechał w drzewo, bo goniły go dwa wyrośnięte i wściekłe koty preriowe. Jednego chyba
udało mu się potrącić. Nie ma pojęcia dlaczego nie
podążyły za nim dalej, być może wyczuły zapach
większej liczby przedstawicieli ludzkiego gatunku.
Spytany o zgrubienie na skórze, wciśnie Cholernie Trudny do wykrycia (test na Postrzeganie Emocji, ale tylko jeśli ktoś zadeklaruje) kit o ciężkiej
chorobie skóry, którą kiedyś przeszedł i którą wyleczono w końcu w pewnym instytucie niedaleko Nowego Jorku, z którego pochodzi, w którym się uczył
i gdzie zdobył tytuł doktora. Kilku ocalałych profesorów nadal tam wykłada, a studentom każą przedstawiać się jako doktorzy nauk przyrodniczych.
DZIAŁANIA BOHATERÓW DRAMATU:
Teraz wiele zależy od postaci graczy. Jeśli zechcą
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pomóc doktorowi, powie, że całkiem niedaleko stąd
mają bazę wypadową. Może odpłacić za pomoc
gamblami w paliwie lub nabojach. Druga ewentualność powinna zaciekawić graczy. Jeśli pociągną
za język doktora, wyjawi, że jest sprawa do załatwienia, ale negocjacje winny się odbyć w bazie.
Postaci nie mają się czego bać, w bazie znajduje się
jeszcze tylko jeden doktorek – Tom. Skuszeni nabojami powinni odprowadzić Tima i jego pick-upa
do bazy.
Jeśli gracze obrabują doktorka, zrobią mu krzywdę, bądź coś jeszcze bardziej irracjonalnego, spróbuj poskładać scenariusz na nowo zgodnie z informacjami, które zawarłem w dalszych scenach. Choć
intryga została już zawalona, pozostanie jeszcze
akcja, bo na tych terenach jest się kogo obawiać.

AKT I, SCENA III
WYSTĘPUJĄ:
Ranny doktor Tim
Zdrowy doktor Tom
Baza
Postaci graczy
OPIS SCENY:
Baza leży trzydzieści mil
na północ od miejsca wypadku. Domyślam się, że
bohaterom jakoś udało się
dotrzeć na miejsce z doktorem Timem. W skład bazy
wchodzi barak zbudowany
z blach i cegieł, parterowy oczywiście, z kilkoma
oknami to tu, to tam.
Ze strony południowo-wschodniej znajduje się
mini-ogródek
zarośnięty pnącymi się roślinami,
studnia na korbkę i wiadro,
liczne ślady kół, prawdopodobnie od pick-upa rozbitego niedawno na drzewie.
Z drugiej strony znaleźć można urwisko i przytłaczającą przestrzeń. Gdzieś daleko majaczą pagórki czy też wydmy. Używając sprzętu optycznego,
na środku ogromnej płaszczyzny, dostrzec można
badaną przed doktorków osadę mutków. Przy udanym Bardzo Trudnym teście Wypatrywania, bądź
kiedy grzecznie spytają Toma, postaci graczy mogą
dowiedzieć się, że mutki wybudowały niskie ziemianki, nie wyższe niż półtora metra, w których
spędzają całe dnie. Nocami wychodzą na polowania, łowiąc małe jaszczurki, kopią w ziemi w poszukiwaniu korzonków, czasem w kilku potraﬁą zapolować na większego drapieżnika. Stałym źródłem
wody jest leżące nieopodal źródło, które regularnie
rozgarniają rękami, a obok w cieniu skał rosną dające owoce krzewy. Pozwala to wiosce utrzymywać
się na granicy głodu. Doktorki podejrzewają, że
mutanty dopuszczają się kanibalizmu, gdyż, mimo
ciężarnych kobiet, zaledwie raz dostrzegli nowo-
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rodka, który prawdopodobnie mieszka w jednej
z ziemianek. Poza tym liczebność wioski zdaje się
utrzymywać na stałym poziomie. Aktualnie badacze doliczyli się trzydziestu sześciu sztuk w sześciu
ziemiankach.
Bohaterowie wraz z Timem i Tomem przebywają w głównym pomieszczeniu bazy. Dookoła można znaleźć sporo porozrzucanych notatek, sprzętu
chemicznego, książek różnego typu oraz nadajnik
radiowy, przez który doktorki łączą się z bogatym,
acz chcącym pozostać anonimowym, sponsorem.
DZIAŁANIA BOHATERÓW DRUGIEGO PLANU:
Tom, wraz z jednym z bohaterów, wchodzi do
głównego pomieszczenia i zaczyna się zajmować
kolegą. Po chwili przedstawia się gościom – dobrze
by było, gdyby i gracze się przedstawili (ważne!)
– po czym proponuje coś do picia lub jedzenia.
Rozmowa toczy się wokół tutejszych mutków, przykrego wypadku Tima oraz czego dusza zapragnie.
W końcu nadchodzi chwila,
gdy Tom przejdzie do tak
zwanego sedna sprawy.
Może oczywiście zapłacić
na miejscu za odwiezienie
przyjaciela ropą, medykamentami, jedzeniem, bądź
nabojami różnego typu.
Sprawę jednak odwlecze
i wyłoży kawę na ławę. Do
terenu badań zbliża się spora grupa łowców mutków.
Doktorki nie dysponują zbyt
wielką siłą ognia. Mają co
prawda parę spluw (strzelby, dowolne pistolety), ale
za bardzo nie potraﬁą ich
obsłużyć. Tutaj oczywiście
przydadzą się nasi bohaterowie. Naukowcy mogą dać
naprawdę wiele za ocalenie
mutkowej osady przed naHollow
jazdem łowców.
Zapewne gracze zaczną niekończące się dywagacje na temat stawki. Dostosuj cenę obrony do swojego stylu prowadzenia i ilości gambli jakie dostarczasz graczom. Doktorki mogą dać dużo za robotę,
są praktycznie bezbronni. Szef przyjedzie z odsieczą dopiero następnego dnia, gdyż zgłosili sprawę
przez radio. O łowcach wiedzą tyle, ile powiedział
im (przez radio) zaprzyjaźniony właściciel jednej
z knajp. Wesołe stadko teksańczyków piło od rana
u niego, po czym zebrali się w solidną grupę i jadą
wytępić wszystko co żyje i jest zmutowane w okolicy. Szykuje się rzeź, teksańczyków jest sporo,
ale nie są to zaprawieni żołnierze. Będą w okolicy
o zmroku.
DLA NARWANYCH GRACZY I ICH BOHATERÓW:
Może zdarzyć się, że gracze stwierdzą, iż biznes
jest za ryzykowny i lepiej wytępić doktorków. Łatwiej i przyjemniej. Jest ich dwóch, jeden ranny,
a do tego są bezbronni i mają tony dobrych gam-
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z mylnego wrażenia. Wszystkie przeprowadzone
w bazie rozmowy zbierał silny mikrofon z nadajnika
i radiooperator szefa zna imiona (o ile się przedstawili!) postaci graczy. Do tego szef to nie byle
kto – sam Josef Kela, jedna z grubych ryb terenów
położonych na południe stąd (oczywiście jeśli bohaterowie graczy stamtąd właśnie wędrują, musieli o Keli słyszeć wiele, to potężny człowiek, groźny
i bezlitosny – resztę, drogi Mistrzu, możesz ubarwić
sam). Wizja śmierci z ręki któregoś z ludzi Josefa
(już tu jadą i nad ranem mogą być na miejscu!)
powinna przyprowadzić graczy do porządku. Jeśli
nie, trudno, trzeba będzie improwizować.

AKT II, SCENA I
WYSTĘPUJĄ:
Dzikie stworzenia
Pustynia
Goście z Teksasu
Postacie graczy
OPIS SCENY:
Teraz następuje chwila relaksu. Miejsce, w któ-

OPIS POLA BITWY:
Dobre przestudiowanie mapy pomoże bohaterom
znacznie. Dość łatwo stwierdzić, że jedyna droga
z północy prowadzi przez obszerny wąwóz. Choć
miejsca jest sporo, zawęża to nieznacznie obszar
ewentualnej potyczki.
Wizja lokalna to kolejne punkty dla postaci graczy. Sporo głazów i potężnych kamieni stanowi idealne miejsce do ukrycia się. Można więc z łatwością
przygotować się na najgorsze. Gdy postaci graczy
dobrze poszukają (Trudny test na Wypatrywanie)
znajdą wśród głazów coś na kształt ruin – dwa
wysokie na metr z kawałkiem murki, będące kiedyś częścią ścian chałupy. Zbudowane z kamieni,
cudem zachowały się, choć w opłakanym stanie.
W każdy bądź razie mogą przydać się do rozstawienia ludzi.
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DZIAŁANIA BOHATERÓW DRAMATU:
Mam nadzieję, że wszystko już zostało ugadane i bohaterowie graczy wyruszają na krucjatę
w obronie mutków doświadczalnych. Jakąkolwiek
kwotę wraz z doktorkami ustalili, umowa jest prosta – przed wyjazdem połowa gambli, po powrocie reszta oraz ewentualne leczenie i pokrycie strat
oraz szkód. Tuż przed wyjazdem Tom nakreśli na
mapie punkt, w którym mają szansę pojawić się
łowcy, oraz noktowizor i lornetkę, jeśli któregoś
z tych sprzętów nie mają. Dodatkowo powie, by
pod żadnych pozorem nie zdradzali nikomu z łowców pozycji bazy i najlepiej mówili jak najmniej.
Gdy bohaterowie gracze wreszcie wyruszą, doktorki zamkną drzwi na sztabę i zabarykadują wejście
oraz okna.

rym doktorki spodziewają się teksańczyków, nie
jest aż tak bardzo oddalone, a do zmierzchu daleko. Czas pogadać, przejrzeć broń, wbić się w pancerze, pochować co cenniejsze gamble. Po drodze,
dla ubarwienia akcji, można wprowadzić jakieś dzikie pustynne stworzonka, najlepiej ostro zmutowane. Nie chodzi o to, by graczom robić problemy,
raczej by się dowartościowali i postrzelali trochę
do słabszych i znacznie głupszych celów. Może się
przydać, w końcu z północy nadciągają farmerzy
z Teksasu.

SCENOGRAFIA BITEWNA:
Pozwól teraz graczom na kombinowanie. W razie
potrzeby skuś się na szkic otoczenia, baw się w rysowanie kamieni, murków, przeszkód, wszystkiego
co ci przyjdzie na myśl. Niech gracze poczują, że
przygotowują się na akcję o kluczowym znaczeniu,
która może zakończyć się krwawą rzezią. Gdy zajmą pozycje oraz ustalą plan, zapadnie zmierzch,
a wraz z nim pojawi się w oddali światło.

DZIAŁANIA ŁOWCÓW MUTKÓW:
Jeśli gracze liczyli, że to Teksańczycy, nie mylili
się. Gdy źródło światła jest coraz bliżej, wyraźnie
widać postać na koniu, we ﬂanelowej koszuli i w
skórzanym pancerzu. Choć wygląda przygniatająco
na dużym kasztanowym wierzchowcu, mężczyzna
nie jest ani duży, ani po zęby uzbrojony. Ot, zwykły
człowiek o ciemnych jak na Teksas włosach i przeciętnych gabarytach – przywódca, lecz nie siłacz,
o wąskiej, żywej twarzy.
Zapewne gracze ukryli się dość dobrze i przywódca łowców niczego nie dostrzeże. Zatrzyma
się blisko umocnień i rozejrzy się. Zacznie rozmawiać po cichu z innym Teksańczykiem. Z fragmentów słów i gestów można domyślić się, że przybyli
wraz z potężną bandą. Po chwili po bokach pojawią
się światła – to konni otaczają teren, idąc szeroką
ławą. Najwyższa pora by gracze zaczęli działać.
DZIAŁANIA BOHATERÓW DRAMATU:
Wszystko teraz zależy od nastawienia i temperamentu bohaterów. Wyjść z całej sytuacji jest kilka.
Zależnie od wizji Mistrza Gry, Teksańczyków może
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być na tyle dużo – dwie dziesiątki myślę że starczą
– by postaciom graczy od razu się odechciało walki
i przystąpili do rozmów z szefem. Takie założenie
przewiduje scenariusz i gdy rozmowy się rozpoczną, odsyłam do następnej sceny.
Może też zdarzyć się, że gracze zaczną do łowców po prostu strzelać. Proszę bardzo, w końcu po
to mają broń i medykamenty. Oczywiście potyczka nie będzie łatwa, a już na pewno nie przyniesie
zwycięstwa. Można stwierdzić, że to jawna liniowość, ale nie poradzę – wyżej końca pleców gracze nie podskoczą i wszystkich łowców zwyczajnie
w świecie nie są w stanie załatwić (statystyki, jak
komuś potrzebne, zamieszczam na końcu).
No dobrze, czyli rozgorzała bitwa. Choć bohaterowie mają po swojej stronie element zaskoczenia,
pamiętać należy o kilku rzeczach. Przede wszystkim łowców jest sporo, od kilkunastu do dwudziestu
paru, w zależności od wizji Mistrza Gry, liczebności
postaci i siły ognia graczy. Mają wierzchowce, nad
którymi potraﬁą nieźle panować, broń, przeważnie
długą, którą umieją się biegle posługiwać oraz niektórzy lekkie pancerze z utwardzanej skóry. Wszyscy to zdrowe silne chłopaki z Teksasu, rzekłbym
nawet podręcznikowe (no, może poza szefem).
Oczywiście pamiętaj, że również łowcy mają zamiar
korzystać z głazów jako z dobrych osłon i raczej
nie będą stać na środku i czekać aż nasi wymiatacze broni palnej ich zgładzą. Niech to będzie długa
i równa, choć skazana na porażkę bitwa, z wychylaniem się zza osłon, bieganiem między nimi, trwaniem w bezruchu i wypatrywaniem. Pamiętaj też,
że jest już ciemno, co wcale nie pomaga.
Choćby nie wiem co się działo, bitwa jest przegrana. Niech postaci graczy dostaną ostro w kość,
sprowokuj ich do dyskusji na temat sensu walki.
Może wytworzyć się sytuacja patowa, jedni i drudzy pochowani za głazami, nikt nie chce się wychylać, można pogadać. Adrenalina powoli opada,
strat jest dużo, jęczących z bólu jeszcze więcej.
Czas rozpocząć nową scenę.

AKT II, SCENA II
WYSTĘPUJĄ:
Łowcy mutków z Teksasu
Głazy
Postacie graczy
OPIS POLA BITWY:
Doszło, z takich czy innych powodów, do rokowaniach. Być może pole bitwy usłane jest trupami,
krwią, łuskami i czym sobie życzysz, być może po
prostu szefowie obu band mają chęć na rozwiązanie problemu humanitarnie. Wszystko jedno, fakt,
że czas pogadać wśród głazów.
WARUNKI ŁOWCÓW:
Co robią tutaj postaci graczy dobrze wiemy.
Czas dowiedzieć się, czego szukają łowcy mutków.
Tym, którzy domyślają się, że przyjechali zapolować na mutki, gratuluje bystrości umysłu. No bo
po cóż innego? Bill Cortney, szef bandy, wyjaśni
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że poszło o zakład. Jedyny z całej bandy zajmuje
się łowieniem mutków zawodowo. Reszta to zbieranina z zajazdu, Teksańczycy, którzy zajmują się
ochroną bydła, zaciągają do konwojów, czy po prostu szukają zaczepki. Zakład brzmiał – dwa dni na
złapanie kilku, przynajmniej pięciu mutków. Dwa
dni, właśnie minął pierwszy. Jutro wieczorem, jeśli
Bill nie wróci ze ścierwami mutków, ma przesrane.
I nie chodzi o gamble, to najmniejszy problem, ale
o prestiż. W skrócie – obiecał, kozaczył, wymądrzał
się i teraz ma, można by rzecz. No, ale to nie tylko
zmartwienie Billa. Teraz to zmartwienie wszystkich
zgromadzonych.
DZIAŁANIA BOHATERÓW DRAMATU:
Oczyma wyobraźni widzę parujące mózgi naszych bohaterów. Co robić? Na szczęście to nie mój
problem, niech się martwią. Teraz oczywiście mogą
wymyślić różne plany, nieograniczone są możliwości umysłu gracza. Najbezpieczniej byłoby wybrać
się do Tima i Toma i na miejscu przedyskutować
sprawę. To jedno z wyjść. Można również wybrać
się z łowcami na teren mutków, zrobić szybkie polowania na kilka sztuk, po czym wrócić do doktorków z wesołą wieścią. Niestety doktorki dobrze obserwują teren osady mutków i plan wyjdzie na jaw,
co może skończyć się ostrymi represjami ze strony
Josefa Keli. Wersję z napadem na doktorków już
przerabialiśmy.
Żaden inny plan nie przychodzi mi na myśl. Nigdzie indziej, poza osadą, mutków nie ma. Jeśli
postanowią po prostu olać całą sprawę, uciec na
północ czy gdziekolwiek, a Teksańczykom pozwolą
działać, Kela prędzej czy później ich dorwie. Ale to
pewnie już temat na osobną sesję. Pamiętaj tylko,
że ludzie Keli są już w drodze, a walka z nimi na
pewno nie będzie wyrównaną batalią. To zawodowi
mordercy uzbrojeni po zęby.
Jeśli gracze zdecydują się zapolować wraz Billem
i jego bandą na mutki, przejdź do następnego aktu
(Akt III Scena I). Rozmowę z doktorkami przedstawiam w następnej scenie.

AKT II SCENA III
WYSTĘPUJĄ:
Łowcy mutków z Teksasu
Doktorzy Tim i Tom
Baza
Josef Kela (za kulisami)
Postaci graczy
OPIS SCENY:
Postaci graczy wraz z Billem i jego bandą zajechali pod bazę doktorków. Ciszę przerywa jedynie
ciągły szum generatora zasilającego lampę halogenową przy drzwiach do bazy. Lampa zaświeci się,
gdy tylko ktokolwiek zajedzie na plac przed bazą.
Po chwili w drzwiach ukaże się postać Toma, mocno
zdziwionego i jakby wyrwanego ze snu. Przed nim
bowiem rozciąga się najmniej spodziewany widok –
bohaterowie dramatu oraz kilkunastoosobowy oddział konny Teksańczyków. Tego chyba spodziewał

- PRZYGODY się najmniej. Po krótkiej wymianie zdań i opieprzeniu postaci graczy, Tom zdecyduje się rozmawiać.
Zaprosi do środka bohaterów dramatu i Billa, który
musi uspokajać swoich żądnych mordu ludzi.

się blada, pozbawiona pigmentu i cech charakterystycznych twarz! Zwyczajna, średnia, nijaka twarz.
Dziwna, zupełnie bez rys, o skórze podobnej do
skóry noworodka. Dlaczego? O tym później.

TEMAT ROZMÓW:
Ze strony doktorków gadać będzie Tom. Nie życzy
sobie obecności Teksańczyków i w ostrych słowach
każe przybyszom się wynosić. Bill, równie zdenerwowany, jest bliski zastrzelenia doktorka. Bohaterowie mają robić za negocjatorów. Rozmowa może
trwać długo, każda ze stron ma żelazne argumenty. Tom ludzi Keli, którzy już jutro po południu powinni tu być i oczywiście samego Kelę, który przez
radiooperatora i radio podsłuchuje całą rozmowę.
Bill ma swoich ludzi na miejscu, z wierzchowacami
i bronią. Ludzi, którzy chcą krwi mutków i każdego,
kto stanie im na drodze. I weź tu bądź mądry…
Rozwiązanie patowej sytuacji wydaje się być
jedno. Jeśli gracze na to nie wpadną, podsuń myśl
w słowach dowolnej z postaci. Chodzi o tak zwany
odstrzał kontrolowany. Tom wie dobrze o istnieniu
miejsca, w którym kryją się chore, czasem prawie
umierające mutki. To jedna z ziemianek, szarych
kopuł, z których składa się osada. Tam Teksańczycy
mogliby dotrzeć po cichu, nocą i wyrżnąć wszystkich lokatorów, wziąć ścierwa i wracać do siebie.
Nie powinno to drastycznie wpłynąć na osadę, być
może efekty akcji pozostaną niezauważone.
Teraz ważna sprawa – podejrzewam że wszyscy
zapalą się do pomysłu, gdyż wydaje się, że zadowala wszystkie strony. Jednak doktor Tom musi dobitnie przekonać Teksańczyków i samych graczy, by
podeszli całą bandą pod osadę, a później zaczaili się
w kilka osób. Dlaczego? Wyjaśnię później. Oczywiście Tom nie powinien gadać o tym wyraźnie, wtedy wszyscy nabiorą podejrzeń. Musi tak kierować
rozmową, by uważali to za dobrą radę albo najlepiej za własny pomysł.
Na tym rozmowy się kończą. Cała banda w absolutnej ciszy powinna wkroczyć na teren mutków,
oczywiście bez koni i pojazdów. W tym momencie
rozpoczyna się Akt III, ostatni. Akcja dzieje się dalej, czas jednak na chwilę komentarza i wyjaśnień.

AKT III, SCENA I

OPIS SCENY:
Mamy więc połączone siły łowców mutków i bohaterów dramatu. Skradają się, bez pojazdów
i wierzchowców, pod osadę mutków. Kawał drogi
do przejścia, z przygotowaną bronią i napiętymi
nerwami. Czas postraszyć naszych kochanych bohaterów, wdrożyć w nich niepewność i brak zaufania do własnych zmysłów.
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ZAJŚCIA ALTERNATYWNE:
Oczywiście nie sposób przewidzieć wszelkich decyzji graczy, wydarzeń jakie zajdą podczas sesji
i wypadków losowych. W takich wypadkach każdy
scenariusz jest bezsilny. Jedno jednak można przewidzieć. Sprytni gracze cały czas w pamięci będą
mieć wątek z początku sesji, o bliźnie na czole
Tima.
To bardzo ważna wskazówka, jedyny trop dzięki
któremu cały dramat może się skończyć szczęśliwie. Jeśli postaci graczy ﬁzycznie zaatakują Tima
czy Toma lub w jakikolwiek sposób będą w stanie
dorwać się do czoła jednego z nich, mogą odkryć
wielką tajemnicę, o której piszę na końcu tekstu.
By przybliżyć rozwiązanie zagadki, należy wziąć
skalpel lub jakiś ostry i niezbyt wielki przyrząd i bliznę po prostu naciąć. Wtedy powłoka twarzy odklei
się od czaszki i oczom domorosłego chirurga ukaże

WYSTĘPUJĄ:
Łowcy mutków z Teksasu
Osada mutków
Pustynia
Postacie graczy

WSPÓLNE PODCHODY:
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest noc.
Ciemność rozprasza jedynie niewielki sierp księżyca, pustynia tonie w blado-granatowej poświacie,
która nadaje ziemi kosmiczną wręcz barwę. Od
czasu do czasu z daleka słychać urwane ryczenie
drapieżnika ruszającego na nocne łowy, ktoś o mały włos staje się oﬁarą jednego z małych stworzeń
przemierzających pustynie w poszukiwaniu większych od siebie żywicieli. To pewnie tylko któreś ze
stworzeń opisanych w podręczniku, ale dla celów
nakreślenia klimatu może być niezbędne.
Nakazuj też graczom ciągłe testy. Raz niech będzie to Skradanie się, inny razem Wypatrywanie
albo Nasłuchiwanie. Może też się przydać test Czujności, który z pewnością rozbudzi graczy. Możesz
również nakazać test Tropienia, choć efektów nie
będzie. Wszystkie są bez znaczenia, mają na celu
ubarwić podchody.
Przygotuj szkic lokacji, kilka ziemnych kopuł,
z jedną, najważniejszą, w której przebywają ranne i chore mutki. Niech gracze opracują plan, wraz
z Billem zaplanują taktykę, kto co robi, gdzie biegnie, w co strzela i którędy wraca. Niech w graczach zapłonie na nowo żar walki – wkrótce będzie
go trzeba ugasić.

AKT III, SCENA II
WYSTĘPUJĄ:
Łowcy mutków z Teksasu
Broniące się mutki
Kolejne pole bitwy
Postaci graczy
OPIS SCENY:
Dobrze, rozumiem że wszystko zostało przemyślane i zaplanowane. Postaci graczy i ekipa Billa na
miejscach, z przygotowaną bronią. Przed nimi kopuła, dookoła pustynia i ciemność nocy. Czas rozpocząć rzeź.
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RZEŹ NIEWINIĄTEK:
Gdy ktokolwiek zbliży się na kilka kroków do celu,
kopuły z chorymi, wszystko się rozpocznie. Na początek Cholernie Trudny test na Czujność. Postać
ranna nawet nie ma co rzucać. Wszyscy, którzy nie
zdali, automatycznie zapadają się w podziemne tunele. Jak się okazuje, cały grunt na którym stoją, to jedna wielka sieć dołów i korytarzy, ochrona
mutków przed resztą świata.
Zapadających się od razu atakują przeróżną bronią mutki. Nie posiadają broni palnej, mają jednak
sporo bardziej przydatniejszej w tej chwili broni
białej. Kije, pały nabijane gwoździami, kastety, maczugi, nawet topory czy cepy. Słowem, barbarzyńska i niezwykle skuteczna broń. Traktuj też mutków
jako zamrożonych, to znaczy mają dwa segmenty
przewagi, podczas których biją nieprzyjaciół jak
chcą. Posypią się lekkie, ciężkie i krytyki.
Przy każdym jest przynajmniej jeden mutek,
przy niektórych dwa, pechowcy mają w prezencie
trzech. Rozdziel mutków według siły bohaterów
dramatu lub rzuć k3 za każdego (k6 przez dwa,
zaokrąglasz w górę, ewentualnie k20: 1-6 daje 1,
7-12 daje 2, 13-18 daje 3, a 19 i 20 powtarzasz).
Wiem, wiem, rozpocznie się rzeź, ale co zrobić?
Nawet jeśli uda się komuś zmasakrować mutki
obok niego, pozostaną całe dziesiątki. Teraz wyraźnie widać korytarze, którymi się przemieszczają,
pomieszczenia, w których tak naprawdę żyją, białe, zupełnie pozbawione pigmentu i nijakie twarze.
Widok przerażający i beznadziejny. Walka została
przegrana, zanim tak naprawdę się rozpoczęła.
WYNIK BITWY:
Wszystko teraz zależy od stylu prowadzenia gry.
Jeśli wpadkowałeś w to bagno długo pielęgnowane postaci, a twe dobre serce nie zniosłoby śmierci
postaci graczy, bij mutkami do utraty przytomności. Jeśli nie masz żadnych zahamowań, część możesz zabić już teraz. Reszta będzie cierpieć katusze
w następnej, ostatniej scenie.
Teksańczycy oczywiście też nie mieli szans. Zabij
większość z nich, są już nieprzydatni. Zostaw jednego, może dwóch. Dla lepszego efektu następnej
sceny przydałby się, wśród tych którzy przeżyli, Bill
Cortney.

AKT III, SCENA III
WYSTĘPUJĄ:
Zwycięskie mutki
Tim i Tom
Bill Cortney
Ziemianka
Postaci graczy w rozpaczy
OPIS SCENY:
Wszyscy, którzy mieli szczęscie lub nieszczęscie
przeżyć, dochodzą do siebie w jednej z kopuł. To
ziemianka, na którą mieli uderzać, a do której pewnie nie udało im się dotrzeć. Ciągle jeszcze jest noc,
przez otwór udający drzwi widać czerń spowijającą
osadę mutków. Pośrodku kopuły pali się ognisko,
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STATYSTYKI
Doktorki Tim i Tom
BD 10, ZR 13, SPR 16, CHA 14, PER 12
Pierwsza pomoc 4, Leczenie ran 4, Leczenie
chorób 2, Wypatrywanie 3
Bill Cortney
BD 11, ZR 14, SPR 10, CHA 16, PER 14
Zastraszanie 3, Perswazja 5, Zdolności przywódcze 4, Postrzeganie emocji 4, Blef 4, Odporność na ból 3, Nasłuchiwanie 3, Wypatrywanie 4, Czujność 2, Karabiny 2, Jazda konna
3, Kondycja 2
Przeciętny Teksańczyk
BD 15, ZR 14, SPR 8, CHA 10, PER 12
Leczenie ran 1, Opieka nad zwierzętami 4, Tropienie 2, Wypatrywanie 2, Znajmość terenu 2,
Zdobywanie wody 3, Karabiny 4, Kondycja 2,
Jazda konna 4
Przeciętny mutek
BD 11, ZR 14, SPR 10, CHA 12, PER 12
Nasłuchiwanie 8, Wypatrywanie 3, Czujność 4,
Broń ręczna 5, Bijatyka 4
Limit obrażeń: 1 krytczyna (ginie) lub 2 ciężkie (zapada się w ziemi i ucieka do głębszych
korytarzy)
postaci graczy i Bill Cortney są skrępowani. Dookoła ognia biega jeden z mutków, chyba tańczy. Dwa
inne, o identycznie białych, nijakich twarzach, siedzą po turecku obok i przygotowują ziołową miksturę. Naprzeciw skrępowanych spoczywają dwa
doktorki, Tim i Tom. Mają wyraźny zamiar wytłumaczyć co nieco postaciom graczy.
TŁUMACZENIA:
Choć postaci graczy przegrały na całej linii, warto
sprezentować im chociaż wytłumaczenie, o co tak
naprawdę chodziło. Zabierze się za to Tom, Tim będzie jedynie przytakiwać. Spiszę to może pokrótce,
doktorek będzie bawił się zapewne w cedzenie wyrazów, wtrącanie wyższości mutków czy naśmiewanie się z postaci graczy.
Cała osada mutków liczy już prawie sto osobników. Żyją ukrycie pod powierzchnią, w wydrążonych korytarzach i pomieszczeniach, które, co zapewne zauważyli już bohaterowie, mogą mieć też
zastosowanie obronne. Prężnie się rozwijają, mają
talent do „czucia ziemi”, potraﬁą wyczuwać drgania
gruntu, dzięki czemu polowanie czy zwiad na pustyni nie stanowi żadnego problemu. Ich spokojnemu życiu zagrażały tak naprawdę dwie rzeczy.
Jedna to biała, nijaka twarz. Genetyka zadecydowała, że wszyscy są praktycznie identyczni, nieodróżnialni. Choć są całkowicie normalnie zbudowani, skóra na twarzy, pozbawiona pigmentu, jest
bardzo czuła na promienie słoneczne. Przez to kryją się pod ziemią, wychodzą tylko wtedy, kiedy muszą. To właśnie przeszkadza w życiu jako normalna osada. Wszyscy mają taką samą, białą i nijaką
twarz, jak więc mają nie być mutkami?
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EPILOG:
To chyba już koniec opowieści. Zależnie od koncepcji Mistrza Gry, mutki mogą na żywca zedrzeć
twarze z Billa i po kolei każdej z postaci. Niech każdy już sobie opracuje szczegóły krwawego obrzędu,
szamańskie tańce i śpiewy, sypanie ziołami i narkotykami na lewo i prawo.

Można również postaci graczy potraktować ulgowo. Wtedy jednak trzeba wymyślić, po co mutkom
wtyki w świecie zewnętrznym, po co ludzie z krwi
i kości zamiast kolejnej porcji twarzy dla współplemieńców. Jeśli scenariusz posłuży jako cześć
większej całości, pewnie wiesz już dlaczego. Może
potrzebny jest ktoś, kto wkradnie się w łaski Keli
i raz na zawsze zniechęci go do interesowania się
osadą. Sposób na zmuszenie postaci graczy do posłuszeństwa mutkom jest prosty. Szaman podaje
im rzadką i nieznaną mieszankę trucizn, co tydzień
trzeba brać antidotum, inaczej może skończyć się
śmiercią. Wraz z antidotum, szaman dostarcza kolejną porcję trucizny i tak w kółko. Działaj zresztą
wedle własnego uznania, drogi Mistrzu Gry.
Dobrze będzie jeśli gracze wcześniej odkryją tajemnicę Tima i Toma. Nie wiem jednak kiedy to
się może stać i w jakich okolicznościach. Myślę, że
z przedstawionym wyżej rozwojem akcji, opisem
miejsc i motywem działania poszczególnych postaci, możesz Mistrzu Gry spokojnie dopowiedzieć historię do końca.
Pamiętaj, że teren zaznaczony szerokim kręgiem
na mapce jest tak naprawę ogromną siecią korytarzy i jam, w których mieszkają mutki. Wejście
w okrąg może spowodować atak mutków i praktycznie całkowitą porażkę. Mam nadzieje, że co by
nieprzewidywalnego na sesji się nie działo, odpowiedziałem na większość pytań. Wszelkie moje potknięcia będziesz musiał Mistrzu Gry niestety załatać sam.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Druga przeszkoda to Josef Kela. Ubzdurał sobie,
że osada mutków to jego własność. Posunął się tak
daleko, że przysłał naukowców, Tima i Toma, aby
nadzorowali rozwój, pilnowali aby nikt nie przeszkadzał, a mieszkańcy osady nie opuszczali tego
rejonu. W ten sposób, przez doktorków i siłą militarną, trzymał mutków w szachu. Do czasu, bowiem mutki nie są takie głupie na jakie wyglądają
i wkrótce dokonały zaskakującego odkrycia, które
pozwoliło pozbyć się obu problemów.
Otóż, dzięki specjalnej mieszance ziół odurzających, naturalnego pochodzenia past i kremów oraz
prawdopodobnie naturalnych predyspozycji, mogą
przyjmować cudze twarze. Na pierwszy ogień poszli nieostrożni Tim i Tom. Doktorki rzeczywiście
badały teren, opisywały wszystko, obserwowały
i wyciągały wnioski. Jednak gdy we dwójkę wybrali
się na daleki patrol, mutki zaatakowały, zabijając
bestialsko naukowców, po czym zdjęły skórę twarzy. Następnie, po raz pierwszy w historii udało im
się nałożyć twarze na dwóch swoich. Od tej pory
miejsce Tima i Toma zajęły mutki, które kontrolowały stosunki z Kelą, udawały że coś badają, pilnowali by nikt nie przeszkadzał osadzie. Dość szybko
pojawiło się kilku chętnych, których mutki zrobiły
w balona i którym zdarły twarze. Dzięki temu około
trzydziestu ma cudze twarze i mogą udawać z daleka osadę zwykłych mutków.
Na dowód oczywiście Tim na chwilę pokazuje
prawdziwą, białą twarz. Zaraz jednak zakłada maskę z powrotem. Skąd się brali chętni na udzielanie
twarzy? Tom wraz z Timem zaśmieją się, wskazując na bohaterów i Billa odpowiedzą: a skąd się tu
wzięliście?

POSŁOWIE ODAUTORSKIE:
A co jeśli powiem, że Josef Kela jest twórcą tych
mutków? Stworzenie chce uwolnić się z rąk twórcy
i postaci graczy mu w tym pomogą? Dlaczego Josef Kela powołuje do życia takie potwory, jaki jest
jego cel? To chyba temat na zupełnie inną opowieść
z Wielkich Równin…
Bulkers
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Uwolnić Władcę Ciemności

kampanii do Aphalonu część I
Aphalon, FANTASY

mi – jednak myślę, że jeśli BG mają coś znaczyć
w świecie i czegoś dokonać, muszą pewien poziom prezentować. Prawdopodobnie strażnicy itd.
mogą zapomnieć, że uda się upilnować porządek
w mieście, w którym na ich nieszczęście pojawi się
grupa tak napakowanych drani. Nie jest to jednak
zakłócenie równowagi – wobec zmian, jakie szykują się w Aphalonie w kampanii „Uwolnić Władcę
Ciemności”, zniszczenie kilku miast, a nawet całego
królestwa wydaje się niezbyt znaczące. Oczywiście
nie sugeruję działań graczy – badam jedynie, na
jaką skalę mogą dokonać zniszczeń w najgorszym
możliwym przypadku. Ponadto, jeśli będą rzeczywiście zachowywać się jak mniejsze wcielenia Sarhana i zrównywać z ziemią wszystko, co napotkają,
wprowadź dodatkowe trudności – i niech liczą się
również z faktem, że nawet oni nie dadzą rady całej armii (z doświadczenia: jeśli wybrali zdolności
bojowe, prawdopodobnie zrani ich tylko supercios
- jednak statystycznie rzecz biorąc, co najmniej
co dwudziesty żołnierz wyrzuca taki na 1k20), a w
przypadku maga – istnieją przecież amulety odporności na magię (patrz rozdział o ekwipunku)!
Jeśli chodzi o scenariusz, gracze mogą więcej,
a co za tym idzie, będzie mniej czynników, które wymuszą na BG postępowanie zgodne z oczekiwaniami MG. Trzeba będzie więc użyć podstępu
(słysząc rozmowy graczy, powinieneś wiedzieć co
zamierzają i modyﬁkować na bieżąco pewne elementy w kampanii zależnie od ich zachowania),
a także subtelnej sugestii – czyli częściej metody
marchewki niż kija.
Orki i zwykłych żołnierzy gracze mogą wybijać
bez problemu, nie wspominając już o zwykłych
wieśniakach lub mieszczanach, jednak trolle będą
już stanowić pewne wyzwanie, szczególnie silniejsze z nich – zajrzyjcie do bestiariusza i obliczcie,
jaki zakres superciosów mogą posiadać. Myślę, że
jeśli walki w danym scenariuszu nie brakuje, można śmiało mniej znaczące potyczki (grupka orków,
grupka ludzi) uprościć, opisując jedynie rezultaty,
a ograniczać się do takich, które mogą wyrządzić
postaciom graczy jakąś szkodę.

POTĘŻNI
I jeszcze kilka reﬂeksji na temat zmian, jakie
powoduje fakt nadania graczom dużej siły. Wiele rzeczy oczywiście wywróci się do góry noga-

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Drużyna rozpoczynała przygodę na samym krańcu północno-zachodniej części Cesarstwa Rowonsu, na granicy z Morotanem. Nie był to, co prawda,
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Poniższą kampanię, w której bohaterowie mają
ogromny wpływ na losy i przyszłość całego znanego świata, prowadzę od pewnego czasu. Nie mam
spisanego, czy nawet wymyślonego planu wydarzeń, gdyż wszystko może się zmienić w ciągu
pojedynczej sesji. Scenariusze są związane w bardziej lub mniej bezpośredni sposób z głównym
wątkiem – uwolnieniem najpotężniejszego złego
Innego w Aphalonie, Sarhana, który, jak wiadomo,
został przez pozostałych Innych uwięziony po drugiej stronie Księżyca Czarnej Ręki. Jeśli nie grasz
w Aphalon – mimo wszystko myślę, że pomysły zawarte w scenariuszu możesz przynajmniej w części
przenieść do swojej gry. Doszedłem do wniosku, że
najlepiej będzie, jeśli całość opiszę poprzez prezentację działań mojej drużyny, a kursywą umieszczę
informacje dodatkowe dla MG, kiedy będą potrzebne, np. wyjaśnienia a propos dróg alternatywnych.
I jeszcze mała uwaga – w scenariuszu rozpoczynającym kampanię, dałem graczom potężną
pomoc. Pozwoliłem na podpisanie paktu z Demonem – sługą Sarhana, który w zamian za Kryształ
Mocy, obiecał spełnić trzy dowolne życzenia każdego członka drużyny. Dla niektórych MG być może to
za dużo – nie ma problemu, by ograniczyć pomoc
(np. to nie Sarhan spełni życzenia, ale sam demon,
a moc stwora może być ograniczona). Jeśli chodzi
o mnie, nie ograniczałem graczy w żaden sposób.
Postaci graczy mogą być na każdym (nawet
pierwszym) poziomie, a drużyna może liczyć dowolną ilość członków (oczywiście bez przesady
– dziesięciu napakowanych gości, łażących razem
po świecie i prezentujących siłę, to chyba trochę
dziwny twór…) – na końcu pierwszego scenariusza
i tak staną się potężni, w zależności od tego, w jaki sposób MG określi moc spełniania życzeń przez
demona, bądź też Sarhana osobiście. Najlepiej,
aby BG mieli charaktery chaotyczny (najlepszy) lub
zły (trochę gorszy), a przynajmniej nie dobry. Jeśli
tworzycie nową drużynę – nadaj wszystkim chaotyczny (honorowość bez znaczenia).
U mnie co prawda drużyna mogła sama podjąć
decyzję – oddać Kryształ Mocy czy nie – ale Ty,
Mistrzu Gry, zablokuj taką możliwość. Niech gracze
wiedzą, że nie mają wyboru – nie pokonają przecież Władcy Ciemności, a skoro mogą na tym zarobić trzy dowolne życzenia – dlaczego nie? Ale nie
uprzedzam faktów… Kampanię podzieliłem na rozdziały-scenariusze. Współczynników PcN w większości przypadków nie podaję (co najwyżej pewne
wskazówki co do siły przeciwników), gdyż każdy MG
powinien je odpowiednio dostosować do drużyny.
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WYSTĘPUJĄ
W mojej przygodzie brało udział trzech graczy,
z czego jeden dołączył później:
1. Dolsat (pełnego imienia nie pamiętam, w Glordonie mają długie…) – Awanturnik z Glordonu.
2. Livienna – Złodziejka z Rowonsu.
3. Gexthres – Wojownik, Czarny Udung z Grgx’u
(dołączył w trzecim scenariuszu).

- PRZYGODY -
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Jeśli gracze nie zaatakują, Bomborgijczycy
wstrzymają się z dalszym atakiem. W przeciwnym
wypadku rozpocznie się walka na śmierć i życie
(nie przesadź z długością potyczki – dzikusi nie są
specjalnie silni). Jeżeli któryś z Pc graczy zna Dziką Mowę, będzie mógł dogadać się językiem Kalego: powiedzą o śmierci szamana i czarnym stworze
(udungu), który napada ich nocą i posiada potężny
przedmiot (Kryształ Mocy) oraz że zamierzają go
zabić. Mogą wskazać BG drogę do groty udunga.
(Za dogadanie się z Bomborgijczykami proponuję
przydzielić PD). Moja drużyna poszła pierwszą drogą (złodziejka znała Dziką Mowę).
Bez wzlędu na okoliczności, BG i tak muszą do-

trzeć do groty. Jeśli sami nie będą chcieli, musisz
uciec się do podstępu. Kiedy będą przechodzić
obok groty, może akurat „przypadkiem” wyjdzie ze
środka udung, który biorąc Pc Graczy za wrogów,
zaatakuje szybko czarem (wszystkie jego czary są
automatycznie udane – tak więc żadnego testowania BWRC, natomiast jeśli wymagany jest test
odporności na Czary oﬁary, testujemy normalnie
z modyﬁkatorem za czar). Ważne jest, aby zachęcić lub zmusić graczy do zabicia udunga i zabrania
Kryształu Mocy.
Udung posiada moce działające jak czary do VI
kręgu. Określ odpowiednie, dostosowując listę i siłę
do możliwości drużyny. Nie dawaj udungowi jednak
zaklęć, które mogą łatwo doprowadzić do śmierci
któregoś z członków drużyny (nie mogą przecież
zostać zabici na samym początku!), ale też nie
pozwól, by jego pokonanie było spacerkiem. Sam
Kryształ Mocy przedstaw tak, żeby gracze nie mieli
wątpliwości, że jest to potężny artefakt – tyle że
(być może) jeszcze nie wiedzą jaki!
Tak więc drużyna, bogatsza o potężny artefakt,
ale nie znając jego mocy, po dniu błądzenia wyszła z lasu. Nadeszła noc – na
szczęście w pobliżu znajdowała
się gospoda. Weszli do środka,
zamówili jedzenie i nocleg. Mylili się jednak, sądząc, że spędzą
resztę doby spokojnie. Wkrótce
drzwi gospody z hukiem wpadły
do środka i w wejściu pojawił się
czarnoksiężnik (mający zamek
niedaleko w głębi lasu), który
dojrzał w magicznym zwierciadle, że na „jego” terenie pojawił się magiczny przedmiot
o ogromnej mocy – nie wiedział
jednak, w czyim jest posiadaniu. Szybkim krokiem podszedł
do gospodarza i zaczął go wypytywać o coś, a kiedy przestraszony męzczyzna
pokręcił głową, mag wściekł się i zabił go jednym
czarem. Kilku z gości – wieśniacy i podróżni – rzuciła się na czarnoksiężnika, jednak szybko sobie
z nimi poradził. Pozostali, łącznie z drużyną, zaczęli
uciekać na zewnątrz drzwiami bądź oknami, czarnoksiężnik natomiast rzucił się do przeszukiwania
gospody, wywracając ją do góry nogami.
Hollow

pierwszy scenariusz postaci, jednak ich doświadczenie nie powalało – drugi, góra trzeci poziom zaawansowania.
Małe wprowadzenie. W Bomborgii przez stulecia
żył pewien udung, który opierał się śmierci dzięki
przedmiotowi, który odnalazł w jaskinii w dżungli.
(Udungów nie ma w tej części Aphalonu – jednak historia tego akurat, w wyniku której znalazł
się właśnie w tym miejscum, sięga wielu setek lat
wstecz, jeszcze poprzedniej ery). Stwór wiedział,
że to Kryształ Mocy, jednak był zwyczajnym przedstawicielem swojej rasy i nie znał magii, tak więc
nie potraﬁł wykorzystać mocy przedmiotu. Z czasem, gdy przebywał przez długie wieki w obecności artefaktu i krył się w cieniu groty, Kryształ Mocy
wpłynął na niego, dając pewne zdolności czaropodobne (ekwiwalent czarów do VI kręgu).
Niestety, niedawno spokój udunga został zakłócony – niedaleko jego siedziby osiedliła się grupka
dzikusów z Bomborgii, tak więc postanowił odejść
stamtąd na północ. Zdecydował się jednak za późno, gdyż bomborgijski przywódca osady, szaman,
pewnej nocy dostrzegł stwora i śledził aż do groty. Zobaczył Kryształ Mocy - nie
znał, co prawda, potęgi artefaktu, niemniej jednak moc również i jego przyciągnęła. Ukradł
przedmiot i uciekł do osady.
Wściekły udung przebywał jednak z Krzyształem na tyle długo, że nauczył się wyczuwać
jego moc – wiedział gdzie szukać utraconego skarbu. Poszedł
więc nocą do osady, by rozprawić
się ze złodziejem i odebrać swoją własność, a następnie uciekł
przed wioskowymi wojownikami
(Bomborgijczycy to silny, barbarzyński lud!). Wszyscy osadnicy
poprzysięgli zemstę za śmierć
przywódcy i podążyli za zabójcą na północ. Dotarli
aż do północnej części Morotanu, gdzie udung znalazł sobie tymczasową grotę.
Drużyna była wówczas zagubiona w głębi lasu
(rezultat poprzedniej sesji) i natknęła się na kilku
czarnoskórych tubylców – barbarzyńców pierwszego poziomu (patrz powyższy opis). „Przywitali” BG,
rzucając w nich włócznie, żadna jednak nikogo nie
traﬁła (bo nie powinna).

Dla BG musi być jasne, że walka z czarnoksiężnikiem nie wchodzi w grę. Gracze nie słyszeli rozmowy z gospodarzem, jednak słyszała ją córka
gospodarza. Gdy bohaterowie uciekną, podejdzie
i powie, że czarownik pytał o kryształ, który pojawił
się dzisiaj w tych okolicach; zapyta, czy nie wiedzą
o co chodzi. Rozmowa ma na celu uzmysłowienie
graczom, że dopóki posiadaja artefakt, nie są bezpieczni.
Plany drużyny się skomplikowały. Uciekli drogą
jak najdalej, aż w końcu zmęczenie zmusiło ich do
spędzenia nocy w niedużej przydrożnej kapliczce.
Rankiem wyruszyli w dalszą drogę i wieczorem dotarli do leżącego nad Morzem Wewnętrznym moro-
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- PRZYGODY tańskiego miasta. Noc postanowili spędzić w tawernie w portowej dzielnicy. Podczas posiłku podszedł
do nich ubrany w obszerny czarny płaszcz z naciągniętym na twarz kapturem oraz zawieszonym na
szyi amuletem z wygrawerowaną stylizowaną klepsydrą (symbolem Sarhana) wyznawca Czarnego
Innego. Po chwili dołączyło również dwóch podobnych.
– Posiadacie coś, co potrzebujemy. Oﬁarujemy
w zamian 300 sztuk złota – powiedział.
Mówiąc „coś” miał na myśli, oczywiście, Kryształ
Mocy. Wyjaśnił członkom drużyny wątpliwości i dodał na koniec, że czeka do jutrzejszego wieczoru
przed tawerną na ich decyzję.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Kultysta Sarhana nie będzie groził graczom, gdyż
woli działać podstępem, w przypadku gdyby gracze
odrzucili propozycję. Żaden z trójki nie ma przy sobie nic poza ukrytym czarnym sztyletem. Mogą się
targować do 500 sztuk złota, więcej nie posiadają.
Gdyby gracze wpadli na pomysł, aby śledzić kultystów, niech testują Ukrywanie z modyﬁkatorem
–20%. Porażka oznacza zgubienie oﬁar, natomiast
sukces zaprowadzi ich do opuszczonego, starego
domku na krańcu miasta, który kryje podziemne
komnaty wyznawców Sarhana wraz z sanktuarium.
Kryjówka nie jest istotna z punktu widzenia kampanii, jednak gdyby BG chcieli ją przeszukać, znajdą zwyczajne pomieszczenia, jak sypialnie i magazyny. W jednym jest kufer, w którym ukryto 400
sztuk złotych Antarów i 100 sztuk złotych Glorów.
Pojedynczy kultysta nie jest zbyt silny (WAO=12,
Wt=20, sztylet 1k6), ale wewnątrz jest ich około
dwudziestu i wspólnie będą bronić kryjówki.
W mieście BG postanowili dowiedzieć się więcej
na temat Kryształu Mocy, zaglądając najpierw do
biblioteki. Jak się jednak okazało, wysoka cena (1
sztuka złota) za usługę oraz niski poziom odpowiednich umiejętności (bibliotekarstwo) skutecznie
ich zniechęcił. Następnym pomysłem była prywatna
rozmowa z magiem, który na widok Kryształu Mocy
szeroko otworzył usta ze zdziwienia, mówiąc BG
z jakim potężnym artefaktem mają do czynienia,
jak również, że kiedyś użyto takiego do zniszczenia
jednej z pieczęci, które więżą Sarhana po drugiej
stronie Księżyca Czarnej Ręki, dzięki czemu zyskał
potężną moc.
Następnym krokiem było poszukanie dobrze
płatnego zajęcia. Mieli szczęście – akurat w tawernie jakiś marynarz wywieszał kartkę. Nie potraﬁli
co prawda czytać w języku morotańskim, ale marynarz oznajmił, że szykuje się wyprawa po skarb
ukryty na jednej z wysp i jeśli chcą, mogą się dołączyć. Poza kapitanem, każdy ma równy udział
w łupie.
Jest bardzo istotne, by BG przyjęli zadanie.
Nadszedł wieczór. Zgodnie z umową, gracze stawili się przed tawerną na spotkanie z kultystami.
Wyznawcy Czarnego Innego wkrótce się zjawili i zaproponowali wejście do środka i obgadanie
sprawy.
Moi BG się nie zgodzili – zabili całą trójkę,
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a rankiem następnego dnia wyruszyli statkiem po
skarb.
Na początek jedna ważna sprawa – bez względu
na to, co zrobią BG, kamień nie może wejść w posiadanie kultystów. Przedstawię kilka alternatywnych wyjść.
1. BG robią wszystko według sugestii kultystów.
Ci zapłacili wcześniej gospodarzowi, żeby podał BG
wino z narkotykiem nasennym, i zabierają Kryształ
jak tylko Pc graczy zasną. Kiedy będą spali, kradzież zauważy siedzący przy innym stoliku kapitan,
który przyjął BG na wyprawę i gdy kultyści wyjdą
z tawerny, pójdzie za nimi i każe zwrócić własność.
Rzucą się na niego ze sztyletami, jednak kapitan
to doświadczony wojownik i przy pomocy topora
pokona całą trójkę. Zabiera Kryształ Mocy, a następnie wraca do tawerny, budzi BG i oddaje skradziony przedmiot.
2. BG przystają na propozycję kultystów (300-500 sztuk złota w zamian za oddanie Kryształu
Mocy). Kiedy wymieniają się, złoto zauważa kapitan i zaciekawiony śledzi kultystów – jednak nie
wyszedł mu test ukrywania i zostaje przez wyznawców Sarhana zaatakowany. Reszta jest analogiczna
jak w punkcie pierwszym, z tym, że kapitan wraca
do BG i opowiada swoją przygodę, pytając zarazem
o czarne postacie w kapturach. Zwraca kamień.
3. BG nie zgadzają się na tak niską cenę (ich
zdaniem – słusznym zresztą) lub w ogóle nie chcą
sprzedać, a wina także nie piją, podejrzewając podstęp. Wówczas kultyści po raz pierwszy zagrożą, że
zabiją graczy. Jeśli groźby nie pomogą, rzucą się na
BG ze sztyletami.
Podróż statkiem trwała kilka dni – i została nagle
przerwana przez piratów. Napastnicy mieli znaczną
przewagę liczebną oraz szybszy i lepszy statek i z
łatwością poradzili sobie z oﬁarami. Kapitan i kilku
marynarzy zginęło, natomiast reszta była zmuszona do poddania się. Ci, co przeżyli, zostali związani
i w takim stanie przeczekali resztę dnia i całą noc,
słuchając przekleństw, pijackich śpiewów i kłótni
podczas gier w kości.
Ledwo słońce pojawiło się nad horyzontem, wszyscy piraci spali już pod pokładem, a statek zacumowano niedaleko jakiejś wyspy. Piraci nie wiedzieli
nic o skarbie i celu wyprawy. Interesował ich tylko
fakt, że na zaatakowanym statku było zbyt mało
łupów.
Od strony wyspy nadleciała w pewnym momencie mroczna postać, uwolniła pojmanych i nakazała
płynąć przygotowaną łódką na brzeg. Kiedy znaleźli
się na lądzie, poprowadziła ich przez gąszcz lasu aż
do starożytnego zejścia do podziemnej krypty. Wewnątrz BG napotkali długie pomieszczenie zasnute
czerwoną mgłą, w którym w oczekiwaniu przypatrywali się im nieumarli. W kolejnym pomieszczeniu, kiedy tylko przekroczyli próg, zamknęły się za
nimi kamienne drzwi. Stali w otoczeniu dwóch wielkich posągów przed stolikiem, za którym usadowiła się mroczna postać. Jedynym źródłem światła
w podziemnej komnacie była świeczka rzucająca
słabą, czerwoną poświatę.

- PRZYGODY -

hollow

– Macie potężny artefakt, dla was jednak jest
bezużyteczny – powiedział demon. – Dobijmy targu: proponuję pakt, według którego spełnię po trzy
życzenia każdego z was, w zamian za dobrowolne
oddanie Kryształu Mocy.
Demon to sługa Sarhana. Jest niematerialny i nie
może odebrać ﬁzycznie BG Kryształu Mocy, jednak
może skłonić ich do dobrowolnego oddania. Nie ma
żadnego targowania – albo BG się godzą, albo nie.
Sarhan nie będzie się targował ze śmiertelnikami.
Jeśli BG nie zgodzą się na warunki, nie będzie to
zbyt rozsądne wyjście, gdyż w zasadzie oznacza
śmierć z głodu – brama do podziemii jest magiczna
i nie ma innej możliwości otwarcia niż pomoc demona. Jeśli się zgodzą – mogą wypowiedzieć swoje
trzy życzenia. Demon je spełni – ale jeśli powiedzą
coś niedokładnie, wykona to o co proszą, wykorzystując bezlitośnie nieścisłości na niekorzyść graczy
– kto powiedział, że Sarhan jest złotą rybką?
I jeszcze jedna uwaga – jeśli gracze za długo
się zastanawiają nad życzeniami – niech demon
ich pogoni! A poza tym – żadnej mechaniki przy
życzeniach! Nie ma gadania „chcę miecz który zadaje tyle i tyle obrażeń, pancerz z parametrami
cios/strzał takimi i takimi, umiejętności skradania
i ukrywania tyle i tyle procent” itp. Mówi się „potężny miecz, mocny pancerz, mistrzostwo w skradaniu

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

i ukrywaniu” – jeśli gracze mówią językiem mechaniki – upomnij ich. A potem przyznaj bonusy według własnego upodobania, w zależności od tego,
na ile pozwolisz się wzmocnić postaciom. Poza tym
jeśli chcesz, możesz stwierdzić, że niektóre życzenia wykraczają poza moc demona.
Moi dwaj gracze (jak wspomniałem na początku, trzeci dołączył w którejś z kolejnych przygód,
więc ominęły go atrakcje pierwszego scenariusza
kampanii) mieli wybór – nie było magicznej bramy i mogli nie oddawać Kryształu Mocy. Jak jednak
później opowiadali, przestraszyli się samej istoty
demona – ze strachu przystali na jego warunki (nie
wiedzieli przecież, że nie może im zrobić ﬁzycznej
krzywdy, a walka na moc do utraty przytomności
również była bezsensowna). Jak pisałem wcześniej – kolejne scenariusze tworzyłem dopiero po
zakończeniu poprzedniego – tak więc w zależności
od działań drużyny. Jeśli chcesz trzymać się mojej
linii wydarzeń – musisz niestety wprowadzić pewne ograniczenia lub poprowadzić tak graczy (np.
podstępem), żeby postaci napotykały wydarzenia
zgodne z chronologią scenariusza w odpowiednim
kierunku. Nie ograniczałem życzeń – dzięki temu
była lepsza zabawa, jednak nie wiadomo nigdy, co
przyjdzie graczom do głowy!

Gracze wrócili na statek znacznie potężniejsi, niż
podczas ostatniego pobytu, zabili kapitana piratów
i jego zastępcę i okrzyknęli się nowymi kapitanami.
Jednak brak doświadczenia na morzu szybko wyszedł na jaw – wpadli w zasadzkę zastawioną przez
statki cesarstwa rowońskiego, które pojawiły się
z trzech stron, otoczyły ich i zmusiły do przybicia
do brzegów Rowonsu. BG pozostawili tam statek,
a wśród piratów wybuchł bunt. W ten sposób BG
z powrotem zostali sami.
kenn

P.S. Jesteście pewnie ciekawi, czego zażyczyli sobie moi gracze? Szczerze mówiąc – zastanawiali się
baaardzo długo, a i tak się zbytnio nie popisali; nie
wybrali nic specjalnego. Złodziejka zażyczyła sobie
mistrzowskich umiejętności bojowych, zadawania
ogromnych obrażeń oraz tego, żeby czas nie miał
do niej dostępu (wiecznie żywa i wiecznie młoda).
Awanturnik natomiast wszystkie cechy na nadludzkim poziomie (a co za tym idzie wszystkie odporności na wysokim poziomie), twardą skórę (osłona jak za zbroję) i znajomość wszystkich znanych
powszechnie zaklęć. Odporności mają sens – standardowa niska wartość jest kolejną małą niedoróbką autorów Aphalonu (magowie zwykle mają Ból
oszołomienie na poziomie około 2 – jak tu wyrzucić
tak niską wartość na 1k20?). Natomiast magię załatwiłem w ten sposób, że postać zna na pamięć
formuły czarów – jednak brakuje jej mocy (czyli,
mówiąc językiem mechaniki, odpowiednich kręgów
do rzucania zaklęć – musi je wykupić standardowo
po 700 PD/krąg).
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- PRZYGODY Piotr A. Nowakowski

Spiżowa Pani

część I: Morderstwa w Parthoris
FANTASY

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Księżycowa noc była ukochaną przez połykacza
cieni porą pracy. Swoje zajęcie bowiem uważał za
nietypową, może trochę niebezpieczną, ale jednak pracę. Miasto Parthôris stanowiło jego dom
i miejsce pracy jednocześnie. Bractwo Zmierzchu
przydzieliło mu zadanie w okolicy Katedry Vel-Yarna i połykacz cieni miał zamiar je wykonać.
Prześlizgnął się zwinnie po dachu dzwonnicy, po
czym zsunął się kilka metrów po porastającym
dzwonnicę bluszczu. Uchwycił się mocniej wystających cegieł, gotów czekać nawet kilka godzin.
Nie było to jednak konieczne. Cel szedł wąską,
nieoświetloną uliczką nieopodal Katedry, jak co
dzień o tej porze. Wracał do domu. Połykacz cieni ruszył równolegle do celu, przemykając po
dachach wysokich kamienic. Przez otwarte okno
dostał się do wnętrza jednej z nich. Przemknął
niezauważony koło służących i dotarł do sypialni
Celu. Jako miejsce działań wybrał szeroką belkę
pod samym dachem. Bez trudu ukrył się w mroku.
Viliami Bertan, krasnoludzki bankier, zmęczony
całodzienną pracą wyszedł z kadzi pełnej mydlin.
Owinięty ręcznikiem przeszedł do pokoju, gdzie
nałożył koszulę nocną i szlafmycę. Z mosiężnym
świecznikiem w dłoni wszedł do pokoju sypialnego. Chybotliwy płomień świecy rzucał niepokojące cienie na ściany pokoju. Bertan postawił
świeczkę na stoliku i wsunął się pod pierzynę.
Zdmuchnął płomień pozostając w ciemności.
Zdawało mu się, że usłyszał cichy szelest… i była
to ostatnia rzecz jaką w życiu usłyszał. Połykacz
cieni przystąpił do działania.
Biegnąc skakał z dachu na dach, pełen dumy
z wykonanego zadania. Worek na plecach ciążył trochę, ale połykacza cieni radowała myśl, że
jeszcze żyje. Inni nie zawsze mają tyle szczęścia.

W mieście od kilku tygodni ktoś morduje i potwornie okalecza mieszkańców – oﬁarami w większości padają wpływowi kupcy, bankierzy, nawet
radni miasta. Wszyscy giną w domach, we własnych
sypialniach. Każdemu brakuje jakiejś części ciała.
Dotychczas zginęli:
– Teodor Imladris – niziołek, członek rady miejskiej (brakuje lewej nogi);
– Yaremius Votan – gnom, właściciel ﬁrmy ochroniarskiej, członek Ławy Sprawiedliwości (brakuje
prawej nogi);
– Adam Ovenheim – elf, jubiler, członek rady
miejskiej (brakuje torsu);
– Jorre Markenson – człowiek, kupiec, właściciel największego domu towarowego w Parthoris
„U Markensona”, zaopatrywał burmistrza i dwór
królewski (brakuje prawej ręki);
- Viliami Bertan - krasnolud, właściciel banku
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Bracia Bertan (brakuje lewej ręki).
W tym miejscu wkraczają do akcji bohaterowie.
Powinni być związani z ﬁrmą Yaremiusa Votana lub
inną ﬁrmą świadczącą usługi ochroniarskie i detektywistyczne. Ze względu na miejsce pracy zostaną zawezwani przez burmistrza miasta, Mikiela
Sauernhoffa. Burmistrz przyjmie gości w biurze,
w ratuszu. Wyjaśni sprawę dość ogólnikowo: „Giną
ważni (w domyśle bogaci) obywatele. Macie wyjaśnić kto za tym stoi i upewnić się, że więcej się to
nie powtórzy”. Obieca zapłatę w wysokości wystarczającej, aby skusić bohaterów.
Teraz coś tylko dla Twojej wiadomości, Misiu Gry.
Ktoś szykuje „mroczny i tajemniczy” rytuał. Przewidziane są jeszcze dwie oﬁary. Jak się pewnie domyślasz, potrzebna będzie czyjaś głowa. To jedna
oﬁara. A co z drugą? Serce, mój drogi. Czyste serce kobiety.
Na razie jednak bohaterowie tego nie wiedzą,
ponieważ burmistrz Sauernhoff powiedział tylko, że
zginęli ważni obywatele, z czego Viliami Bertan całkiem niedawno, bo kilka godzin temu. Kiedy udadzą się do domu Bertana, zauważą co następuje:
zwłoki nie mają lewej ręki, Bertan zginął od sztyletu wbitego w grdykę, brakuje jakichkolwiek śladów włamania, okno jest otwarte na oścież. Jedyny
służący – Albin Neufeldt – powie tylko, że nic nie
słyszał (stary jest) i nie zauważył nic podejrzanego.
Poza tym pan nigdy nie zostawiał na noc otwartego
okna (TAK!!! To jest wskazówka!!!). Przy dokładniejszym zbadaniu okna można zauważyć lekko odciśnięty ślad buta na parapecie. Służący stanowczo
zaprzeczy, jakoby pan Bertan miał kiedykolwiek
stawać na parapecie. Odległość od dachu następnego budynku – niższego o cztery stopy – wynosi
około dziewięciu stóp; w tej dzielnicy kamienice są
wysokie i stoją blisko siebie.
Docierając do mieszkań pozostałych nieszczęśników, bohaterowie zwiedzą dzielnicę, bo mieszkania
są porozrzucane po okolicy. Badając ciała zauważą
zapewne, że każdemu brakuje kończyny. Może nawet domyślą się, że ktoś kompletuje całe ciało, jednak prawie na pewno nie wpadną na pomysł, że bęBurmistrz to tęgi, starszy człowiek wprost
uwielbiający władzę i bogactwo. Nie lubi bohaterów i nie kryje tego. Tak naprawdę bardzo
mało obchodzą go zamordowani obywatele.
Sprawą każe się zająć pod naciskiem rady
miejskiej, Ławy Sprawiedliwości oraz z obawy,
że mógłby zostać usunięty z urzędu – a tego
by nie chciał. Krótko mówiąc jest łysy, obleśny, wredny, przekonany o własnej wartości,
mądrości i inteligencji. Niezgrabny w ruchach,
powolny (tusza), lekko kuleje na lewą nogę,
ma charakterystyczny zachrypły głos.
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W noc księżyca weź martwe ręce i martwe nogi,
weź korpus trupa i głowę jego,
a serce martwej kobiety też potrzebnym będzie.
Pamiętaj, żebyś każdą część od innego trupa brał.
Połącz je razem jako napisano w Occulta Infernis Lux Daemonicum.

Gdy ożywisz stwora jako księga podaje
do Spiżowej Pani możesz zacząć modły wznosić.
Proś ją tedy o to, co otrzymać chcesz,
a gdy się zjawi daj stwora któregoś ożywił na pożarcie.

No i bohaterowie już wiedzą, że planuje się zamach na jeszcze jedną osobę. Galiana Tainar mieszka dokładnie w miejscu przecięcia się wszystkich
linii, w dużej kamienicy i jest dziekanem Uniwersytetu Królewskiego.
Około północy pojawia się nowy połykacz cieni.
Bohaterowie mogą mu łatwo przeszkodzić, ale nie
będą w stanie złapać. Ścigając mordercę aż do piwnicy budynku, odkryją zejście do kanałów, z którego skorzystał kilka chwil przed nimi.
W kanałach jest jasno, co kilkanaście metrów na
ścianie płonie pochodnia. Morderca przebiega bardzo szybko. Bohaterów atakują gigantyczne szczury
– większe od psów, nie atakują natomiast mordercy, który swobodnie ucieka. Kiedy już bohaterom
uda się pokonać szczury-giganty, mogą łatwo podążyć za mordercą, który poszedł trasą oświetloną pochodniami. Kanały schodzą cały czas lekko
w dół. Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się wielka hala, w której spotykają się różne pomniejsze
kanały, tworzące jeden wielki, uchodzący do rzeki.
Tam właśnie w jednej z murowanych ścian widnieje
dziura w cegłach. Dziura prowadzi do podziemnego
tunelu, podłoże to ubita ziemia. Tunel dochodzi do
jaskini i wije się wzdłuż ścian, schodząc coraz niżej.
Na środku jaskini stoi mały ołtarz z Katedry Vel-Yarna. Na ołtarzu leży makabryczny martwy stwór
z dziurą w piersi. Obok ołtarza stoi postać ubrana
w dziwaczny strój ze skór zwierząt i końską czaszką zamiast hełmu.
Bohaterowie będą świadkami następującej sceny: morderca podbiega do odzianej w skóry postaci. Zdejmuje maskę, okazuje się być młodą elfką.
Rozmawiają przez chwilę, po czym postać w skórach
uderza wielkim młotem mordercę w głowę. Nożem
wycina serce z piersi zabitej i wkłada w puste miejsce w stworze. Wypowiada jakieś niezrozumiałe
słowa, po których stwór zaczyna się poruszać.
Teraz bohaterowie powinni zareagować i pokonać postać w skórach. Będzie się broniła dużym,
prymitywnym młotem bojowym. Rusza się wolno
i niezgrabnie. Bohaterowie powinni ranić mężczyznę śmiertelnie. Gdy konającemu zdejmą końską
czaszkę z głowy, okaże się, że to burmistrz Sauernhoff. Ostatkiem sił wychrypi jeszcze: „Nie powstrzymacie Spiżowej Pani” i umrze.
Bohaterom przyjdzie zdać sprawę z zadania zastępcy burmistrza – Remarowi Errja – który wypłaci
należność i podziękuje za rozwiązanie sprawy.
Ale to jeszcze nie koniec historii Spiżowej Pani.
Ciąg dalszy w następnym numerze.
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dzie jeszcze potrzebne serce. No to im pomożemy.
Od służącego jednej z oﬁar powinni się dowiedzieć
o kradzieży małego ołtarza z Katedry Vel-Yarna.
Jeśli spróbują rozrysować mieszkania oﬁar na
mapie zauważą, że cztery punkty łączą się w dwie
linie, które przecinają się pod kątem około 60 stopni. Piąty punkt leży pomiędzy dwoma innymi. Gdyby od niego pociągnąć linię przechodzącą przez
punkt przecięcia, dotarlibyśmy do wysokiej kamienicy pana Gustawa Nachima, krasnoludzkiego kowala, członka rady miejskiej. Gustawa zaatakuje
morderca, pragnąc jego głowy (dosłownie).
Bohaterowie powinni zdążyć przed wieczorem do
pana Nachima. Przyjmie ostrzeżenie, jednak nie
zgodzi się na trzymanie straży w sypialni. Zaproponuje bohaterom czuwanie na soﬁe w korytarzu.
Noc upłynie spokojnie, wygodna sofa pozwoli nawet na zamienne drzemanie. O świcie jednak zaalarmuje graczy urwany krzyk pana Nachima. Gdy
wpadną do sypialni, ujrzą bezgłowe ciało Nachima
i zamaskowaną, szczupłą postać odzianą na czarno, wkładającą odciętą głowę do płóciennego worka. Morderca niemal natychmiast zarzuci worek na
plecy, z sakwy przytroczonej do pasa wyrzuci na
podłogę kilkadziesiąt małych, kolczastych kulek
skutecznie opóźniających pościg i wyskoczy oknem
na dach sąsiedniej kamienicy.
Teraz powinien się rozegrać pościg po dachach
wysokich kamienic, pełen dramatycznych skoków,
upadków na balkony, wpadania do cudzych mieszkań, zjeżdżania na sznurach od prania. Po jakimś
czasie jednak połykacz cieni potknie się i zwichnie
nogę. Kiedy bohaterowie dopadną mordercę, będzie się bronił sztyletem. Uderzony kilka razy upadnie na ziemię (przypomnij graczom, że morderca
to jednocześnie informator i nie można go jeszcze
zabić). Po zdjęciu maski zakrywającej twarz okazuje się, że mordercą jest trzynastoletnia dziewczynka. Niemal natychmiast po zdjęciu maski, odgryza
sobie język i po kilku minutach wykrwawia się na
śmierć (o ile wcześniej nie zadławi się krwią). Przy
jej ciele bohaterowie znajdą dwa zwoje. Pierwszy
to zlecenie od Bractwa Zmierzchu na zdobycie odpowiednich części ciała od następujących osób i w
tej właśnie kolejności:
1. Teodor Imladris - lewa noga;
2. Yaremius Votan - prawa noga;
3. Adam Ovenheim - tors;
4. Jorre Markenson - prawa ręka;
5. Viliami Bertan - lewa ręka;
6. Gustaw Nachim - głowa;
7. Galiana Tainar - serce.
Drugi zwój to coś w rodzaju magicznej formuły:

Piotr A. Nowakowski
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- PRZYGODY Sebastian „Dezel” Truszkowski

Kraina Wiecznej Wojny

zarys przygody do Wiedźmina
Wiedźmin, FANTASY
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Miejscem akcji jest Redania, ale scenariusz rozegrać można w dowolnym królestwie. Wydarzenia
rozgrywają się pomiędzy grodami barona Dante
i hrabiego Van’Gayeara – leżącymi o dwa dni drogi od siebie, na sąsiadujących ziemiach. Posiadłość
hrabiego jest niewielka i wyniszczona.
Bohaterowie powinni w jakiś sposób podpaść
Dante’mu lub powinna im grozić kara śmierci w obrębie jego ziem. Ważne jest także, aby gracze nigdy wcześniej nie odwiedzali ziem hrabiego i aby od
jakiegoś czasu nie orientowali się w sprawach Redanii.
Poniżej przedstawiam główne wątki całej historii oraz alternatywne epizody, zmieniające przebieg
scenariusza.
HISTORIA
Van’Gayear był dobrotliwym panem. Niezbyt bogaty, dbał o dobro poddanych i porządek w hrabstwie. Na dworze przebywał nieustannie mag Harxer, który czarami pomagał utrzymać porządek
w prowincji. Miał jednak pewną tajemnicę – studiował nekromancję. Kiedy prawda wyszła na jaw,
błagał hrabiego o litość i ten dał czarodziejowi
ostatnią szansę. Harxer obiecał zaniechać sztuk tajemnych, ale nie spełnił obietnicy. Gdy sekret wydał
się po raz drugi, hrabia nakazał ściąć kłamliwego
maga. Straż udała się do komnaty skazanego, Harxer błagał o litość po raz drugi, ale Van’Gayear był
nieugięty. Podczas publicznej egzekucji mag wykrzyknął liczne zaklęcia i przekleństwa, zanim hrabia przejęty strachem nakazał przyspieszyć ścięcie.
Było już jednak za późno – czary wykrzykiwane
przez oszalałego ze strachu Harxera połaczyły się
w śmiertelną w skutkach klątwę, „Szał Wiecznej
Wojny”. Wskutek czaru wszystkich mężczyzn na
ziemiach Va’Gayeara ogarnęła mania prowadzenia
ciągłych wojen i walk.
BOHATEROWIE W STANIE NIEŁASKI U BARONA
Gracze popadną w niełaskę u Dantego, a będąc
już na jego dworze, zostaną zobowiązani do rozwiązania pewnego problemu. Okaże się nim hrabstwo Van’Gayera. Baron oczywiście nie wyjawi bohaterom wszystkiego co wie o ziemiach sąsiada.
Powie tylko – w skrócie – czego ma dotyczyć misja.
Nagrodą będzie przywrócenie do łask i zmazanie
wszystkich win – baron ma wpływy u króla – oraz,
jeśli spiszą się nad wyraz dobrze, rumaki bojowe,
które otrzymają na czas wykonania zadania – a będą to ścigłe wierzchowce – dostaną na własność. Jeśli odmówią, zostaną wtrącenie do lochu, a tam nie
czeka nic ciekawego: sala tortur, szczury i głód…
Co dokładnie mają zrobić, powie im doradca i nadworny astrolog, Justus, do którego Datne ich odeśle.
Wytyczne bohaterów:
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– zbadać co dzieje się w hrabstwie
– przekazać wiadomość dla Van’Gayeara, że król
chce go widzieć na dworze
– powrócić do stolicy z Van’Gayearem i zdać raport Justusowi
PODRÓŻ DO HRABIEGO
Z niezłomną wiarą w łatwość powierzonego zadania, „uradowani” ruszą zapewne do wskazanego hrabstwa. Znajduje się dwa dni drogi od stolicy.
Zapewne zaniepokoi graczy widok oddziałów wojsk
królewskich na granicach. Hrabstwo jest niewielkie,
tak że można objechać granice w niecały dzień.
Znajduje się tam kilka spalonych wiosek i jeden, dobrze ufortyﬁkowany gród. Jest to siedziba hrabiego
Van’Gayeara. Gracze zostaną przyjęci z należytym
szacunkiem, jako posłowie króla. Ich uwagę powinny zwrócić liczne zwłoki, wiszące na szubienicach.
Nie są pierwszej świeżości, ale spostrzegawczy ujrzą godło króla, na zbutwiałych płaszczach.
„SZAŁ WIECZNEJ WOJNY” JAKO CZAR
Powtórzenie go jest niemalże niemożliwe. Harxer wykrzykiwał liczne zaklęcia, które złożyły
się na klątwę. Nikt tych zaklęć już nie pamięta. Powtórzenie czaru graniczy więc z cudem.
Modyﬁkator trudności – 5
Koszt w PM – 50
Sposób rzucania – F (formuła)
Warunek – osoba rzucająca musi wyrzucić przynajmniej
trzy 6 pod rząd, aby nie zmarnować PM.

U

HRABIEGO

Hrabia nie zechce widzieć bohaterów, a wszelkie
próby przekazania wiadomości spełzną na niczym.
Jedyną nadzieją jest żona hrabiego. Wyjawi część
historii, będzie jednak twardo upierała się, że mąż
jest niewinny, a klątwa go nie dotyczy. Na wiadomość przekazaną przez graczy zareaguje alergicznie i od razu zechce odejść, tłumacząc, że hrabia
jest bardzo zajęty. Jeśli wyczują podstęp, zapewne
zechcą powrócić do Dantego. Przed wyjazdem będą
mieli jednak szansę usłyszeć, jak w nocy Van’Gayear przemawia do wojska i czyni przygotowania do
wojny ze stolicą. Wtedy zrozumieją, że hrabina kłamała i pośpieszą z nowinami do barona.
POWRÓT DO BARONA
Po wysłuchaniu graczy, baron wyjawi, że wiedział
o całej sprawie już wcześniej, ale chciał zbadać poczynania hrabiego. Zdradzi też, że o całej sprawie
wie król.
Natychmiast wyśle posła do króla i wojska otrzymają rozkaz, nakazujący przygotowanie do wymarszu skoro świt. Gracze zostaną wcieleni do świty barona, czyniąc tym samym kolejną przysługę

- PRZYGODY w zamian za obłaskawienie. Nie wiedzą jeszcze, że
będą brali udział w oblężeniu grodu Van’Gayeara.
WIZYTA W LOCHACH [ALTERNATYWA]
Jeżeli bohaterowie nie udadzą się pospiesznie do
barona lub wyda się, że podsłuchali przemowę hrabiego, Van’Gayear wtrąci ich do lochu. Lochy nie
będą zbyt dobrze pilnowane, więc stosunkowo łatwo będzie stamtąd uciec. Gorzej z wydostaniem
się z zamku.
Jeśli bohaterowie nie będą próbowali ucieczki,
czeka ich smutny koniec – następnego dnia hrabia
przeprowadzi publiczną egzekucję.

ŚMIERĆ KRÓLA [ALTERNATYWA]
Epizod ten można wprowadzić do udramatycznienia całej historii (nie tylko tej przygody, ale całego świata Wiedźmina). Do takiej sytuacji dochodzi,
gdy król w czasie walki zostanie śmiertelnie ranny,
czy z winy zwykłego żołdaka, czy też celnego łucznika wroga. Epizod eliminuje ze scenariusza trzy
ostatnie fragmenty. Po pierwsze hrabia zostanie
wtedy niechybnie stracony. Nie zmienia jednak zakończenia.
PLĄDROWANIE BYŁEJ PRACOWNI HARXERA
Epizod ma miejsce tylko, jeśli gracze zostaną
przydzieleni do przeszukania grodu. Jeśli gracze
uwierzą, że w pracowni maga znaleźć można coś,
co zniweczy klątwę, ciężko się zawiodą… Klątwa
była czystym przypadkiem, w pracowni nie znajdą więc nic przydatnego. Jeśli jednak dokładnie ją
spenetrują, odnajdą ukryty korytarz prowadzący
do dawno zapomnianej komnaty. W środku znajdują się liczne księgi i zwoje. Komnata jest niestety częściowo zalana – skutek uboczny oblężenia
– i prawie wszystkie woluminy są przemoknięte.
W tunelu bohaterowie mogą natknąć się na jakąś
wymyślną pułapkę, co zostanie wynagrodzone ciekawym przedmiotem w komnacie.
WYPRAWA DO STOLICY
Pojmany hrabia nie będzie chciał mówić, będzie
aresywny i zechce wyzwać najpierw barona, a po-

ZDJĘCIE KLĄTWY
Kiedy wojsko powróci i przyniesie wieści, że
gród spalono i zburzono, klątwa zostanie zdjęta.
Gdy hrabia dowie się o czynach jakie popełnił,
poprosi króla o szybką śmierć, ale władca daruje
Van’Gayearowi wolność i z chęcią przyjmie go do
świty.
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OBLĘŻENIE
Wojsko dotrze na miejsce w cztery dni. Król, za
radą barona, nie czekając na rozwój wydarzeń nakaże rozpocząć oblężenie twierdzy hrabiego. Wojska króla będą oblegać gród do skutku, używając
taranów i katapult. Gdy brama grodu – najsłabszy
element – runie, wyłonią się zza niej wojska hrabiego. Będą walczyć do upadłego, a wśród nich będzie też Van’Gayear, który ani myśli o ucieczce. Król
rozkaże wziąć hrabiego żywcem. W tym momencie
rozpocznie się zadanie graczy: będą musieli chronić
barona za wszelką cenę. Bitwa skończy się całkiem
szybko, ponieważ wojska króla wielokrotnie przewyższają liczebnie obrońców grodu. Gdy ostatni
obrońca padnie – nie poddadzą się za nic – a hrabia zostanie pojmany, król wyznaczy grupę mającą
na celu przeszukanie grodu. Wśród nich mogą się
znaleźć bohaterowie.

tem króla na pojedynek. Król rozkaże zburzyć gród
Van’Gayeara i wyda rozkaz powrotu do stolicy. Sam
natomiast, wraz z bohaterami, kilkoma żołnierzami
ze straży przybocznej i hrabią, wróci pospiesznie
do zamku. W pałacu króla, gdy bohaterowie będą
ucztować za darmo i używać wszelkich rozrywek,
władca za wszelką cenę będzie chciał cofnąć klątwę
Harxera, ale nie przyniesie to żadnych efektów.

HAPPY – NIE DO KOŃCA – END
Gracze zostaną obłaskawieni, otrzymają w nagrodę powierzone im wcześniej konie i dozgonną
wdzięczność barona i króla, po czym zapewne
odjadą w stronę zachodzącego słońca… Hrabia
zaś, straciwszy honor, z samego rana powiesi się
w stajni…
Powyższe wątki trzeba jeszcze ubarwić o opisy,
połączyć ze sobą pomniejszymi wątkami lub rozwinąć te zawarte w scenariuszu, tak aby główny
wątek zawsze odznaczał się tajemniczością, oraz
uzupełnić charakterystyki BNów. Życzę miłej zabawy i czekam na opinie o scenariuszu. Mam cichą nadzieję, że się wam spodoba.
Sebastian „Dezel” Truszkowski

DRAMATIS PERSONAE – OSOBY DRAMATU

Baron Dante
Ciemnowłosy, szczupły i wysoki, o nienagannej postawie.
Charyzmatyczny i odważny. Najbardziej ceni honor i dumę. Taki też jest.
Cechy:
Ko: 4
Po: 3
Si: 3
Zm: 3 Zr: 3
Zw: 2
In: 3
Og: 3
Wo: 3

Hrabia Van’Gayear
Niegdyś – rozsądny i majestatyczny. Teraz – brutalny i porywczy. Nadal jednak waleczny i odważny. Mistrz fechtunku mieczem.
Cechy (podczas działania klątwy):
Ko: 4
Po: 4
Si: 4
Zm: 1 Zr: 4
Zw: 2
In: 2
Og: 1
Wo: 1
Cechy (po zdjęciu klątwy):
Ko: 3
Po: 2
Si: 3
Zm: 3 Zr: 4
Zw: 2
In: 3
Og: 3
Wo: 3
Król
Potężny i mądry władca Redanii.
Cechy:
Ko: 4
Po: 2
Si: 4
Zm: 3
In: 4
Og: 3
Wo: 3

Zr: 3

Zw: 2

Justus
Astrolog, na usługach u barona Dantego. Mądry i empatyczny. Z zamiłowania ﬁlozof, czego upust daje w trakcie
rozmów z bohaterami.
Cechy:
Ko: 2
Po: 2
Si: 1
Zm: 3 Zr: 3
Zw: 1
In: 4 Og: 3
Wo: 4
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- ARTYKUŁY Tomasz Kucza

Jesienna niepogoda
opowieść o pewnym bardzie
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Wiedźmin, FANTASY

1. STARY

Mokre włosy, puste twarze,
Liście żółte, drogi szare,
Buty w błocie ubrudzone,
Płaszcze czarne i brązowe.
Jakże smutny widok jest to,
Jakże smętnie grają krople
Jesiennego, ponurego,
Deszczu, który nosisz w sercu!
Joreus z Brugge
PIEŚNIARZ

Bard siedział obok kominka. Białe włosy opadały mu na czoło, gdy z uwagą stroił lutnię.
Brzęknęła szarpnięta na próbę struna. Rozmowy
w gospodzie urwały się jak ucięte nożem.
Ludzie przysunęli się bliżej ognia i pieśniarza.
Kilkanaście złaknionych muzyki oczu śledziło
każdy ruch barda.
Joreus z Brugge cieszy się sławą zręcznego lutnisty i doskonałego pieśniarza. Z chęcią występuje w przydrożnych zajazdach w zamian za strawę
i nocleg.
Białe włosy sięgają ramion, z pobrużdżonej twarzy patrzy dwoje przenikliwych oczu. Jest starym
człowiekiem, chodzi podpierając się laską, ale głos
ma czysty, a dłonie sprawnie przemykają po strunach. Zarośniętego i niechlujnie ubranego mężczyznę można by wziąć omyłkowo za żebraka, gdyby
nie droga lutnia i czysty płaszcz na ramionach.
Bard jest miły, spokojny, stroni od towarzystwa.
Miewa napady złego humoru, potraﬁ wtedy godzinami grać tę samą melodię, siedząc w ciemnym
kącie gospody.
Gra zarówno pieśni szybkie i wesołe, jak i smutne, przeszywające serce.
Wielu ukradkiem ociera łzy, gdy
Joreus uderzy w smętne tony.
Spotkać go można na wielu
traktach, jesienią wraca jednak
do Brugge. Staje się ponury
i nieprzystępny, często odmawia koncertów i samotny siada w kącie, by
do późnej nocy gładzić
w zamyśleniu struny.

Hollow
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2. WSPOMNIENIA
Wiatr targał płaszczem mężczyzny, hulał między drzewami, porywając żółte liście. Bard w zamyśleniu wpatrywał się w mrok pod koronami
drzew, zaciskając dłoń na gryﬁe lutni. Grymas
wykrzywił mu twarz, jakby miał się za chwilę rozpłakać.
Ostatniego dnia października, gdy jesień w pełni zawita do Brokilonu, Joreus przychodzi na skraj
lasu. Siada na kępie trawy i pogrąża się we wspomnieniach.
Dawno temu, pewna szczęśliwa rodzina przejeżdżała tędy, nie zważając na przestrogi. Młody bard
siedział z przodu wozu, z uśmiechem przysłuchując
się szczebiotaniu kilkuletniej córki.
Puszcza po bokach drogi wydawała się dzika
i dziewicza. Nie zamieszkana. Miała jednak mieszkańców, o czym mężczyzna szybko się przekonał.
Żona powiedziała coś, czego nie dosłyszał. Odwrócił się i dostrzegł w jej oczach strach. Wydarzenia potoczyły się szybko. Nim zdążył spytać, co się
stało, dobiegł świst. Krzyknął widząc strzałę wbitą
w brzuch małżonki. Córka zaczęła płakać. Drugiej
strzały bard już nie usłyszał.
Przeżył. Może to było najgorsze? Gdy ocknął się
kilka godzin później, znalazł tylko ciało żony, ale nie
miał złudzeń co do losu córki. Dość się nasłuchał
o Brokilonie i jego mieszkańcach, by mieć jakąkolwiek nadzieję.
Joreus przychodzi co roku w miejsce, gdzie utracił rodzinę. Jest to dla niego czas wspomnień i żałoby. Nie ma pretensji do driad za śmiercionośne
strzały, a w każdym bądź razie nie większe niż do
siebie, za sprowadzenie żony i córki w tak niebezpieczne miejsce.

- ARTYKUŁY 3. PIEŚŃ JOREUSA

Pieśniarz odszedł. Driady także oddaliły się,
gdy tylko ucichła muzyka. Tylko jedna została.
Młoda, smukła dziewczyna patrzyła wielkimi oczyma na miejsce, gdzie niedawno siedział
mężczyzna. Było w twarzy driady coś ludzkiego,
co kazało zastanowić się nad jej pochodzeniem.
Uroniła samotną łzę i bezwiednie przesunęła
dłonią po czole, czując, że jest o krok od przypomnienia sobie czegoś ważnego. Nadaremnie.
Wspomnienie uleciało, tak jak echo pieśni Joreusa. Dziewczyna odeszła w las w ślad za towarzyszkami.
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Oparł się o chropawy pień sosny i przebiegł
palcami po strunach. Wokół roztaczała się przyjemna woń igliwia i grzybów. Zapatrzony we
wspomnienia zaczął śpiewać.
Las zamarł wsłuchany w żałobny tren, nawet
wiatr ucichł, a ptaki w zaroślach zaprzestały
ćwierkania.
Joreus grał. Nie widział twarzy wyzierających
z poszycia, ciekawych oczu driad wpatrzonych
w samotnego barda. Całkowicie pochłonęła go
pieśń.
Muzyka Joreusa echem rozchodzi się w pierwotnym lesie. Zwabione driady obserwują starego
człowieka z ukrycia. Lubią brzmienie lutni i czysty
głos barda.
Gdy zapada noc, Joreus milknie. Chwilę jeszcze
siedzi pod drzewem zasłuchany w odgłosy lasu,
a potem odchodzi zgarbiony. Wtedy najbardziej

rzuca się w oczy sędziwy wiek mężczyzny.
Po owym dniu swoistej pokuty, bard odzyskuje
spokój ducha. Wyrusza w drogę, by dawać występy w gospodach na traktach Kontynentu.

Tomasz Kucza

Tomasz Kucza

Sklepik z różnościami

tajemnicze miejsce i przedmioty do dowolnego systemu fantasy

FANTASY

Między kamienicami stał niewielki sklep. Brudne
okno wystawowe kryło zakurzone, na pozór nieprzydatne przedmioty. Krasnolud w szarym płaszczu zatrzymał się przed budynkiem. Chwilę wahał się, nim
sięgnął po zdobioną klamkę. Dzwoneczki nad drzwiami
wydały czysty dźwięk, gdy wszedł do środka.
Sprzedawca podniósł wzrok. Na jego twarzy pojawiło się zdumienie, które natychmiast zastąpił uśmiech.
– Czego pan sobie życzy? – zapytał krasnoluda.

Tam gdzie niedawno była jedynie wąska szczelina
między budynkami, teraz stoi niepozorny sklepik.
Okno wystawowe jest brudne, przez szybę widać
pokryte grubą warstwą kurzu przedmioty – misia
z naderwanym uchem, rzeźbione krzesło, wazę, ﬁgurki bóstw, stare krosna...
Ludzie przechodzą obok, nie zaszczycając witryny spojrzeniem, ale czasem ktoś zatrzymuje się
i pod wpływem impulsu wchodzi do sklepu.
Nad drzwiami zawieszono dzwoneczki, których
dźwięk wita klientów. Rankiem okno wpuszcza
trochę światła, lecz przez resztę dnia wnętrze pogrążone jest w półmroku. Na podłodze zaschnięte
błoto tworzy dziwaczne kształty, z półek obserwują
kupującego paciorkowate oczy lalek.
Właściciel to staromodnie ubrany, łysiejący człowieczek. Mówi z dziwnym akcentem, nie spuszczając wzroku z klienta.
Towary – stare i zniszczone – leżą na półkach
szaf z tyłu, na wystawie oraz na wielkiej, dębowej
ladzie naprzeciwko drzwi.
Sprzedawca widząc, że przedmiot wzbudził zainteresowanie, natychmiast opowiada jego historię.
W żaden inny sposób nie stara się zachęcić kupującego, ale magia sklepiku z różnościami sprawia, że

nikt nie wychodzi z pustymi rękoma.
Ceny są niewygórowane.
Po dobiciu targu, sklepikarz pakuje zakupioną
rzecz i wręcza nabywcy. Odprowadza klienta do
drzwi i żegna z uśmiechem.
Sklepik z różnościami znika jeszcze tego dnia.
Niektóre z przedmiotów, jakie można kupić:

BROSZA
Jest piękna, choć pokryta patyną. Klejnoty połyskują i nęcą. „Załóż mnie, och załóż” – wydają się
błagać. Należała do elﬁej królowej. Założona sprawia, że właścicielka wprost promieniuje blaskiem.
Jednocześnie przedmiot wysysa siły i szybko pozbawia chęci życia i radości. Osoba nosząca broszę
staje się arogancka i złośliwa, chorobliwie zazdrosna.
Zdjęcie ozdoby może się okazać trudne – brosza
z dnia na dzień wrasta coraz głębiej w skórę.
PIÓRO
Kolorowe, pawie, zaostrzone, o poczerniałej końcówce. Wraz z nim sprzedawca oferuje ﬂakonik
atramentu, nożyk do przycinania ostrza i puder do
posypywania kartki. Cały zestaw był własnością
uczonego Ainara z północy, który zniknął i nigdy
nie został odnaleziony.
Oko na szczycie zdaje się obserwować piszącego. Wszystkie zapisane piórem notatki zmieniają
się – jeszcze zanim zaschnie atrament – w słowa
pamiętnika Ainara. Można się z niego dowiedzieć,
że badacz szukał sposobu na przeniknięcie osnowy
tego świata i przejście w inną rzeczywistość.
Czy nowy właściciel zniknie tak jak poprzedni,
gdy tylko ostatnie słowa pamiętnika znajdą się na
kartce? Jeśli tak, gdzie się znajdzie?
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Jakub „Qba” Kasper

ki, biały mężczyzna. Karlsen uderza sztyletem raz i drugi,
a jego oﬁara osuwa się w ciemność. „Pomścij mnie” – słyszy
jeszcze właściciel fajki i wizja urywa się.
Karlsen może być człowiekiem, którego postaci graczy
spotkały we wcześniejszych przygodach. Tylko śmierć zabójcy wodza pozwoli zakończyć coraz częstsze halucynacje.
Wyrzucenie fajki nie pomoże.

PLUSZOWY MIŚ
Brązowy i wyblakły, wykonany jest z miękkiego materiału, za oczy służą czarne jak węgiel guziczki. Sprzedawca twierdzi, że należał ongiś do elfa, który wraz z rodziną zginął
w zamieszkach.
Miś sprowadza na posiadacza nieszczęścia
– najpierw niewielkie, jak potknięcie się na
schodach, później straszliwsze, do śmierci
włącznie. Wyrzucenie zabawki przerywa splot
nieprzyjemnych zdarzeń, podobnie spalenie
jej. Czy jednak ogień niszczy misia ostatecznie?

Jakub „Qba” Kasper

LASKA
Sękata i brudna. Na powierzchni wyryto scenki przedstawiające tańczące nimfy i rozpaczających ludzi. Właścicielem
przedmiotu był, według słów sprzedawcy, stary złośliwy puk.
Laska była dla niego podporą przez całe życie.
Wydaje się nie wyróżniać niczym specjalnym, dopóki nie
użyje się jej jako broni. Każde uderzenie łamie kości niczym
zapałki, rozbija czaszki jak skorupki jajek. Posiadacz laski
nabiera cech puka - chamstwa, skłonności do głupich dowcipów. Z czasem zaczyna garbić się i upodabnia do pierwotnego właściciela także z wyglądu. Któregoś dnia może
się okazać, że nie zostało w nim już nic z osoby, którą był
wcześniej, a stał się w pełni złośliwym pukiem.

Tomasz Kucza
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FAJKA
Wykonana z białego drewna, sprawia
wrażenie oszronionej. Na całej długości
pokrywają ją ornamenty fal i morskich
potworów. Znaleziona w grobowcu na
opuszczonej wyspie, dotarła na kontynent wśród rzeczy kapitana okrętu.
Zapalenie fajki powoduje łagodny ból
głowy, który mija po paru godzinach.
Potem nadchodzą pierwsze halucynacje
– mgliste obrazy siedzącego przy ognisku mężczyzny. Im dłużej nabywca rozkoszuje się aromatem tytoniu, tym wizje
są częstsze i realniejsze.
Człowiek z urojeń przedstawia się jako
Amunidas, wódz plemienia Leśnych Łowców. Monotonnym szeptem mówi o obcym, który przybył na wyspę i zburzył
spokój mieszkańców. Nazywał się Karlsen i, w przeciwieństwie do tubylców,
miał białą karnację. Wkradł się w łaski
Amunidasa i zapragnął go zastąpić.
Wódz milknie po tych słowach i podnosi wzrok. Na jego twarzy widnieje paskudny grymas. „Pomścij mnie” – mówi,
gdy zza jego pleców wysuwa się wyso-

- ARTYKUŁY Jarosław „Tadeopulous” Smolar

Capitol

opis megakorporacji

– Tak! Koniecznie musisz to załatwić! – wykrzyczał Amman. Słuchawka z głośnym hukiem opadła na aparat. W pokoju zaległa cisza. Itr i Zard spojrzeli zdziwieni na Ammana,
a potem na siebie. Mężczyzna podnosząc wzrok powoli się
uspakajał.
– Wiem, nie patrzcie tak na mnie – powiedział już normalnym głosem. – Itr, tobie także powinno zależeć na wolności
od jakiejkolwiek megakorporacji – dorzucił szybko. W głosie
Ammana można było wyczuć odrobinę zarzutu wobec kolegi,
iż nie poparł go podczas rozmowy.
– Znacie taką agencję jak PlumBŭm?? – zaległa chwila ciszy i wnet po pomieszczeniu rozległ się gromki niczym grzmot
śmiech całej trójki, który przerwał napięcie i stres.
– Jak możesz pytać o takie rzeczy, przecież to jasne jak
Światło Kardynała – rzucił pośpiesznie Zard. – Wydaje się, że
to jedna z najlepszych agencji wolnych strzelców w historii.
– Była kiedyś moja – zdało się, że oczy Ammana zaczynają
się robić szkliste.
– Hahahahahahaha – Itr nie mógł powstrzymać kolejnego
wybuchu śmiechu. – Takiej ściemy nie słyszałem od czasu jak
przesłuchiwaliśmy Grubego Aleksieja.
Zard patrzył na obu niepewny, co to oznaczało. Dopiero po
chwili, kiedy Itr skończył się śmiać, słowa Ammana dotarły
i do niego.
– Mówię na serio. Oszczędności życia i kilka kredytów wpakowałem w biuro, razem z kumplem startowaliśmy skromnie.
Od początku wiedziałem, że specjalizacja nie będzie przynosić wymiernych korzyści od razu. Po dwóch latach zaczęliśmy
wychodzić na swoje. Po kolejnym roku musieliśmy zatrudnić
trzy dodatkowe osoby. I wtedy się zaczęły problemy.
O tym jak fachowi byliśmy wiecie doskonale, wie też większość ludzi decydująca się żyć na własny koszt poza zrębami
megakorporacji. We wczesnym okresie popełniłem błąd nie
wstępując do Niezależnej Korporacji Wolnych Zawodów. Niestety.
– Przecież tam należą wyłącznie marionetki innych megakorporacji, zupełnie jak w całym Cartelu!! – wtrącił Zard.
– Dokładnie – dorzucił Itr – jaki to ma związek??
– Ano taki, że będąc pod kuratelą NKWZ miałbym jakichkolwiek stronników, a tak byłem absolutnie sam. I najbardziej to odczułem, kiedy jeden zachłanny dupek z Capitolu
podkupił wszystko co miałem, włącznie z sekretarką. – Amman zdawał się być teraz gdzieś daleko myślami.
– Ładna chociaż była? Sądząc po twojej aparycji to raczej
nie! – zażartował Itr powodując kolejny wybuch śmiechu.
Rozbawienie zagłuszył sygnał wiadomości elektronicznej.
– Mam nadzieję, że z wami moje marzenia się spełnią –
dorzucił Amman – a jak na razie wszystko na to wskazuje.
Taak, jesteśmy zgrani – pomyślał Itr – atmosferę psuje
tylko ten półgłówek Mario, ale czasem jego koneksje się przydają. Chwilę ciszy przerwał kolejny sygnał wiadomości.

Capitol jest biznesem. Biznes jest Capitolem – te
słowa ciągle rządzą społeczeństwem megakorporacji. W żadnej innej wypracowywanie zysków i duma
przynależenia do korporacji nie jest tak dominująca.
W swej zachłanności Capitol stara się kontrolować
wszelkie aspekty powstawania produktu, począwszy od surowca, poprzez proces produkcji artykułu,
a skończywszy na sprzedaży. W przeciwieństwie do
innych megakorporacji Capitol niechętnie zleca tzw.
wolnym strzelcom zajmowanie się swoimi sprawami
i zamiast tego preferuje wykup przedsiębiorstw, których usług potrzebuje. Filozoﬁa Capitolu polega na
dostarczeniu doskonałego produktu klientom, kimkolwiek są i czegokolwiek pragną. Ty nazywasz, my robimy – tak można w formie sloganu marketingowego

Kroniki Mutantów, SF

ująć ich strategię.
Jeśli jakikolwiek produkt będzie rokował miliony
zysku, Capitol włoży maksimum wysiłku w jego produkcję oraz późniejsze udoskonalanie. Megakorporacja jest ukierunkowana na wolny rynek i dlatego
produkty wszystkich innych korporacji znajdują się na
półkach sklepowych Capitolu. Nigdy nie kupisz tanich
kontaktów produkcji Mishimy w sklepie Imperialu, za
to na pewno je znajdziesz w wielkich centrach handlowych Capitolu. Lepiej sprzedany niż dobry – jak głosi
publiczna opinia. Filozoﬁa ta jest skuteczna na rynkach niebędących własnością Capitolu, gdzie żądania
jakości nie są wygórowane, a klient wymaga dobrego
produktu w odpowiedniej cenie. Na rynku eksportowym jedyną skuteczną strategią wobec konkurencji
są niskie ceny i dostępność produktów. W procesie
wytwórczym Capitol angażuje wszystkie możliwe gałęzie gospodarki.
Całkowita produkcja dóbr Capitolu dystansuje
o około 20% kolejnego potentata – megakorporację
Mishima. Ponadto dzięki wielkim posiadłościom na
Marsie, Capitol kontroluje dużą część przemysłu spożywczego w systemie słonecznym. Wspierana agresywnym marketingiem, produkcja żywności Capitolu
ukierunkowana jest na eksport pożywienia do każdego zakątka układu.
W megakorporacjach władza brutalnie została odebrana założycielom i przekazana lokalnej arystokracji. Pośród nich Capitol jest jedyną, która niezmiennie
oparta jest na zasadach „demokracji”. Zarządzaniem
Capitolu zajmuje się Rada Dyrektorów, w której każdy
pojedynczy akcjonariusz korporacji ma swoje miejsce
i pewną liczbę głosów – stosunkowo do liczby udziałów. Każdy dyrektor ma dwa obszary odpowiedzialności: jeden geograﬁczny i drugi w gałęzi biznesowej. Na
przykład dyrektor może być reprezentantem wszystkich obywateli w dzielnicy Zeeland w San Dorado, jak
również przedstawicielem wszystkich budowniczych
kopalni. Rada Dyrektorów podejmuje wszystkie ważne decyzje, zaś Zarząd Dyrektorów troszczy się o codzienne sprawy. Niektórzy dyrektorzy są wybierani do
Zarządu, inni natomiast wyznaczani przez Prezydenta
lub przez Zarząd.
Przewodniczący Zarządu jest nazywany Prezydentem. Głównym jego zadaniem jest dozorowanie i organizowanie pracy Zarządu. Zasięg władzy Prezydenta jest bardzo obszerny i daje mu ostateczne słowo
w większości spraw dotyczących zbiorowego bezpieczeństwa oraz ﬁnansów. Ponadto osobiście wyznacza
reprezentację korporacji w Wysokiej Radzie Cartelu
i Radzie Ochrony Cartelu. Prezydent jest wybierany
przez Zarząd Dyrektorów, który z kolei jest wybierany z całej Rady Dyrektorów. Jeśli ta forma demokracji wydaje się nie być do końca bezpośrednią to jest
o wiele bardziej sprawiedliwa niż gdziekolwiek indziej.
Do tego należy podkreślić, iż poza pieniędzmi nie ma
żadnych ograniczeń w nabywaniu akcji Capitolu.
Capitol wie, że posiadanie sił zbrojnych jest niezbędne, a szczególnie w obecnych czasach. Są dwa
główne kierunki działań sił zbrojnych Capitolu: odstra-
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szanie i zemsta.
Po pierwsze czynią starania prowadzące do tego,
aby nikt nie ośmielił się zaatakować. Po drugie, jeśli
ktoś jest wystarczająco głupi i spróbuje dokonać inwazji, wówczas odwet Capitolu powinien być na tyle
mocny i bezwzględny, że niedoszły przeciwnik nawet
nie zdąży się zorientować w czym rzecz i kto go zgładził. Zemsta jest skuteczna, ale niezmiernie kosztowna. Mimo to obywatele wierzą, że takie działanie jest
warte nakładów, bowiem są chronieni przez największą siłę wojskową Układu Słonecznego. Czy Capitol
rzeczywiście jest tak efektywny jak twierdzi jego propaganda? Nikt do końca nie wie. Wyniki starć między
Armed Forces of Capitol, a formacjami innych megakorporacji są niewyraźne. Kiedy walczą z Legionem
Ciemności, wyniki Capitolu nie są ani trochę
lepsze.
Większość młodych
mieszkańców Capitolu
marzy o zostaniu pilotem myśliwca. Główną
przyczyną jest fakt, iż
żołnierze sił powietrznych
Capitolu
(CAF
- Capitol Air Force) są
najsłynniejszymi i najbardziej wychwalanymi
członkami sił wojskowych. Latają najlepszymi
samolotami,
wyposażonymi w najskuteczniejszą i najdroższą broń. Są asami
przestworzy uważanymi
za najlepszych w całym
systemie. W cieniu sił
powietrznych, są Siły
Naziemne (CGF - Capitol Ground Forces),
które prowadzą mało
sławne i twarde życie.
Chociaż CGF są niezbędne dla megakorporacji,
to formacja ma problemy z rekrutacją wystarczającej liczby ludzi.
Siły naziemne Capitolu
są równomiernie rozprowadzone pomiędzy
osadami megakorporacji i skoncentrowane w bazach posiadających dziesiątki tysięcy oddziałów. Ciągłe zagrożenie ze strony
innych megakorporacji i Legionu Ciemności sprawiło,
że siły zbrojne CGF są stale w pogotowiu.
Capitol posiada największe siły naziemne w Cartelu i z racji tego, wojska często są oddawane pod
jego dowodzenie w czasie operacji przeciwko Legionowi Ciemności. Taktyka sił zbrojnych Capitolu polega
na uderzeniu sił powietrznych w pierwszej kolejności,
a następnie użyciu sił naziemnych. Zadaniem CGF jest
okopanie się i utrzymanie zdobytych pozycji.
Marynarka wojenna Capitolu jest niewielka, ale
dumna. Dość dobrze wyposażona, lecz często liczebnie przewyższana przez przeciwnika. Ogólną strategią
marynarki (CNC - Capitol Naval Command) jest jakość

nad ilością. Najpopularniejszym sposobem działania
jest zebranie sił w grupy uderzeniowe składające się
z różnych typów okrętów oraz broni, aby być przygotowanym do każdej misji. Siły Międzyplanetarne – popularnie nazywane Flotą Kosmiczną – są składową sił
CNC.
Do bardzo ważnych misji Capitol używa sił specjalnych przechwalonych przez propagandę. Najbardziej
renomowana ze wszystkich nazywa się Free Marines,
a jej oddziały są rozmieszczone w całym systemie.
Inne jednostki to Sea Lions, działająca w Archipelagu Graveton na Wenus, Strikers Sunset na Mercurym
oraz Martian Banshees na Marsie.
Warto wspomnieć o mankamencie, jakim jest niedostateczne zaopatrzenie wojsk w najlepsze technicznie wyposażenie. Z jednej strony
Capitol posiada dostęp do najlepszych technologii, lecz z drugiej
strony nie ma zbyt dużo sprzętu.
Priorytetowo traktowane w zaopatrywaniu są jednostki elitarne
i powietrzne, podczas gdy regularne siły używają tylko standardowego sprzętu, który jest w tyle
za wiodącą techniką.
Wielkim honorem jest bycie
Obrońcą Capitolu. Jednak kiedy
ktoś zostaje uhonorowany przez
megakorporację, ten fakt łatwo
znika w medialnym szumie. Z tego powodu, iż siły zbrojne bardzo
często nadają medale honoru i nagrody za poświęcenie czy nadzwyczajną służbę. Służby mundurowe
mają własną jurysdykcję sądową,
pozostającą w regulacjach bardziej ścisłych niż zwykle ustawodawstwo cywilne. Ponadto mundury mają być noszone w każdym
czasie, z wyjątkiem urlopów trwających dłużej niż 15 dni i podczas
tajnych misji. Oprócz tego w większości sklepów oraz zakładów
usługowych, wojskowy personel
posiada znaczne upusty.
Capitol kontroluje niemal trzy
czwarte powierzchni planety Mars.
Ostatnia ćwiartka składa się z kilku osad Imperialu, miast Mishimy,
osad Bauhausu i garści Cytadel
Legionu Ciemności. Mimo trwających dziesięcioleci oblężeń, ataków czy bombardowań nawet Capitolowi nie udało się wyeliminować sił
Legionu Ciemności z Marsa. W ogólnym przekonaniu
planeta jest jałowa i kamienista, na powierzchni jest
kilka głębokich, czarnych i prawie pozbawionych życia oceanów. Nie jest to do końca prawdziwy obraz.
Większa część północnej półkuli jest irygowana przez
olbrzymi system kanałowy przecinający cały rejon
Wolnych Ziem. Niestety dalszy rozwój tego systemu
zatrzymał się z powodu wojen korporacyjnych oraz
obecności Legionu Ciemności. Wypada wspomnieć, że
największe zgromadzenie zakładów stalowych układu
słonecznego znajduje się właśnie na Marsie w Dolinie
Kuźni.
San Dorado, stolica Capitolu, położone jest pomię-
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zwycięża, więc Capitol wybacza nawet najgroźniejsze
ataki innym korporacjom.
Teraz słów kilka o stosunkach z innymi korporacjami:
MISHIMA – planeta Merkury, Lord Następca Moya
i jego biznesowe imperium jest największym rynkiem
eksportu, dlatego obie korporacje rzadko są zaangażowane w otwarte konﬂikty. Samowystarczalny Capitol importuje dużo tanich wyrobów Mishimy, by zapełnić półki w supermarketach pospolitymi produktami
o niskiej cenie.
BAUHAUS – drogie i bardzo dobre jakościowo produkty Bauhausu zawsze znajdują nabywców w imperium biznesu Capitolu, nawet jeśli cenowo są przystępne tylko dla wyższych urzędników korporacji.
W zamian Bauhaus otrzymuje dużo surowców z kopalń Capitolu.

Przemysław Horoszkiewicz

dzy potężnymi Górami Kirkwood, na zboczu olbrzymiego Krateru Marines, u wybrzeży Morza Spokoju.
Zaraz po Luna City to największe miasto w systemie
słonecznym. W mieście znajdują się wszelkiego rodzaju fabryki, placówki usługowe, oﬁcjalne budynki,
biura itd. Północne peryferia, a także obszary jakichś
stu mil od San Dorado charakteryzują się tysiącami
szybów naftowych. Z polami naftowymi graniczą Kopalnie Effenbergera, które wydobywają wiele strategicznych surowców. Mówi się, że San Dorado jest najlepiej zorganizowane w całym systemie, chociaż kiedy
stoisz tam na ulicy, wydaje się to niemożliwe. Patrzysz
w górę i ledwo dostrzegasz niebo zasłonięte autostradami, skrzyżowaniami, przejściami czy torami, które
biegną pomiędzy wysokimi budynkami. Ulica (o ile
możesz ją w ogóle dostrzec)
jest zupełnie zablokowana.
Normalna rozmowa nie jest
możliwa, bowiem klaksony samochodów, gwizdki,
krzyki, pisk opon, skutecznie zagłuszają wszystko
dookoła. Jednak San Dorado jest sercem największej
megakorporacji i czujesz
to, stojąc samotnie pośród
tłumu na ulicach.
Pokój na ojczystej planecie Capitolu zakończył
się z chwilą, gdy wkroczył
na jego obszar pierwszy
żołnierz Imperialu. Za Imperialem kolejno podążyły
Mishima i Bauhaus zakładając zarówno wojskowe
jak i produkcyjne osady.
Kiedy Ciemność ukazała
się w ludzkich światach, nie
trzeba było długo czekać,
aby pojawiła się na Marsie. Gdy powstawała pierwsza Cytadela, w górzystych
obszarach na antypodach
San Dorado, siły Capitolu pośpieszyły zmiażdżyć
Legion Ciemności zanim
zacząłby się rozprzestrzeniać. Jednakże wewnętrzne
zmagania, oszustwa i przestępstwa zatrzymały interweniujące siły Capitolu,
nim dotarły do celu. Co więcej z nieznanych powodów
siły przeciwlotnicze Imperialu zestrzeliły cztery piąte
wojsk Capitolu. Natomiast artyleria ostrzelała własne
jednostki. Budowa Cytadeli Nefaryty Saladyna została
ukończona, a jej umocnienia obecnie uniemożliwiają
jakikolwiek skuteczny atak. Powstały kolejne cytadele. Budowle Legionu Ciemności na Marsie są otoczone przez rozbudowane fortyﬁkacje: rowy, fosy, ściany, wieże strażnicze i elektryczne zasieki kolczaste.
W tych odległych strefach wojen toczone są ciężkie
bitwy i co jakiś czas wstrząsają całą planetą i kołyszą
wysokimi wieżowcami San Dorado.
Filozoﬁa Capitolu wyraźnie odzwierciedla się w sprawach zagranicznych oraz dyplomacji. Wiara w sukces
ekonomiczny i pragnienie osiągnięcia zysku zawsze

IMPERIAL – chęć osiągnięcia zysku wymusiła
podpisanie kilku kontraktów, jednak poza tym obie
korporacje nic nie łączy.
CYBERTRONIC – nienajlepszy z przyjaciół, ale na
pewno nie wróg. Capitol
i Cybertronic prowadzą
wiele transakcji biznesowych. Układ ten najwyraźniej uwidacznia strategię
Capitolu. Warto podkreślić, iż żadna inna korporacja nie ma tak szerokich
relacji z Cybertronikiem.
BRACTWO – Capitol
wśród megakorporacji jest
unikalny w takim sensie,
że nie ma oﬁcjalnego stanowiska wobec Bractwa.
Bractwo respektuje to,
być może powodem jest
fakt, że dziewięćdziesięciu
dziewięciu na stu członków Capitolu jest bardzo
oddanych świętemu słowu
Bractwa.

– No to mamy problem
z głowy – w głosie Ammana wyraźnie było słychać radość.
– Sami słyszeliście: przynależność bez zbędnej zwłoki i formalności, a co najważniejsze: zwolnienie z opłat
członkowskich przez rok!
– Wstrzymajmy się chwileczkę. Wątpię, by sam NKWZ
za tym stał. Wiesz, że to same pomioty Ciemności i sługusy megakorporacji – dodał Itr. – Musimy koniecznie
sprawdzić kto za tym stoi, inaczej nie wchodzimy.
– Wiemy ile to dla ciebie znaczy – spokojny i głęboki głos Zarda uciszył pierwszy odruch protestu Ammana.
– Zaufaj mi, jak nieraz to robiłeś, najpierw sprawdzimy
z kim rozmawiamy, a potem zgarniemy wszystko co oferują.
– I jeszcze troszkę na dokładkę – wesoło dodał Itr.

Jarosław „Tadeopulous” Smolar
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Machines

nowy klan do Wampira: Maskarady
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HISTORIA
Gdy w 1941 roku, pracujący dla hitlerowców, Erich
von dem Zugow został zwerbowany przez klan Tremer, poczuł, że w jego życiu rozpoczął się prawdziwie
niesamowity epizod. Już jako wampir kontynuował
badania na temat współpracy pomiędzy materią ożywioną a nieożywioną. Na więźniach przeprowadzał
bestialskie eksperymenty, laboratorium szybko wypełniało się nowymi trupami, lecz praca nie posuwała się do przodu nawet o krok. Zakończenie wojny
i klęska faszystów spowodowały, iż musiał przenieść
badania na inną grupę społeczną, co więcej – testy,
które przeprowadzał musiały stać się bezpieczne.
Pod przykrywką prywatnego ortopedy na ciałach
okaleczonych ludzi wypróbowywał nowatorskie, nawet pionierskie wynalazki, co kilkakrotnie wpędziło
go w kłopoty.
Wszystko uległo poprawie na lepsze, gdy w 1969
roku Odszczepieńcy Tremer przeciągnęli Ericha na
swoją stronę. Skusiło go nowe laboratorium i możliwość chwytania wampirów Camarilli – idealnych
kandydatów na króliki doświadczalne. Rok 1980 na
zawsze zapadł w jego pamięci – Zugow stworzył
ogniwo, które pobierając z krwi glukozę i tlen wytwarzało prąd. W ten sposób udało mu się usunąć kolejną przeszkodę – problem z zasilaniem. Wtenczas to
stworzył olbrzymie, metalowe skrzydła składane na
plecach, które wszczepił sobie z pomocą wiernych
ghuli. Jednak nie okazało się to tak proste, jak wyglądało. Przez kolejnych 5 lat doktor pracował nad
metodą utrzymania implantu w organizmie oraz rozbudowywał go o kolejne ogniwa. W ten sposób odkrył
nową Dyscyplinę – Implant, będącą rozwinięciem
umiejętności użytkowania wszczepu. Na początku lat
90. Zugow zerwał więzy krwi ze sforą w Sabacie i założył własny klan. Nazwał go Machines.
Od tego momentu rozpoczęła się szaleńcza rekrutacja nowych wampirów, pochodzących z najróżniejszych organizacji. Pożądani byli zwykle osobnicy posiadający jak najniższe pokolenie oraz szeroką
wiedzę medyczną, znajomość płatnerstwa i metalurgii, informatyki czy elektroniki. Zadziwiająco często
dochodziło do diabolizmu na przywódcach innych
klanów, czy po prostu mało liczących się starszych.
Obecnie pierwsi żołnierze Zugowa posiedli wiedzę
na tyle głęboką, by na własną rękę przerabiać implanty. Wówczas dostrzeżone zostało znaczne ograniczenie - poziom modyﬁkacji wszczepu nie może
przekraczać pokolenia wampira.
PRZYDOMEK
Blaszaki
SCHRONIENIE
Członkowie Machines zwykle nie posiadają stałego
miejsca zamieszkania – przenoszą się z miasta do
miasta, nocując w opuszczonych laboratoriach i fabrykach, szukają sposobu na rozwinięcie zdolności
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i jeszcze większe zespolenie z maszyną.
POCHODZENIE
Rekrutowani są zwykle spomiędzy uzdolnionych
elektroników, czy naukowców, których życie wypełnione było samotnością. Co więcej nigdy nie dochodzi
do przemiany śmiertelnika, lecz wampira, na wzór
pierwszego z nich – Zugowa. Gracz tworzący taką
postać musi określić, kim był wcześniej i do jakiego
klanu należał oraz uwzględnić uzasadnioną wrogość,
jaką żywić będą do niego starzy pobratymcy.
KREACJA BOHATERA
Natura i Postawa zwykle znacznie różnią się od
siebie. Deﬁnitywnie dominują atrybuty umysłowe
i wiedza, talenty są na drugim miejscu. Jeśli chodzi
o cechy Pozycji, są to zazwyczaj Pokolenie i Mienie.
KLANOWE DYSCYPLINY:
Akceleracja, Potencja, Implant
Narrator musi zadecydować, która z Dyscyplin ze
starego klanu przekształcanego wampira stanie się
półklanowa. Wówczas bohater będzie mógł ją zakupić przy tworzeniu bohatera, oraz awansować według
wzoru 6x aktualny poziom Dyscypliny.
UŁOMNOŚCI
Po upływie tygodnia gracz musi wykonać rzut na
Wytrzymałość + Medycyna, by sprawdzić czy implant
nie został odrzucony przez organizm (Stopień Trudności określa MG zależnie od charakteru wszczepu).
Wystarczy uzyskać jeden sukces, lecz gdy rzut się
nie powiedzie, bohater traci implant, poziom życia
spada o połowę oraz traci Dyscyplinę warunkującą
używanie wszczepu. W wypadku pozytywnego wyniku rzutu, gracz rzuca na Inteligencja + Informatyka,
by przekonać się czy udało się utrzymać kontrolę nad
implantem (ST jak wyżej). Porażka to blokada Dyscypliny i utrata dwóch kostek przy każdym działaniu
aż do następnego tygodnia. Do uzyskania sukcesu
potrzeba jedynie jednego dobrego rzutu.
Co jakiś czas także należy wykonać fachowy przegląd wszczepu. Niedopełnienie tego obowiązku to zagrożenie implantu zniszczeniem (decyzja MG).
ZALETY
Implant (zależnie od jego charakteru) zwiększa
wybrany Atrybut ﬁzyczny o 2, bądź Talent lub Umiejętność o 3. Dodatkowo wszczep posiada swoją Wytrzymałość, zależnie od stopnia komplikacji ogniw,
maksymalnie 6. Zniszczenie implantu oznacza odrzucenie go przez organizm, toteż następują takie
same modyﬁkacje karne. Wytrzymałości wszczepu
nie można podnieść spalając krew.
PREFEROWANE ŚCIEŻKI
Ścieżka Katarów bądź Kaina.

- ARTYKUŁY CYTAT
„Machines niosą ze sobą prawdziwe światło i broń
przeciwko starszym. Jako jedyni dostrzegamy wagę
nadchodzącej Gehenny. My będziemy gotowi. A jak
postąpi twój klan?”

UWAGI
Przy tworzeniu bohatera Machines gracz musi zdecydować,
jakiego typu wszczep posiadała
będzie jego postać, natomiast
MG musi zdeﬁniować kolejne poziomy Dyscypliny Implant, która
umożliwia używanie wszczepu.
DLA MG
Zastosowanie takiej mechaniki daje nieograniczone możliwości, pamiętaj jednak, by nie robić z gracza boga. Gdy zdecyduje się rozbudować wszczep,
uświadom go, że może to spowodować utratę dotychczasowych właściwości. Co więcej, to ty musisz
opisać kolejne poziomy Dyscypliny. Jest na to prosty
wzór – początkowo niech daje obronę przed jakimś
typem ataku, kolejno stanie się bronią, a następnie
bronią obszarową. Jest to niezły początek, lecz nie
popadaj w rutynę! Daj upust fantazji i stwórz coś
wyjątkowego.
STALOWE SZCZĘKI
Oto koncepcja wszczepu, na których może oprzeć
się MG, pomagając graczowi stworzyć postać z Machines.
Ten dziwny implant wykonany został na kształt potężnych, wilkołaczych zębów ułożonych tak, by nie
były zbytnio widoczne oraz nie przeszkadzały w rozmowie. Bohater musi poddać się operacji usunięcia
całego uzębienia, uwzględniając także żuchwę. Sam
implant podnosi Zastraszanie o 3 oczka. Szczęki posiadają wytrzymałość 1, aby je zniszczyć, należy za-

● Spacer po krwawej łące
Pozwala wampirowi pożywiać się za pomocą stalowych szczęk.
Mechanika: Żadne rzuty nie są potrzebne, umiejętność działa automatycznie.
●● Przeprawa przez bagna
Jest to rozwinięcie wcześniejszej zdolności, gdyż
przyspiesza picie krwi do dwóch punktów na turę.
Co więcej ugryzienie jest już tak głębokie, że każda
wysysana istota posiadająca krew, otrzymuje na turę
jedno obrażenie.
Mechanika: Żadne rzuty nie
są potrzebne, umiejętność działa
automatycznie.
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STEREOTYPY
Camarilla – „W większości zniewieściali starcy i nowicjusze. Niosą ze sobą tylko zepsucie i mogą być jedynie zwierzyną łowną. Do niczego się nie przydają.
Nawet ich inkwizytorzy to zwykłe szczury!”
Sabat – „To potężni wojownicy. Pewni siebie szaleńcy rzucający się prosto na
ołtarz w oświetlonym kościele.
Dobrzy sprzymierzeńcy. Musimy
dbać o dobre stosunki z nimi.”
Czarna Ręka – „Ta organizacja
jest naprawdę potężna i dosięgnie każdego. Świetnie sprawuje
się jako organ Sabatu i za to ich
lubimy. Nawet kilku naszych należy do ich szeregów.”
Reszta Klanów – „Niewielu zasługuje na nasz szacunek. Na
śmierć za to prawie każdy .”

dać 8 obrażeń.

●●● Śnieżyca w wąwozie
Umiejętność władania szczękami rozrosła się, czyniąc je doskonałą bronią. Wampir może
użyć zębów do kruszenia kości,
krat, drewnianych belek, zależnie od swojej siły.
Mechanika: Żadne rzuty nie
są potrzebne. MG decyduje, czy
udało się zniszczyć szczękami
wybrany przedmiot. Siła nacisku
zębów jest o 2 wyższa, niż siła
wampira.

●●●● Cyklon na wybrzeżu
Implant z wolna staje się integralną częścią wampira. Studium
hollow
ugryzień pozwala na replikację osobnych zębów, które jednak nie mogą zostać
wstawione w szczękę. Mogą natomiast posłużyć
jako doskonałe strzałki do rzucania, noże czy nawet
gwoździe.
Mechanika: By stworzyć ząb należy wydać punkt
krwi, oraz określić jego rodzaj – siekacz, kieł bądź
trzonowiec. Zastosowane jako broń zadają obrażenia
Siła+1.
●●●●● Śmiercionośny grad
Poziom ten umożliwia wysunięcie własnej szczęki
i ciśnięcie nią w przeciwnika. Traﬁony zębami dozna
straszliwego bólu i nie będzie mógł usunąć implantu
z organizmu. Gdy jednak uda mu się to zrobić, dozna
dodatkowych obrażeń (decyzja MG).
Mechanika: Gracz rzuca na Zręczność + Rzucanie
(ST zależnie od odległości i dodatkowych przeszkód).
Ilość sukcesów oznacza miejsce, w które nastąpiło
traﬁenie, oraz określa ilość odniesionych obrażeń.
1 sukces – stopa i 1 obrażenie
2 sukcesy – udo i 2 obrażenia
3 sukcesy – nadgarstek i 3 obrażenia
4 sukcesy – bark i 4 obrażenia
5 sukcesów – szyja i 5 obrażeń
Paweł „Saem” Sasko
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Z erg o wi e

StarCraftowi „ci źli”
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StarCraft, SF

Zergowie. StarCraftowi „ci źli”.
Negatywna siła jest moim zdaniem istotnym
elementem każdego systemu, a gry jej pozbawione, wydają się wybrakowane. Ponadto, jeśli
nie zostanie strywializowana, stanowi niebanalne i bardzo pomocne przy tworzeniu scenariuszy
narzędzie. Wystarczy popatrzeć, jak różnorodnie
przejawia się Chaos w Warhammerze czy Moloch
w Neuroshimie. Oczywiście doskonale można sobie radzić, prowadząc przygody, w których owe
potęgi się nie pojawiają.
Mistrz Gry, który za każdym razem, z każdą tajemnicą w Zewie Cthulhu, stawia Przedwiecznych
na drodze bohaterów, staje się wtórny i przewidywalny, a kolejne abominacje nie zaskakują. Ileż
można niszczyć roboty Molocha albo strzelać do
wygrzebańców (Deadlands)?
Podobne możliwości i zagrożenia kryją się
w StarCraft RPG. Rzucanie grupki żołnierzy do
walki z kolejnymi hordami Zergów, to najgorsze
chyba, co można zrobić. Umieszczenie postaci graczy w wojsku znacznie redukuje swobodę
działania, a przygody mają tendencję do popadania w rutynę. Poniżej przedstawię trochę przykładowych możliwości wprowadzenia Roju Zergów
do gry.
Zergowie nie dysponują jedynie nieprzebranymi ilościami wojowniczych potworów. Równie
dobrze radzą sobie z inﬁltracją terenu przeciwnika. Jednostki zainfekowane (ludzie lub Protossi),
świadomie lub nie, mogą dostarczać istotnych
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danych przeciwnikowi. Prędzej czy później, ktoś
zorientuje się, że Rój zbyt łatwo przewiduje ruchy
wroga. Wobec takiej sytuacji potrzebny jest ktoś
z zewnątrz, kto wykryje przeciek – idealne zadanie dla graczy.
Wpływ na przedstawicieli Terran i Protossów
może być znacznie silniejszy. Królowa może opanować umysł dowódcy wojska i kierować nim na
niekorzyść armii. Ponownie, ktoś musi odkryć
prawdę i przerwać groźny proceder.
Szczególna zależność między Zergami a Protossami może być istotnym elementem fabuły
lub nawet kampanii. „Młodsi bracia”, będący późniejszym eksperymentem stwórców Protossów,
wzbudzają nie tylko wrogość, ale i ciekawość.
Grupka Protossów może zostać wysłana, by na
terenie wroga nawiązać kontakt z cerebrantem
lub złapać królową, która może posłużyć za łącznik. Jest wiele pytań, na które Protossi nie znają
odpowiedzi.
Terranie również mogą być zainteresowani Zergami, być może jedna z frakcji lub niezależny
bogaty szaleniec zechce kontrolować swój własny
niewielki rój, którym kierować będzie grupa psioników.
Również pojedynczy, zwykli Zergowie mogą
bardzo różnorodnie przejawiać w przygodach.
Jako masowy wróg, ale i jako pojedynczy zabójcy. W końcu, przygoda może się rozgrywać na
cywilnym pojeździe transportowym, gdzie nie ma
odpowiedniej broni. Jeśli pojawi się taki stwór,
prawdopodobnie będzie zabijać członków załogi
– jednego po drugim. Idealna okazja do poprowadzenia sesji w konwencji horroru.
A co jeśli to jeden z bohaterów graczy zostanie
zainfekowany? Zergowie będą widzieć i wiedzieć to
co nieszczęśnik. Albo, wobec innego typu infekcji,
będą się w nim rozwijać pasożyty, które w niedługim czasie doprowadzą do śmierci nosiciela. Czy
kompani zdążą uratować oﬁarę? Jak przekonają
innych ludzi do pomocy? Do wpuszczenia na teren
bazy potencjalnego wabika na Zergów?
Ta seria przykładów powinna podziałać na wyobraźnię Mistrzów Gry. Wszystko polega na tym,
by nie popadać w schematy, nie znudzić graczy.
Dlatego warto pokazywać najróżniejsze aspekty
walki z wrogiem. Należy również pamiętać, by
drużyna wiedziała, że i inne rasy mogą być wrogami, tak samo jak własne. Bez wątpienia każdy
wskaże Zergów, jako główne Zło Galaktyki. Ale
czy z taką samą łatwością będzie umiał wskazać
Dobro?
Mateusz „Craven” Wielgosz
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Zwiad i adaptacja Zergów

możliwości Roju
StarCraft, SF

Większość Terran i Protossów, traktuje Rój Zergów
jako wroga, którego jedynym argumentem jest ilość
pomiotów, jakimi dysponuje. Sądzą, że gdyby nie
przytłaczająca przewaga liczebna i prędkość ekspansji, Zergowie byliby słabym przeciwnikiem. Nie podejrzewają wroga o wysublimowane metody postępowania.
Są w straszliwym błędzie.
Największa siła Roju tkwi w zdolności do modyﬁkacji kodu genetycznego pomiotów. Choć najczęściej
korzysta ze sprawdzonych wzorców, przez co wiele
istot jest klasyﬁkowanych – jak hydraliski czy ultraliski, nie oznacza to, że te stworzenia są jedynymi na
usługach roju. Często wykorzystywane, bywają modyﬁkowane z wielu powodów. Najprostszym przykładem jest maść, która, choć najczęściej brunatna, na
światach skutych lodem może być biała, na globach
porośniętych lasem zielona. To jednak najbanalniejsze
zmiany. Różnice w ukształtowaniu terenu, grawitacji,
atmosferze, owocują najrozmaitszymi modyﬁkacjami. Dodatkowe kończyny, lżejsze pancerze – to tylko
przykłady.
Powszechnie wiadomo, iż cykl życiowy Zergów owocuje licznymi uproszczeniami pojedynczych stworzeń.
Wszystkie pomioty wytwarzane są z jednakowych
larw, w związku z czym pozbawione są organów rozrodczych. Jako że kolonie rozwijają się na tak zwanej grzybni, układ pokarmowy również jest bardzo
uproszczony i przystosowany do spożywania przygotowanej, prostej i odżywczej substancji. Niektóre ze
stworzeń mają niezwykle słaby wzrok i słuch, gdyż ich
narządami zmysłu są inne stworzenia. Dlatego kolonia
w istocie jest pojedynczym organizmem, poszczególne konstrukty organami, stworzenia zaś kończynami.
Inaczej jednak ma się sprawa w przypadku zwiadowców Roju. Te pojedyncze jednostki muszą działać
na własną rękę, przebywając poza grzybnią przez długi okres czasu. W związku z tym muszą sobie radzić
z przeciwnościami losu. Zwiadowcy są wszystkożerni,

mają bardzo sprawne układy trawienne, by na nieznanych planetach mogli żywić się niemal czymkolwiek. Często, by nie budzić podejrzeń, instynktownie
preferują małe zwierzęta i rośliny nad większe (dzięki
temu nie atakują ludzi i Protossów, którzy najprawdopodobniej uznają intruzów za miejscową faunę). Co
może zdawać się dziwne w ich zachowaniu, to ciekawość i brak bojaźliwości. Zachowaują dystans od inteligentnych istot, ale bacznie obserwują i nie wykazują
strachu. Warto pamiętać, że nie zawsze jednak zwiadowcy mają rozmiary, które mogłyby budzić jakiekolwiek podejrzenia. Jeśli mają jedynie obserwować teren przeciwnika, mogą przybrać formę nie większą od
owada. Jednakże i wtedy można dojrzeć pewne różnice. Kompaktowe oczy nie są dobre dla obserwacji
wrogiego terenu, dlatego takie istoty maja doskonale
wykształcone, podwójne oczy, pozwalające na kolorową, przestrzenną obserwację przeciwnika.
Zwiadowcy, mający jedynie zbadać rozległość zajmowanych przez nieprzyjaciela Roju terenów, mogą
poruszać się jedynie pod ziemią i posiadać doskonały
zmysł węchu i słuchu pozwalający na orientację w sytuacji na powierzchni.
Inne metody rozpoznania korzystają z jeszcze
drobniejszej żywej menażerii. Królowe i plugawcy
hodują na i we wnętrzach ciał liczne drobnoustroje,
którymi mogą pluć i które mogą rozpylać samym oddechem. Istoty, które znajdą się w zasięgu, często są
infekowane. Stworzenia nie mają zbyt destruktywnego wpływu na organizm – objawy przypominają wynik
chorób górnych dróg oddechowych. Wydzielają jednakże feromony, które pozwalają Zergom o doskonałym węchu, wykryć gdzie znajduje się zarażony wróg.
Istnieją jeszcze gorsze istoty, podobne do stworzeń
pierwotnie zasiedlających odległą planetę Zerus, gdzie
swój początek miał Rój. Niewielkie, podobne do larw,
przywierają do karku i mogą wpuścić zakończenie nerwowe do – na przykład – rdzenia kręgowego człowieka. W ten sposób zyskują pełną kontrolę nad oﬁarą.
Trudno przecenić jak wielkie możliwości zyskuje w ten
sposób Rój. Jednakże tak niewielkie stworzenia nie są
w stanie podołać skomplikowanemu zadaniu, jakim
jest kontrola świadomej istoty, dlatego zawsze w pobliżu musi znajdować się Królowa, która jest w stanie
z pomocą woli Roju, kontrolować nieszczęśnika. Te
istoty pojawiły się stosunkowo niedawno – najwyraźniej są nowym wynalazkiem w wojnie Zergów z resztą
Galaktyki.
Zadziwiające, że dopiero stosunkowo niedawno,
Terranie i Protossi zaczęli dostrzegać, jak rozlegle
działa Rój, jak wyszukane metody stosuje poza zmasowanymi atakami na wroga. Reakcje na nową wiedzę są rozmaite. Świadomość, że Zergowie mogą być
wszędzie, a nawet w każdym, może wywoływać panikę, paranoję, czasem rezygnację. Nie ma niezawodnych metod wykrywania przeciwnika – może przyjąć
każdą formę. Stąd pozornie przydatna wiedza, niekiedy przynosi zgubny efekt.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Gorąc dżungli był piekielny. Utrudniał koncentrację. Lance
siedział czwartą godzinę i wypatrywał w gąszczu oznak wroga. Przez cały czas nie dostrzegł żadnego i nic nie sugerowało, by stan miał się niedługo zmienić. I dobrze, byle do końca
warty. Może dwanaście procent powierzchni globu pokrywała
grzybnia, tutaj jednak nie było ani śladu Zergów.
W pewnym momencie zobaczył ruch na drzewie nad sobą.
Podniósł głowę i zobaczył wielką ważkę sunącą powoli w dół.
Rozmiary owada były imponujące – był wielkości dłoni,
a skrzydła przypominały rozmytą smugę. Ważka na moment
zawisła w powietrzu, półtora metra od twarzy Lance’a, po
czym opadła na ziemię. Mógłby przysiąc, że wielkie czarne
oczy spoglądały na niego. Wtem robal mrugnął. Lance niemal
podskoczył w miejscu. Zdenerwowany rozgniótł stworzenie
szybkim uderzeniem kolby karabinu. Usłyszał chrzęst rozgniatanej chityny, gdy stworek umierał pod naciskiem. Owad
ze zwykłymi, nie kompaktowymi oczami. Mrugający. Drażniły
go dziwactwa tutejszej fauny i ﬂory.
Z zamyślenia, gdy wycierał karabin o trawę, wyrwał go
sygnał zegarka. Wyłączył urządzenie, po czym podniósł nadajnik do ust.
- Tu posterunek 12N, wciąż brak jakichkolwiek oznak Zergów.

Mateusz „Craven” Wielgosz
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Halflingi w WFRP

niedoceniani malcy
Warhammer, FANTASY

Postanowiłem napisać coś więcej o tej, bądź co bądź,
niedocenianej rasie. „Małych, słabych gnojkach”, halﬂingach – jednej z ciekawszych ras w Warhammerze.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

I. PRZECIEŻ TE CECHY SĄ BEZNADZIEJNE!
Tak pewnie często reagujecie na cechy halﬂinga. Siła
i Wytrzymałość tylko K3. WW 2K10+10 – śmieszne.
Żw średnia, ale i tak za mała. Cp i Op – przecież tym
się nie da grać! Każdy test będzie porażką! Jest w tym
trochę racji, ale tylko wtedy, jeśli chcemy grać halﬂingiem tak jak krasnoludem. Niziołek to nie maszyna do
zabijania, ani urodzony dowódca, czy mag. Halﬂing to
ktoś podstępny, niezwykle sprytny i zwinny – postać,
którą trzeba grać kombinatorsko.
II. GRA KOMBINATORSKA?
Niziołek powinien ograniczać walkę do minimum,
a najlepiej w ogóle się w to „nie bawić”. Halﬂingi są od
czego innego. Np. halﬂing-służący. W karczmie można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, obsługując ludzi. Można dosypać niepostrzeżenie truciznę
albo proszek usypiający dowolnemu klientowi. A jeśli
halﬂing służy w szlacheckim domu? Wtedy zna każdy
zakamarek, każde wejście, każdą plotkę dotyczącą posiadłości i swego pana. Jeżeli coś „ciekawego” wpadnie
nizołkowi w ucho, może spróbować małego szantażu,
bądź kradzieży. W końcu to podstępne stworzenia.
Jeżeli halﬂing jest złodziejem… to jeszcze lepiej!
Między niziołkami istnieje szczególna więź wzajemnej
przyjaźni. To nie pozbawieni szacunku do siebie ludzie,
ale lud, który każdego traktuje równo i zawsze stara
się pomóc pobratymcom. Więc jeśli halﬂing-złodziej
ma kumpla służącego, a ten zna sporo bogatszych ludzi w mieście… Złodziej ma ułatwione zadanie. Oczywiście w posiadłości trzeba uważać, sprawdzić kiedy
zmieniają się straże, obserwować ile jest wyjść, które
może w razie czego służyć za wyjście awaryjne. Trzeba zastanowić się skąd najlepiej zacząć, dowiedzieć
którego ze strażników można przekupić… Należy grać
kombinatorsko, trzy razy przemyśleć plan, zanim się
coś uczyni. U halﬂinga nie ma miejsca na błędy, bo
każdy może wiele kosztować. Grając sprytnym „człowieczkiem” należy dużo myśleć, znajdować wszystkie
możliwe wyjścia i wybierać najlepsze.
Oto gra kombinatorska – ciekawa, lecz trudna.
Z pewnością bardziej wymagająca od bezsensownego
wymachiwania mieczem.
III. TE, KURDUPLU!
Halﬂingi to najniższa rasa w Warhammerze. Ciężko
z takim wzrostem być wojownikiem, czy bohaterem.
Ciężko godnie żyć, bo każdy pomiata i wyświewa niziołków. Ale niski wzrost ma także dobre cechy – małe
dziury, wąskie przejścia, zatłoczona karczma, w takich
miejscach wzrost jest wprost idealny, a tego, który się
z Ciebie naśmiewał zawsze możesz okraść, bądź podtruć.
IV. STAWAJ DO WALKI NĘDZNY KARLE!
Walka to słaba strona halﬂingów. Dlatego należy
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jej unikać, ale jeśli już dojdzie co do czego, trzeba
jakoś sobie radzić. Po pierwsze – broń. Przeważnie
krótki miecz, krótki łuk, bądź proca. W walce z potężniejszym przeciwnikeim dużo nie da, przy naszej
sile… Istnieje inny sposób, oprócz zwykłej walki. Odrzuć broń, nie obcinaj paznokci przez tydzień, półtora,
albo zakup metalowe (robione na zamówienie w większych miasteczkach, cena około 2 ZK za sztukę) i tak
ruszaj do walki. Skacz, uskakuj, turlaj się, rób ﬁkołki,
rzucaj piaskiem w oczy, postaraj się skoczyć wrogowi
na plecy i paznokcie wbić w oczy, a jeśli się nie uda,
drap gdzie popadnie. Metalowe paznokcie są naprawdę
ostre. Biegaj naokoło, wszystko możesz robić szybciej,
bo nie masz zbroi płytowej, nie masz broni, która tylko
by zawadzała – więc myśl!
I graj kombinatorsko.
V. TROCHĘ O ODGRYWANIU.
Halﬂingi to nie „mniejsi ludzie”, aczkolwiek przebywają razem bardzo często i przez to upodobniają się do
ludzi. Jeśli nie masz pomysłu na odgrywanie, możesz
grać podobnie jak człowiekiem, ale tym samym tracisz całą frajdę wynikająca z gry niziołkiem. Jak zatem
odgrywać halﬂinga? To malutkie istoty, które boją się
wielu rzeczy. Im większe, tym bardziej przerażające.
Starają się unikać takich właśnie rzeczy. Mają specyﬁczne duże poczucie humoru. Na twarzach przeważnie
mają szeroki uśmiech. Potraﬁą śmiać się ze wszystkiego i do każde wydarzenie opisać tak, żeby wszyscy pękali ze śmiechu. Traktują świat przyjażnie, są pomocni
i życzliwi, ale również cholernie podstępni. Jedno ze
starych ludowych powiedzeń brzmi:
„Kiedy śmiechu ci potrza
do małego zgłoś sia,
Acz uważaj panocku,
Bo un ze śmiechem na ustach,
Może skraść Ci co w chustach*”
Halﬂingi szanują się wzajemnie i nigdy nie okradliby ziomka. Mogą udawać nieudaczników, żeby w odpowiednim momencie pokazać jacy są dobrzy i np.
okraść dom swego pana. Są nieufne i najpierw muszą
dobrze kogoś poznać, żeby obdarzyć zaufaniem. Grając halﬂingiem ZAWSZE graj kombinatorsko. Niziołek
to nie młot bojowy, ale złodziej, służący, ktoś, kto nieraz może wyrządzić więcej szkody niż miecz.
VI. WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE.
Halﬂing nie nadaje się do walki, ale jeśli chcesz spróbować czegoś innego, znudziło ci się tępienie wrogów
i ratowanie dziewic, zagraj nim. Spójrz na świat jego
oczyma. To naprawdę ciekawe.
Może bardziej docenisz teraz ową małą, sprytną rasę.
Może nawet zagrasz halﬂingiem, a jeśli nie, to przynajminiej dowiedziałęś się o nich trochę więcej – o rasie
na pozór bezbronnej i słabej, która przetrwa jeszcze
długo. Dlaczego? Bo aby przeżyć w Starym Świecie
trzeba być podstępnym, nieufnym i sprytnym.
A halﬂingi właśnie takie są.
Nolron
* Czyli skraść wszystko z twojej sakiewki.
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Walka i jej tajniki

część I

hollow
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Ileż razy, Mistrzu, gracz wpisywał w rubrykę „klasa zawodowa” dumnie brzmiące słowo: wojownik?
Sporo, zapewne sporo. A ile razy się nad tym głębiej zastanawiałeś? Myślałeś kiedyś, kim naprawdę
jest wojownik? Nie? Niedobrze. Musisz wiedzieć,
z kim masz do czynienia. Dokładny opis profesji nie
wystarczy – tutaj trzeba czegoś więcej. Trzeba rozumieć cele i postępowanie wojownika. Kiedy nam
się to uda, postać staje się o wiele ciekawsza.
Wojownik. Od dziecka bił się, interesował bronią,
pancerzem. Lubił walczyć. Kochał to ponad wszystko inne. Nie było dnia, kiedy wojownik nie ćwiczyłby z kolegami fechtunku. Dostawał drewnianym
mieczem setki razy. Nieraz zwichnął nadgarstek,
wybił palec, dostał tak mocno, że stracił przytomność. Widok krwi nie jest mu obcy. Słyszał opowieści przechwalających się żołnierzy. Chciał być tak
dzielny i nieustraszony jak strażnicy, walczyć ze
smokami i potworami morskimi, być wojownikiem,
w pełnym znaczeniu tego słowa.
I wreszcie nim został. Tylko chyba nie całkiem
tak wyobrażał sobie żywot wojownica. Marzył o byciu Bohaterem. Ratowaniu dziewic, tępieniu potworów, a tymczasem… znalazł się przeciwko całemu
światu. Dobrze chociaż, że ma miecz. Co prawda
oręż wysłużony, może trochę zardzewiały, ale jest
się czym bronić. To już nie drewniany kijek, którym
w młodości okładał się z kolegami. Zderzenie z rzeczywistością może być trudne dla psychiki wojownika, nie bój się mistrzu na pierwszej, drugiej sesji
przydzielić mu choroby, czy chociaż PO. Dlaczego?
Jako dziecko myślał, że będzie kimś, będzie zabijać
smoki i walczyć ze złem. Pokaż mu zło. Dym, ogień,
krzyki, mrok. Wreszcie Chaos – wojownicy w czarnych zbrojach, gobliny, orki. Pokaż to, Mistrzu i powiedz, czy wojownik nie poczuje się załamany?
Chciał walczyć i zwyciężać, a ma przeciw sobie cały
legion. Nikt nie pomoże. Wojak może załamać się
psychicznie, nie uwierzyć – wymyśl coś, Mistrzu.
Nie rób z wojownika kogoś niezwyciężonego, którego nie można złamać. Pokaż jego bezradność,
wywołaj strach, niech łzy popłyną same.
Jeśli dojdzie do walki, piewszej walki – obniż walkę wręcz. Postać jest zdenerwowana, ręce się pocą,
serce wali jak młotem, pot leje się z czoła. Niepewność. „Przecież walczylem, wygrywałem, wiem jak
to się robi” – myśli wojownik. Może i wie, ale nigdy
nie walczył o życie. Jeżeli przegra… koniec. Ma tę
świadomość, dlatego jest zdenerwowany, spięty.
Może popełnić głupi błąd, źle trzymać miecz, oręż
może wyśliznąć się ze spoconej dłoni. Wszystko
jest przeciwko graczowi. To Stary Świat, tutaj jest
cholernie ciężko.
Wojownik po kilku starciach może górować nad
drużyną. Dostawał kiedy był mały, bez przerwy walczył. Nagnij zasady, wojak może czasem wytrzymać więcej niż wynosi jego żywotność, może traﬁć,
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kiedy kości pokażą inaczej, silniej uderzyć kiedy
jest naprawdę wkurzony. Dlaczego uczeń czarodzieja, człowiek, który wylosował WT 3 i Żyw 6, ma
być tak odporny jak wojak? Czy uczony dostawał,
walczyl? Nie. Więc dawaj mu bonusy do Wt i Żyw,
nie zawsze oczywiście. Najlepiej w stuacjach skrajnych, kiedy jest zdesperowany, załamany, gotowy
na wszystko, czy – jak już wcześniej wspomniałem
– porządnie wkurzony. Pokaż, że jest ogromna różnica między magiem a wojakiem. Opisuj, jak miecz
płynnie się porusza w rękach wojownika, z jaką
lekkością włada orężem, jakby było to przedłużenie
ręki. A mag? Sam wiesz, miecz mu ciąży, z trudem
wyprowadza ciosy, szybko się męczy. Mag nie nadaje się do walki.
Nie zapominaj Mistrzu, że wojak nie zna się
w ogóle na książkach, ciężko przychodzi mu rozwiązanie zagadek, a wiele rzeczy jest dla niego
niezrozumiałych. Tutaj powinni zastąpić go uczeni.
Wojownik jest od czego innego. I wcale mu to nie
przeszkadza.
Opisując, zwracaj uwagę na szczegóły. Mówiąc
do wojaka, opisuj oręż trzymany przez przeciwnika, powiedz jak się porusza, czy może być szybki,
czy silny. Zwróć uwagę na pancerz. To interesuje
wojownika – nie patrzy na sakwę, czy status społeczny, tylko na broń, pancerz i siłę.
Klasa zawodowa to nie tylko kolejna rubryka na
karcie postaci, ale coś ważnego, a zarazem często
ignorowanego. Charakteryzuje spojrzenie postaci
na świat, jej zalety i wady. Mówi wiele, wystarczy
umieć słuchać.
To chyba wszystko. Pamiętajcie, że wojownik to
nie tylko człowiek do bitki. Może być złożoną postacią o dziwnych ideałach i celach. Chce i umie walczyć i z pewnością robi to lepiej niż pozostali.
Nolron
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Zakony Inkwizycji

kościelne organizacje w grze Zły

ZAKON

RÓŻY

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Założycielem jest Jacquier Nicolas. Był wybitnym inkwizytorem dominikańskim, działającym w roku 1465
w Tournai, w 1466 przeciwko husytom w Czechach, a następnie w latach 1468 – 1472 w Lille. W roku 1452 sprawując funkcję inkwizytora na obszarze północnej Francji,
napisał Tractatus de Calctione Demmonum wymierzony
przeciwko sektom kultystów. Jego kolejne dzieło Flagellum Haeretcorum Fascinariorum zwalczało poglądy, jakie głosił Canon Episcopi. Ta ostatnia księga wyznaczała
światopogląd Kościoła ze wczesnego średniowiecza, iż
magia i praktyki czarownic są iluzją, złudzeniem powstałym podczas marzeń sennych, dlatego wiara w ich
istnienie rzeczywiste ma charakter pogański i jest herezją. Jacquier natomiast nazwał niewiarę w czary herezją.
Praktyki czarownic, magię rytualną czarowników, Złych
i kultystów uznał za fakt realny. Był jednym z pierwszych
kościelnych demonologów interesującym się praktykami
czarnej magii. Stanowisko i poglądy Nicolasa zdeﬁniowały Złych, sekty kultystów i czarowników za faktyczne zagrożenie dla świata. Zakon Róży najpóźniej, bo dopiero
w XIX wieku, zszedł do podziemi, zamykając ostatecznie
otwartą walkę Inkwizycji z heretykami.

Zły, ALTERNATYWA

we uczucia targające człowiekiem (1 poziom w Emocji).
Mnisi są doskonale wyszkolonymi zabójcami, działają cicho i nie pozostawiają żadnych śladów. Używają każdej
nadającej się broni, od palnej z tłumikiem po garotę.

NOWA

BROŃ

Garota z wplecionymi sztucznymi diamentami, atak
z zaskoczenia + 40 do ZSA, w otwartej walce natomiast
+ 30; PO oﬁary plus premia za ostrożność (1 – 15).

ZAKON MGŁY

Wszelkiego rodzaju magia biała czy czarna jest przejawem zgubnego wpływu diabła i jako taka powinna być
zwalczana jako herezja wszelkimi środkami. Główną bronią z siłami nieczystymi jest Łaska Boża braci.

Zakon ma siedzibę w Londynie i opiera się o tradycje
angielskiej Inkwizycji z okresu wczesnego średniowiecza.
Mianowicie w Anglii praktyki magiczne zwane Czarnoksięstwem były utożsamiane z magią uprawianą w złych
zamiarach i jako takie były piętnowane przez Inkwizycję.
W pojęciu tym mieściło się niszczenie plonów i trzód za
pomocą zaklęć oraz trucizn, sprowadzanie burz, a także
wszelkie dolegliwości sprowadzone na ludzi: od chorób
poczynając, na śmierci kończąc. W myśl najwcześniejszych przepisów prawnych czary były przestępstwem,
jeżeli ich uprawianie wywoływało konkretny negatywny
skutek, dostrzegalny i możliwy do dowiedzenia. Czarnoksięstwo traktowano jak zbrodnię przeciwko człowiekowi,
a nie, jak później w XVI i XVII wieku, przeciwko Bogu.
W Anglii wczesnego średniowiecza brano pod uwagę
w postępowaniu przeciwko zakazanym praktykom czyny,
jakie czarownicy popełnili, a nie te, które rzekomo zamierzali popełnić.

SIEDZIBA

STANOWISKO

STANOWISKO

WOBEC CZARÓW I PRAKTYK MAGICZNYCH

ZAKONU

Członkowie zakonu są rozsypani na całym świecie.
Główna siedziba znajduje się w klasztorze Saint Denis
pod Paryżem. Tu żyją bracia Widzący (patrz podręcznik
podstawowy) i szkoli się mnichów.

GŁÓWNY

CEL

Od wieków zakon jest na tropie Starego Hugo. Jego
lokalizacja i zniszczenie koncentruje wysiłki bractwa.

DZIAŁALNOŚĆ

SIEDZIBA ZAKONU

Londyn, członkowie rozsiani po całej Anglii.

I NIEKTÓRZY CZŁONKOWIE ZAKONU

Ojciec Christian Janin to sześćdziesięcioletni wysoki,
przygarbiony mężczyzna. Jego włosy podobnie jak siwe
bokobrody są krótko przycięte, a spod ciemnych szczeciniastych brwi spoglądają inteligentne niebieskie oczy.
Ojciec Janin jest przeorem klasztoru Saint Denis. Nadzoruje szkolenie mnichów i opiekuje się Anitą, jedną z Widzących. Zna świetnie łacinę i lubi przesiadywać w klasztornym archiwum, czytając stare księgi. Jako inkwizytor
Zakonu Róży, decyzje o winie lub niewinności podejrzanych o paranie się zakazanymi praktykami opiera o wizje
Anity i dowody zebrane przez mnichów. Dowody dotyczą
faktu samego parania się magią, a szkodliwa działalność
heretyków nie pociąga dodatkowych konsekwencji. Winni są eliminowani przez skrytobójców bractwa. Jednymi
z wykonawców wyroków są bliźniaki Romulus i Remus.
Oboje wybrani do służby Bogu, kiedy jeszcze byli dziećmi, w oparciu o wizje siostry Anity. Oboje charakteryzują
się nadzwyczajnymi zdolnościami. Remus ma dar prekognicji – przewiduje zagrożenie lub istotne zdarzenie
na kilka sekund przed jego zajściem (1 poziom w Przeznaczeniu). Natomiast Romulus potraﬁ wyczuć prawdzi-
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Biała magia czy czarna, wróżby i praktyki magiczne
są dozwolone, o ile ich działanie nie szkodzi ludziom.
Piętnowane są natomiast sekty kultystów, które niewolą członków i stanowią zagrożenie dla obywateli. Mnisi
w walce z kultami stosują rytuały magii sympatycznej,
które chronią ich i zwiększają możliwości bojowe.

GŁÓWNY

CEL

Zdemaskowanie i likwidacja kultów działających na terenie Anglii i Irlandii. Na przykład kultu kanibali (patrz
artykuł Wydział K).

DZIAŁALNOŚĆ

I PRZYWÓDCA ZAKONU

Chris Eliot jest szczupłym wysokim mężczyzną o tworzy pociągłej, ziemistej. Ciemne szkła okularów zakrywają szare oczy. Zawsze ubrany w nienaganny garnitur.
Z wykształcenia historyk specjalizuje się w wierzeniach
ludów żyjących na wyspach brytyjskich. Doskonale zna
się na broni. Sekretem Chrisa jest zainteresowanie okultyzmem, a ściśle mówiąc ochronną magią sympatyczną. Szef ochrony Zakonu Mgły. Mimo, że wywodzi się
z dawnej angielskiej inkwizycji, członkowie Zakonu nie
są duchownymi. Eliot rekrutuje nowicjuszy z wojska
– to doskonale wyszkoleni żołnierze. W odróżnieniu do
członków Zakonu Róży, członkowie nie są prawdziwymi
egzorcystami – nie posiadają Łaski Bożej. Jest to efektem braku głęboko wierzących duchownych w szeregach
Zakonu Mgły. Zamiast Łaski Bożej ich bronią jest magia

- ARTYKUŁY sympatyczna i najnowocześniejsza technika. Żołnierze
Zakonu nazywają się mnichami, ze względu na religijny
charakter organizacji. Charakterystyka mnicha Zakonu
Mgły odpowiada cechom członka sił specjalnych (patrz
podręcznik podstawowy).

NOWE

RYTUAŁY

Stosowane indywidualnie przez członków zakonu.
Mogą być użyte także przez Czarty, jeżeli bohaterowie
zdobędą wiedzę o nich.

Bycza siła
Zetnij włosie z ogona byka. Pokrop krwią z serdecznego palca lewej ręki. Z włosia sporządź opaskę, którą nałóż na lewy biceps. Wymaga bazowego 8 poziomu w Wierze w Siebie i wydania 1 punktu na stałe.
Rytuał daje czarownikowi byczą siłę – 5 poziom – dopóki nosi talizman.
Instynkt zabójcy
Zetnij kosmyk włosów z czaszki zabójcy. Pokrop krwią
z lewej ręki. Tak przygotowany pierścień z włosia zostaw
na siedem nocy i siedem dni w miejscu kaźni. Gotowy
pierścień noś zawsze w obliczu niebezpieczeństwa jako
cenny talizman. Wymaga bazowego 8 poziomu w Wierze
w Siebie i wydania 1 punktu na stałe.
Rytuał pozwala zwiększyć cechę Instynkty do maksymalnego 5 poziomu.

ZAKON NOCY

Korzenie Zakonu Nocy leżą u podstaw hiszpańskiej
Inkwizycji. Była najsilniej rozwiniętą w Europie i sprawowała w Hiszpanii praktycznie całkowitą kontrolę nad
państwem. W tym kraju zawsze oddzielano czary od
praktyk magicznych – magii rytualnej. Te ostatnie były
ścigane przez prawo z całą surowością. Natomiast sztuka
zaklęć była zdecydowanie mniej prześladowana. W Hiszpanii można było czarować, zabronione natomiast były
wszelkie czartowskie pakty z diabłem, czarne msze kultystów i wróżby jako herezja. Zakon Nocy powołany został w średniowieczu przez Supremę, najwyższe ciało decyzyjne w hiszpańskiej Inkwizycji.

STANOWISKO
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Zakon piętnuje praktyków czarnej magii, czyli kultystów odprawiające bluźniercze czarne msze i Złych, za
pakty z Diabłem. Natomiast dozwolone są czary, zapożyczone od Maurów zaklęcia. Czary są stosowane przez
Mnichów zakonu, którzy wykorzystują je w Imię Boga.

Starym Złym – Belrogu.

DZIAŁALNOŚĆ

I PRZYWÓDCA ZAKONU

Przeorem jest Don Pedro Castilla, szlachcic z pochodzenia i oddany Sługa Boży. Pedro jest niewysokim pucułowatym mężczyzną o szarych oczach i ciemnych włosach. Spośród tłumu wyróżnia go blizna ciągnąca się od
lewego oka, aż po wargę – pamiątka po starciu z kultystą. Don Pedro jest człowiekiem głęboko wierzącym,
podobnie jak inni członkowie. Główną bronią w walce
z heretykami braci Nocy, jest Łaska Boża i zaklęcia Maurów. Ponadto wszelkie akcje przeprowadzają w oparciu
o wizje braci Widzących. Don Pedro jest strażnikiem wiedzy o magii, mającej swe pochodzenie w starożytnym
Egipcie, a rozpowszechnionej w Hiszpanii przez Maurów.
Magia egipska miała charakter obrzędowy, natomiast
Maurowie sprowadzili rozbudowane egipskie rytuały do
krótkich werbalnych rytuałów magii twórczej. Magia ta
polega na nadaniu przedmiotom nowych cech w sposób
magiczny, dzięki ﬂuidom czarownika.

NOWE
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Ochrona stróża mojego
Zetnij lewą ręką kosmyk swoich włosów. Pokrop wodą
święconą, modląc się do anioła stróża. Z tak przygotowanych włosów sporządź pierścień, który noś na serdecznym palcu lewej ręki.
W efekcie prostego rytuału białej magii, Anioł stróż
roztacza opiekę nad bohaterem, chroniąc przed niebezpieczeństwem – działa jak siła Przeznaczenia 2 poziomu. Każdy człowiek ma Anioła Stróża, nawet zbłąkana
owieczka, Czart. Działanie rytuału zależy od Wiary w Boga, która musi mieć wartość równą minimum 7 – patrz
podręcznik główny. Mimo wysokiego poziomu w Wierze
w Boga, nie jest wymagany astetyczny tryb życia. Inaczej mówiąc, nie musi być w stanie Łaski Bożej.

PRZYKŁAD ROZGRYWKI
Rok 1999 był niezwykły. Planety ułożyły się w jednej linii, co sugerowało niezwykłe wydarzenia. Brat Konstanty
namierzył Złego i postanowił wyeliminować, podkładając
bombę. Brat Bartłomiej miał wizję, w której człowiek kozioł w ciele kobiety odrodzi się w czasie burzy i błyskawic.
Zamiary Konstantego spełzły na niczym – jakimś cudem
Zły przeżył zamach. Brat Bartłomiej powiadomił Konstantego, by pomógł kobiecie, odprawiając egzorcyzm – można ją jeszcze uratować i nawrócić. Należy jedynie przegnać dręczącego ją Upadłego Anioła. Czy brat Konstanty
posłucha?

ZAKLĘCIA

Śmiercionośny pocisk
Czarownik zaklina pocisk słowami „Leć niechybnie
i zabij”. Wymaga Wiary w Siebie poziomu 8. Potrzeba jedynie 2 sukcesów, by zadać śmiertelną ranę oﬁerze.
Żelazna szata

Żelazo owiń ubraniem, zostaw na dwie noce, zaklinając po dwakroć o północy: „Tym szatom nadaję
żelaza wytrzymałość”. Zaklęcie wykorzystuje magię
sympatyczną mimetyczną, opartą o prawo podobieństw. Wymaga bazowego 9 poziomu Wiary w Siebie i wydania 2 punktów tej cechy na stałe. Daje natomiast korzyść wyrażoną zwykłym ubraniem niezwykle
odpornym (+ 25 do PO).

ZAKON KAMIENIA

Zakon Kamienia to odłam inkwizycji działający w środkowej Europie. Przywódcą jest biskup Janusz Borys z Poznania. Zakon mieści się w klasztorze na Śląsku. Klasztor prowadzą Siostry Miłosierdzia – pod taką przykrywką
działa Zakon, którego rodowód ginie w mrokach średniowiecza. Od czasu szwedzkiego potopu, najważniejszym
celem Zakonu jest zlokalizowanie i poznanie tajemnicy
zniszczenia najsłynniejszego polskiego Starego Czarta
– Mistrza Twardowskiego. Ponadto Zakon realizuje inne
cele związane z Zimną Wojną.

STANOWISKO
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SIEDZIBA ZAKONU

Zakon doszukuje się sensu w praktykach magicznych.
Piętnuje wszelkie kulty i pakty z Szatanem. Natomiast
opętanym niesie pomoc.

GŁÓWNY

Zachęcam do lektury artykułów opublikowanych na łamach serwisu
Valkiria w dziale systemy autorskie. Dowiesz się min. o ciekawostkach ze
świata Złego. Podręcznik podstawowy ściągniesz ze strony kwartalnika
Wieża Snów.

Mieści się w Madrycie, a jego członkowie działają na
terenach Unijnych.
CEL

Od wieków bractwo zbiera informacje o hiszpańskim

Paweł Branecki
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P sychosfera

energia psychiczna i jej używanie
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Umysł każdego człowieka emanuje energią psychiczną, nazwijmy ją Psyche. Pochodzi z ludzkiej
samoświadomości, wiedzy, pamięci, umiejętności. Wszystko to oznacza zasoby ludzkiego umysłu zgrupowane w abstrakcyjnych pojęciach: Maska i JA. Maska oznacza powierzchniowe myśli,
nieznaczące fakty pamięci zarejestrowane przez
ludzki mózg np. „fajna laska” (myśl o napotkanej
przed chwilą dziewczynie) albo „chyba widziałem
ją w szkole” (skojarzenie faktu, odwołanie się do
pamięci). JA oznacza prawdziwą naturę człowieka,
najpilniej skrywane tajemnice przechowane w pamięci, wiedzę, umiejętności.
Emanacja Psyche każdego człowieka na Ziemi
tworzy Psychosferę – kwintesencję ludzkiej inteligencji. Zdecydowana większość umysłów nie ma
jednak o niej pojęcia, podobnie jak plankton nie
zdaje sobie sprawy z istnienia oceanu. W ogromnej, ponad sześciomiliardowej społeczności ludzkiej żyją ludzie o nadzwyczajnych zdolnościach
ESP (Extra sensory perception – pozazmysłowe
postrzeganie). Porównajmy Psychosferę do ogromnego oceanu. Woda to Psyche. Plankton to miliardy nieświadomych Psychosfery umysłów. W tym
bezmiarze wody pływają nurkowie – nadzwyczajni ludzie mający zdolnolności ESP na 1 poziomie
w mocy Myśl. Jeżeli ESP-erów nazwiemy nurkami,
Czartów mających w siłach Władzy nawet 5 poziom
ochrzcimy mianem kaszalota. Opisane w podręczniku zasady dotyczące wykorzystania sił Władzy
i Myśli, dotyczą akcji przeciwko celom w zasięgu
wzroku. Bohaterowie mogą manipulować umysłami, nie widząc oﬁary – na odległość. By to uczynić,
ich Psyche opuszcza ciała i zanurza się w bezmiarze Psychosfery. Znalezienie konkretnego umysłu
jest niemożliwe – szansa jak jeden do sześciu miliardów. Dlatego Czarty lub ESP-erzy posługują się
magią sympatyczną, stosowaną przez zwykłych
czarodziejów. Mając przedmiot należący do osoby
lub kosmyk jej włosów, można łatwo odnaleźć ją
w bezmiarach Psychosfery. Potężne Czarty i ESP-erzy pracujący w rządowych agencjach, korzystają często z różnych rekwizytów, które, na prawach
magii sympatycznej, pomagają w odnalezieniu
konkretnych osób. Przykładem niech będzie globus
z zakreślonym miejscem poszukiwań lub mapa. By
odnaleźć konkretną osobę w Psychosferze, trzeba
zdać test Intelekt + Znajdowanie Igły w Stogu Siana (KPN 15 – 35 lub niemożliwe). Potrzeba trzech
sukcesów. Na KPN wpływają rekwizyty należące do oﬁary. Brak żadnych danych o oﬁerze czyni
poszukiwania w Psychosferze nieefektywnymi. Po
odnalezieniu Umysłu oﬁary postępujemy zgodnie
z zasadami opisanymi w podręczniku – przede
wszystkim akcje oparte o oddziaływanie + manipulacje. O ile umysłu zwykłego człowieka nie da
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Corvinn Babin

się wyśledzić bez żadnych danych, wtargnięcie
ESP-era do Psychosfery wywołuje efekt podobny do zapalenia lampy w głębinach oceanu. Takie
wtargnięcie jest widoczne dla każdego innego, będącego w pobliżu „nurka”. Natomiast wtargnięcie
Czarta o poziomach rzędu 3- 5 w Myśli jest jak wybuch bomby głębinowej. Nie da się tego ukryć.
SIŁY POTENCJAŁU I EMOCJI A PSYCHOSFERA
Wiemy już, że można zlokalizować konkretny
umysł w Psychosferze i zastosować siłę Myśli. To
nie koniec. Można zlokalizowany umysł potraktować
falą uczuć za pomocą siły Emocji albo zaatakować
ciało telekinetycznie lub pirokinetycznie dzięki sile
Potencjału. W tym przykładzie należy pamiętać,
że Myśl pełni rolę nadrzędnej mocy i zastosowane
Emocje czy Potencjał nie mogą być wyższe od poziomu w Myśli. Przykładowo Czart może zadziałać
telekinetycznie na cel w Psychosferze z poziomem
2 Potencjału, bo tyle ma Myśli. Tylko 2 karty z talii
mocy mimo Potencjału 4. Jak widać, siły Władzy są
bardzo potężne. Można spowodować wybuch wojny manipulując ludzkimi umysłami albo zaatakować i zabić człowieka na drugim kontynencie – nie
ruszając się z miejsca. Powagę tego faktu doskonale rozumieją agencje rządowe, dlatego każde

- ARTYKUŁY mocarstwo posiada w tajnych służbach komórkę
zatrudniającą ESP-erów, by strzec światowego pokoju i zapobiec zagrożeniu, jakie niesie ze sobą
wroga aktywność w Psychosferze. Przykładem takiej komórki jest Wydział K w Londynie – działa na
terenie Unii Europejskiej.
WALKA W PSYCHOSFERZE
Załórzmy, że dwóch ESP-erów spotkało się w Psychosferze i dochodzi miedzy nimi do konfrontacji
sił. Jak to rozegrać? Oto zasady: ZSA równa się
sumie Intelektu, plus Manipulacje, plus Instynkty,
plus Oddziaływanie. PO natomiast to suma podwojonego Intelektu plus Instynkty i Oddziaływanie.
Jak widać, przeciętnego człowieka ZSA i PO wyniesie 8. Geniusza zaś 20. Walkę rozgrywamy opierają się o zasady z podręcznika. Obok talii zwykłej
stosuje się talie mocy – karta za każdy poziom
w sile Myśli.
ŚLEDZENIE W PSYCHOSFERZE
Jak zlokalizować nurka w Psychosferze? Wykonujemy test Znajdowania Igły w Stogu Siana + Intelekt KPN Podwojony Intelekt nurka. Trzeba zdobyć 3 sukcesy.
INKWIZYCJA A PSYCHOSFERA
Egzorcyści mający poziom w sile Myśli, mogą
zanurzyć się w bezmiar Psychosfery. To ESP-erzy
o zdolnościach podobnych do telepatów z obozu
agencji rządowych czy korporacji. Ich dodatkową
bronią w walce z najpotężniejszymi mieszkańcami
Psychosfery, Czartami, jest Łaska Boża. Ogranicza
siłę Myśli czarta do minimalnego pierwszego poziomu w czasie konfrontacji sił. Dlaczego nie do zera?
Łaska Boża wspomaga egzorcystę w walce z siłami Zła, ale najefektywniejsza jest w bezpośrednim, rzeczywistym spotkaniu. Jeżeli potężny Czart
jest kaszalotem, to egzorcysta harpunnikiem. Jaką
rolę odgrywają Widzący? Ci nadzwyczajni ludzie
to także ESP-erzy, których Bóg obdarował mocą
prekognicji. Widzący współpracujący z Egzorcystą
w walce z Czartem w Psychosferze jest jak kuter
rybacki pływający po oceanie. Na jego pokładzie
harpunnik ma doskonały widok na morze i poten-

cjalny cel. Widzący działa jak sonar, dzięki czemu
egzorcysta może przewidzieć ruchy Czarta. Śledzący przeciwnika egzorcysta dostaje +10 do premii
i potrzebuje tylko jednego sukcesu.
OBCE BYTY W PSYCHOSFERZE
Napisałem wcześniej, że Psychosfera to kwintesencja inteligencji, ale czy tylko ludzkiej? Ocean Psyche jest bezkresny, nie ma granic. A jeżeli
w kosmosie żyje obca inteligencja postrzegająca
Psychosferę? Nurek z innej galaktyki mógłby wpłynąć na umysł człowieka bez przeszkód, mimo olbrzymiego dystansu. Oliver Hurt najzdolniejszy
telepata amerykańskiego odpowiednika Wydziału
K uważa, że taka obca inteligencja istnieje. Coś
czai się w głębinach Psychosfery, coś nieludzkiego.
Rządy czterech mocarstw świata rozważały groźbę
inwazji obcych na Ziemię. Agencje rządowe uważają, że ewentualna inwazja, zalążek miałaby w opanowaniu ziemskiej Psychosfery. Alan Maccal, szef
Wydziału K twierdzi, że nie mając danych o konkretnych umysłach (plankton Psychosfery) obce
byty, choćby najpotężniejsze, nie stanowią niebezpieczeństwa. Opiera to stwierdzenie o ważną rolę
jaką odgrywa w lokalizacji umysłu magia sympatyczna. Oliver Hurt zgadza się z opinia Maccala, ale
niebezpieczeństwo inwazji obcych widzi w opanowaniu, w pierwszej kolejności, ESP-erów, których
o wiele łatwiej zlokalizować niż plankton. Agencje rządowe mają to na uwadze, dlatego uważnie
obserwują swoich telepatów, tworząc dodatkowy
system kontroli. Widzimy tu następną rolę Wydziału K i jego odpowiedników w obronie światowego
bezpieczeństwa – rządy supermocarstw nie zdają
sobie sprawy, że w obronie światowego porządku
mają anonimowego, potężnego sojusznika w osobach Starych Czartów, którzy pragnąc wiecznego
życia na Ziemi, nie chcą zagłady ludzkości.
Źródło inspiracji: polecam znakomity horror pt.
”Psychosfera” Briana Lumleya.
Zachęcam do lektury artykułów opublikowanych na łamach serwisu
Valkiria w dziale systemy autorskie. Dowiesz się min. o ciekawostkach ze
świata Złego. Podręcznik podstawowy ściągniesz ze strony kwartalnika
Wieża Snów.

Paweł Branecki
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Z wierzyniec

opis wędrownej menażerii

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

CYRK
„Malowane Wozy” podróżują po całym świecie,
najchętniej odwiedzając duże miasta Północy, ale
nie gardząc mniejszymi miejscowościami. Założycielem i właścicielem cyrku jest Albedius Marconio,
bard, który z garstką przyjaciół postanowił rozkręcić większy interes.
Wozy Albediusa poprzedza zawsze grupka młodych praktykantów, którzy mają za zadanie rozwieszenie aﬁszy i reklam oraz wychwalanie cyrku
w napotkanych gospodach. Młodzi przyjeżdżają do
miasta kilka dni wcześniej, wypatrują miejsc na
rozbicie namiotów, kontaktują się z władzami.
W efekcie przybycie „Malowanych Wozów” jest
oczekiwane z niecierpliwością, a tłumy oblegają
cyrkowców jeszcze przed rozbiciem namiotów.
Praktykanci rozpuszczają także liczne plotki,
które właściciel uznał za przyciągające widownię –
o duchu zamkniętym w klatce przez zoologa cyrku,
o oﬁarach zerwania pęt przez mantikorę, niebezpiecznym bazyliszku, połykaczach ognia stających
w płomienia, zimnych ogniach, zerrikańskich akrobatach…
WŁAŚCICIEL
Albedius Marconio jest starym człowiekiem. Ubiera się w pstrokate barwy, uwielbia czerwony kapelusz z szerokim rondem, oczy świecą mu się na widok wiwatującego tłumu. Uwielbia czuć się ważnym
i docenianym. Cyrk jest jego życiem. Czasem wieczorami gra na harﬁe lub balisecie na progu wozu,
a wtedy pracownicy cyrku siadają w pobliżu i słuchają w milczeniu.
Bardzo denerwują go wszelkie niepowodzenia.
Łatwo wpada w złość i krzyczy, wściekle potrząsając brodą i wywijając na wszystkie strony kapeluszem. Wśród cyrkowców zyskał miano Wściekłego
Kapelusznika.
Jeśli natknie się na konkurencję, bezlitośnie podkupuje pracowników, czasem sabotuje przedsta-
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wienia „wrogów”, jak nazywa konkurencyjne cyrki.
Przestawienia daje zawsze przy świetle kolorowych latarni, które wykonali dla niego krasnoludzcy
rzemieślnicy i których pilnuje jak oka w głowie. Nie
godzi się na używanie magii i nienawidzi wszystkich
magów i czarodziejek. Nie potraﬁ zachowywać się
ulegle nawet wobec arystokratów, co często przysparza mu problemów, cyrk często upuszcza w pośpiechu miasto, po kłótni Albediusa z miejscowym
władyką.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Kolorowy aﬁsz rozpięty ponad ulicą przyciągał
wzrok przechodniów. Dzieci z podnieceniem pokazywały sobie rysunki dziwacznych stworzeń,
klaunów i akrobatów, rodzice w myślach liczyli oszczędności. Pierwsze wozy – wielkie, kryte
malowanym płótnem – wjechały do miasta, tłum
otoczył przyjezdnych, a rośli ochroniarze musieli
kilkakrotnie posłużyć się pałkami, by nie dopuścić ciekawskich.
Na czele jechał na pstrokatym koniu staruszek
w żółtych szatach i czerwonym kapeluszu.
- Pokaz zaczyna się wieczorem – krzyknął
w stronę zebranego tłumu. Z uśmiechem wskazał na wozy za sobą – Moc wrażeń, niesamowite
bestie, zręczni akrobaci i połykacze ognia. Tylko
w „Malowanych Wozach”.

Wiedźmin, FANTASY

POKAZ
Z biegiem lat skład cyrku zmienia się bezustannie, ale „stara gwardia” pozostaje. Trzon stanowią
akrobaci prowadzeni przez starą przyjaciółkę właściciela „Malowanych Wozów” – Urorę, treser Halian
i jego zwierzyniec oraz żonglerzy młodego Garusa,
wnuka Albediusa.
Akrobaci wykonują programy na linie, ze zwierzętami, potraﬁą też budować żywe wieże. Żonglerzy nie tylko potraﬁą zapanować nad niesamowitą liczbą kul i pochodni, ale także połykają ogień.
Przedstawieniom towarzyszą grajkowie, klauni, pokazy pirotechniczne wykonywane pod okiem Iasuna Hadara, o którym cyrkowcy rozpuszczają plotki, że wysadził w powietrze zamek księcia Talgaru.
Ogółem w cyrku pracuje ponad trzydzieści osób nie
licząc ochrony i praktykantów, dodatkowo Albedius
podczas dużych przedstawień rekrutuje pomocników z miejscowej ludności.
Poza przedstawieniami w największym namiocie,
na polu zajętym przez „Malowane Wozy” niemal co
krok natknąć się można na pokazy i prezentacje,
a pieniądze bez przerwy zmieniają właścicieli.
TRESER
Halian Gavere pochodzi z Verden, dołączył do
grupy Albediusa na samym początku jej istnienia.
Zadziwia wiedzą biologiczną, niektórzy twierdzą, że
studiował na uniwersytecie, ale zawsze zaprzecza
plotkom z nikłym uśmiechem na bladej twarzy.
Opiekuje się zwierzyńcem, który stanowi jedną
z głównych atrakcji cyrku. Kilkakrotnie dostawał
ostrą burę od właściciela za niefrasobliwość, ale
nigdy nie zrozumiał, że zwierzęta, którymi się opiekuje mogą być niebezpieczne.
Żyje w swoim świecie, blady, zawsze tak samo
ubrany – w czarny płaszcz z wysokim kołnierzem,
krótką pałką w dłoni. Nie lubi zdawać się na pomocników i większość prac przy zwierzętach wykonuje sam. Albedius przestał nalegać na zatrudnienie
praktykanta, po tym jak mantikora zabiła przydzielonego Halianowi chłopca. Hal niezbyt przejął się
tamtym wydarzeniem, ale był wstrząśnięty, gdy
ochrona cyrku zgładziła bestię. Długo potem boczył
się na wszystkich powtarzając, jak cennym nabytkiem była mantikora.

- ARTYKUŁY -

MENAŻERIA
Mniejsze zwierzęta Hal przechowuje w jednym
z wozów, wprost wypełnionym po brzegi drewnianymi skrzynkami i klatkami. Wóz jedzie zawsze
ostatni, bo roztacza nieciekawy zapach. Prócz tego
na większe zwierzęta treser ma dwa wozy z kratami. Przed wjazdem do miasta są przykrywane
płachtą, żeby nie zdradzić potencjalnej widowni,
jakie to bestie będzie można zobaczyć na przedstawieniu. Ryki dochodzące z przykrytych klatek tylko
przysparzają widzów.
DUCH
Najbardziej reklamowany z potworów „Malowanych Wozów”. Halian zakupił stwora na Skellige,
ponoć od samego jarla, który nie potraﬁł sobie poradzić z krnąbrną bestią.
Duch przypomina z wyglądu krasnoluda albo
gnoma, jest niski, ma wielkie świecące oczy, a jego
ciało jest półprzezroczyste – przez wodnistą skórę
widać blade organy wewnętrzne. W ciemnościach
stworzenie lekko świeci – blask pochodzi z jego
wnętrza, z organu oplatającego kręgosłup. Kości są
jedynym nieprzeźroczystym elementem ducha.
Stwór żywi się owadami i gryzoniami, pochłania
ogromne ilości wody, jest nieokreślonej płci, nie
ma ani włoska na ciele. Porusza się powoli, błoniaste stopy stawia ostrożnie na deskach klatki. Jest
oswojony, Halian często prowadzi go za sobą na
smyczy, czasem nawet używa jako żywej latarki.
Cyrkowcy są tak przyzwyczajeni do widoku Ducha,
że nawet nie napawa ich już obrzydzeniem.
Wydaje ciche piski, kiedy jest głodny. Rozwścieczony może pokąsać i dotkliwie podrapać, ale do
Haliana jest przywiązany jak pies i nigdy nie zrobi
treserowi krzywdy.
BIAŁA DAMA
Klacz albinoska, biała jak śnieg z czerwonymi ślepiami. Ongiś Albedius wjeżdżał na niej do miasta,
ale zwierzę zestarzało się i teraz spokojnie spaceruje obok wozów, na swoistej emeryturze. Cyrkowcy
rozpuszczają plotki, jakoby klacz była wierzchowcem jednego z jeźdźców Dzikiego Gonu.
Hal zapowiedział, że stan zdrowia Białej Damy,
nie pozwoli jej dożyć przyszłej wiosny.

GADUŁA
Kolorowa papuga zna kilka zwrotów, których nauczyli ją poprzedni właściciel oraz treser. Potraﬁ
także śpiewać piosenki. Jest wielkości kruka, ma
niebieskie skrzydła i czerwony brzuch. Ma złośliwe usposobienie, lubi siadać ludziom na głowach
i dziobać.
Na przedstawieniach puszy się i z chęcią wykonuje polecenia tresera. Na widowni robi wielkie
wrażenie, gdy otwiera pokaz słowami: „Malowane
Wozy witają szanownych państwa”.
PATYKI
W jednej z klatek Hal przechowuje owady przypominające z wyglądu patyki, według tresera spokrewnione z patyczakami. Zdenerwowane potraﬁą
przybrać czerwoną barwę i wyskoczyć w górę na
kilka metrów, po czym czmychają w stronę najbliższych gałęzi.
RUDZIELEC
Ryś ze Smoczych Gór ma czerwoną sierść. Hal
wychowywał go od małego, jest oswojony jak domowy kot. Ostrożny w stosunku do nieznajomych,
cyrkowców traktuje jak rodzinę. Przeżył już swoje
lata wraz z „Malowanymi Wozami” – liczy dziesięć
wiosen. Ruda sierść wyblakła, część zębów wypadła, ale Rudzielec nadal jest sprawny na scenie,
z lubością skacze przez krąg ognia, jeździ na koniach, chodzi po linie.
Ma zwyczaj podkradania żywności na straganach, traktuje to raczej jako rozrywkę, Hal bowiem
żywi go bardzo dobrze. Rudzielec jest ulubieńcem
cyrkowców, często ratowali go z niebezpiecznych
sytuacji, kiedy ukradł coś lub nastraszył przechodniów.
SZYBKI
Specjalnie dla niego, jeden z wozów ma basenik
z wodą. Żółw jest większy od Rudzielca i uwielbia
obserwować przez kraty wozów okolicę. Zaprzyjaźnił się także z Duchem – jest jedynym zwierzęciem,
któremu stwór nie dokucza – czasem nawet pozwala mu na jazdę na skorupie.
OWCZAREK
Ogromny, biały pies pasterski jest wierzchowcem
karła Badiona. Jest młody i czasem zachowuje się
niemądrze – łasi się do nieznajomych, przez co kilkakrotnie omal nie został zabity. Brytan nie odstępuje Badiona nawet na krok – on i stary karzeł stanowią łatwo rozpoznawalną parę wśród namiotów
Malowanych Wozów.
WYJEC
Stwór przypomina trochę niedźwiedzia, ale jest
mniejszy i ma bardziej wydłużone ciało. Długi,
chwytny ogon, tak jak całe ciało Wyjca, pokrywa
gęste, brunatne futro. Wyjec lubi leżeć przyklejony
do belki, którą Hal zamocował w jego klatce.
Zaniepokojony wydaje przeciągłe, długie wycie,
które słychać z daleka. Potraﬁ też melodyjnie pokaszliwać – treser nauczył go wykonywać w ten
sposób wiele znanych melodii.
Na przedstawieniach, pobudzony gwarem wykonuje dziwne akrobacje na linach używając ogona
i przypominających dłonie łap.
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Czasem opuszcza cyrk na dłużej, aby zdobyć jakieś nowe zwierzę, opiekę nad zwierzyńcem przejmuje wtedy Garus. Treser, chociaż ciągną go takie
wycieczki, nie lubi oddawać zwierząt w cudze ręce,
dlatego zawsze stara się wrócić jak najszybciej.
Ostatnimi czasy w ogóle zaprzestał wypraw, zamiast tego kupuje stworzenia od marynarzy, często
kilkakrotnie przepłacając, nie interesują go bowiem
pieniądze.
Gdy zdobędzie nowego stwora do zwierzyńca,
potraﬁ tak przejąć się opieką nad nim i próbami
poznania jego zwyczajów oraz przygotowania do
występów, że zaniedbuje inne. Urora potajemnie
dokarmia wtedy stwory, od czasu gdy dwie cenne
małpiatki zza morza zdechły z głodu, zapomniane
przez Haliana.
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Jakub „QUBA” Kasper

MAKABRUS
Niski stwór o wielkiej, łysej głowie i szarej skórze. Ma długie kły i pazury, świeże mięso rozrywa
na strzępy, widzowie z chęcią oglądają jak jest żywiony. Z grubsza człekokształtny, ma niepokojąco
ludzką twarz, mimo braku nosa i ogromnych oczu.
Makabrus odgryzł kiedyś rękę jednemu z akrobatów, w wyniku czego mężczyzna zmarł. Od tego
czasu Albedius zabrania wypuszczania stwora
z klatki. Zamknięty w niewielkiej skrzyni, Makabrus
nabrał jeszcze gorszych manier i nawet Hal boi się
do niego zbliżać.
INNE
Hal ma również wytresowane kucyki i konie, kilka psów, węża, jeden z wozów zajmują dwa lwy
i lampart.
Tomasz Kucza

Ostatni z wozów zniknął za
wzgórzem. Jeszcze przez chwilę słychać było ryk Wyjca. Wiatr
porwał zerwany aﬁsz, a ludzie
powoli wracali do swoich zajęć, biedniejsi o sporo monet,
bogatsi o nowe przeżycia.

Sebastian „Dezel” Truszkowski

A l k o hol

w grze Wiedźmin

Wiedźmin, FANTASY

Alkohol jest nieodłącznym elementem każdej sesji (no
może nie każdej, ale wielu). Nie mówię tu o piwku popijanym cichcem przez graczy, a o alkoholu spożywanym przez postaci. Pojawia się często, rzadziej zaś jego
zgubne efekty. Tu także nie mam na myśli licznych
chorób, a zwyczajny stan błogości i osławionego kaca.
Kiedy postać spożyje określoną ilość alkoholu jej cechy
– a co za tym idzie, szanse na poprawne wykonanie
czynności – maleją. Poniżej przedstawiam przykładowy
sposób, w jaki maleją poszczególne cechy:
Wstawiony
Ko: -1
Po: -1
Zw: -1
In: -1

Si: -1
Zm: -1
Zr: -1
Og: do 1
Wo: -1

Pijany
Ko: -2
Zw: -2

Si: -2
Zm: -2
Zr: -2
Og: do 1
Wo: do 1

Po: -2
In: do 1

Oczywiście cechy nie mogą spaść poniżej poziomu 1.
Istnieją dwa stany upojenia alkoholowego. Pierwszy
– wstawiony – oznacza, ze dana postać wypiła pewną
ilość alkoholu i ma małe trudności z wykonaniem czyn-
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ności. Kiedy zaś postać się upije zupełnie, jej szanse
na wykonanie czynności są znikome, a Bajarz co jakiś
czas powinien wykonywać test, czy postać utrzymuje
się na nogach i czy nie zasnęła.
Postać jest wstawiona, kiedy wypije ilość alkoholu równą połowie Woli. Pijana jest zaś kiedy wypije tyle, ile
wynosi jej Wola.
Istnieje wiele rodzajów alkoholi. Każdy upija w różnym
tempie osoby o różnej wytrzymałości. Wszystkie alkohole można podzielić na trzy grupy: piwa, wina i mocniejsze trunki.
Tempo w jakim dana postać się upija:
Nazwa

Tempo upijania (kufel, kubek na 1 Woli)

Piwo lekki
Piwo mocne
Wino słabe
Wino mocne
Mocniejsze trunki

3/1
2/1
3/1
2/1
1/1
Sebastian „Dezel” Truszkowski

- ARTYKUŁY Paweł „Saem” Sasko

Morfem

potwór do dowolnego systemu
DOWOLNY

I ZACHOWANIE

ŚRODOWISKO ŻYCIA
Morfemy zwykle śpią przez całe wieki w ciemnych, chłodnych grotach. Pożywiają się wszelkimi
odpadkami, jakie znajdą się w ich polu działania,
nie wywołuje to jednak wzrostu istoty.
Jak zabić Morfem? To chyba najważniejsze
pytanie, a odpowiedź jest prosta – nie da się!
Wszelkie ﬁzyczne ataki przechodzą przez istotę, nie wyrządzając żadnych szkód. Magia także
nie może się mierzyć z bestią. W momencie, gdy
Morfem zostanie przebudzony, nic nie może go
zatrzymać, chyba że gracze znajdą sposób, by
pokryć istotę czymś łatwopalnych (mąka, biały
fosfor, napalm) i podpalą. Wówczas istota zacznie parować i po skropleniu wróci do postaci
zahibernowanej – kałuży. Oczywiście, podczas
skraplania Morfem może podzielić się na dwa
mniejsze, co zwiastuje podwójne kłopoty…

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

I stadium – W tej postaci Morfem wygląda
jak zwykła, zabrudzona kałuża. Na powierzchni
pływają gęste, oleiste plamy, jej konsystencja
do złudzenia przypomina wodę, lecz gdy ktoś
przyjrzy się uważnie, dojrzy jakby zawieszone
w próżni ogryzione kości, łuski naboi bądź inne
organiczne lub nieorganiczne elementy.
II stadium – Gdy tylko dojdzie do kontaktu
z obiektem rozumnym, Morfem w tempie natychmiastowym zaczyna przylegać do istoty. Gdy
zostanie całkowicie zalana, kreatura kopiuje wygląd i umiejętności, nie gardząc uzbrojeniem czy
innymi dodatkami, po czym spływa z kopiowanego obiektu. Tworzy kałużę i zaczyna się kształtować, przyjmując po chwili aparycję protoplasty.
III stadium – W momencie, gdy Morfem jest
już uformowany i może się poruszać jak zwierzę
bądź humanoid, zaczyna poszukiwać potężnej
istoty, którą mógłby skopiować. Gdy dojdzie do
ponownego kontaktu, kreatura przybiera formę
kałuży i rozpoczyna proces powielania wyglądu
i zdolności, które kumulują się z poprzednio zdobytymi. Daje to zaskakujące efekty. Niesamowita szybkość, w połączeniu z niewielką masą ciała, może dać Morfemowi znaczną przewagę nad
bohaterami.
Kolejne stadia – Morfem będzie poszukiwał
mocy niemal w nieskończoność, toteż kreatura
ma olbrzymie możliwości. Gdy wejdzie na stadium wyższe niż III, sama zaczyna się uczyć
i kopiowanie odbywa się w krótszym czasie, nie
mówiąc o możliwości łączenia zdobytych zdolności.

Hollow

WYGLĄD

DLA MG
Gdy tylko gracze znajdą się w jakiejś pieczarze,
umieść Morfem w niewielkim wgłębieniu skalnym
i upewnij się, że bohaterowie go zauważą. Zadziwiające, lecz wypróbowałem to na kilku różnych
grupach i wszyscy wykazywali tendencję do skakania po kałużach, mącenia wody, czy chociażby
badania przedmiotów zatopionych w błocie. Jeśli
dojdzie do kontaktu z istotą, skopiuj postać gracza. Opisuj bardzo spokojnie wydarzenia. Zobaczysz – gracze wstrzymają oddech, będą łamać
palce, międlić papierki z cukierków i otwartymi
ustami chłonąć powietrze. Pamiętaj: Morfem nigdy nie atakuje skopiowanej istoty! Gdy zacznie
pędzić za pozostałymi graczami pomyślą, że ich
także chce klonować. Nie zauważą tego drobnego szczegółu i usilnie będą się bronić. Jeśli odparują Morfem – chwała im za to, jeśli nie - muszą
dać się skopiować. Innej drogi nie ma.
UWAGI
Jak widać bestia jest naprawdę silna, a przy
tym każdy MG może z nią uczynić niemal co zechce. Nie nadaje się raczej dla początkujących
graczy, gdyż nie zauważą niuansów, które mogą
ocalić życie, jeśli Morfem uzna ich za niewartych
skopiowania.
Paweł „Saem” Sasko
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Rdzawa zaraza

stara fabryka i tajemnicza choroba
Neuroshima, APOKALIPSA

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Rozległe wzgórze pokryte piaskiem, grube
ziarna przesypują się niczym w gigantycznej
klepsydrze. Na pierwszy rzut oka miejsce nie
wygląda naturalnie. Wprawne oko zaraz wypatrzy wystające z piasku stalowe rusztowania.
W zależności od pory roku i wiatrów, rozpoznać można albo kawałki konstrukcji i zawalone
fragmenty dźwigu przeładunkowego, albo cały
dach olbrzymiej hali i nawet kontenery zapakowane materiałami, zajmujące plac przed kompleksem.
Stal, elementy konstrukcyjne, części mocowań, pręty i kątowniki, śruby i mocowania, gotowe żerdzie i szkielety pomieszczeń. Raj dla
budowlańców, konstruktorów, nowojorczyków
i wszelkiej maści wizjonerów, chcących w tym
brudnym świecie zaprowadzić porządek i wnieść
cywilizacje od nowa. A wszystko na południe od
Denver, na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wziąć
ciężarówki, pick-upy, sprzęt i ludzi, pojechać,
zapakować i wrócić. Gambli dostaniesz tyle, że
o starość nie musisz się martwić. Skarb zakopany pośród piasków, kusi i nęci. Wśród całkowitej ciszy pustyni, wśród bezkresnych oceanów
piasku, niezaznaczony na żadnej mapie, czeka
na chętnych łowców. Wiem, bo znałem jednego
z tych, co się skusili. Dziś mogę o nim mówić
już w czasie przeszłym.
Wieść rozpowszechniła się po Denver w trybie ekspresowym. Jakiś łowca z zewnątrz odkrył ponoć na starych mapach logistycznych
magazyny którejś z korporacji stalowej, chyba
US Steel. Hans, który w tym czasie realizował
swoje projekty i praktycznie ciągle potrzebował materiałów, ale porządnych, nie takich wygrzebanych z gruzów, wyłożył sporo gambli na
sprawdzenie i zanalizowanie sytuacji. Podjął
się tego stary przyjaciel Dash Campman, naukowiec, choć dla mnie raczej szarlatan. Co by
o nim nie mówić, zebrał dane i wyszło na jaw,
że parę mil na północ od rzeki Arkansas, a jednocześnie na południowy-wschód od Denver,
US Steel założyło duży kompleks logistyczny,
związany z inwestycjami w tym regionie. Dla
zniwelowania kosztów, tuż przed Apokalipsą,
powstała również w pełni zautomatyzowana fabryka wszelkich komponentów potrzebnych do
budowy biurowców, hal i gigantycznych marketów.
W tym momencie każdemu trzeźwo myślącemu człowiekowi zapala się w mózgu ostrzegawcza lampka. Zautomatyzowana fabryka to
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tak jakby powiedzieć Moloch. Szczególnie, że
do Frontu daleko nie jest. Taki sam zresztą werdykt wydał Hans, wyprawy nie będzie, za dużo
ryzyko, a póki kompeks zakopany pod tonami
piasku, to się nikomu krzywda nie stanie. Tak
się i stało, nikt nie interesował się pokładami
stali, nawet sam Dash o tym zapomniał i wszelkie plany spoczęły gdzieś w przepastnych zasobach jego komputerów.
Nie mam pojęcia jakim cudem informacje
wyszły poza Arkadię, ale do tej pory całe wydarzenie cieniem kładzie się na fachowość ludzi
związanych z tym miejscem. Łatwo sobie wyobrazić, co się może stać z łowcą, gdy otrzyma w ręce taki materiał. A tym człowiekiem był
mój przyjaciel, Greg Fulk. Ani się spostrzegłem
już chciał mnie zaciągnąć na wyprawę. Miał trzy
wojskowe ciężarówki z długimi naczepami, kilka pick-upów, grupę Czarnych Osłów na motocrossach i czterech żołnierzy w jeepie. Niewielkie siły, niewiele ludzi, ale też i mało głów do
podziału łupów. Nie dałem się namówić, fanatyzm tych ludzi był niezdrowy, wyjazd zdawał
się nieprzygotowany. Dziś nie opowiadałbym
tej historii gdyby mnie wtedy skusiły te podłe
gamble.
Dzięki mapie Dasha, fabrykę zlokalizowali łatwo. Mieli ze sobą sprzęt i sporo ludzi do pracy,
więc wkrótce odkopano część kompleksu. Weszli żołnierze, zbadali promieniowanie, wszelkiego rodzaju skażenia chemiczne i biologiczne
– teren wyglądał na czysty. Nie pozostało nic
innego jak odkopać więcej. Prace trwały kilka
dni. W między czasie wystrzelali bandę gangerów, krzątającą się w tym regionie, rozwalili kilka maszyn Molocha, które często pojawiały się
z powodu bliskości frontu.
W końcu przyszła pora na zwiedzenie magazynu. Ogromne przestrzenie wypełnione
po brzegi stalą. Wielkie bogactwo, materiały
z których w ciągu kilku chwil można by wznieść
biurowiec czy hangar. Do tego wszystko co potrzebne do złożenia konstrukcji w całość. Każda
komórka fabryki zajmowała się czymś innym,
każda miała kilka programów, które przesyłały
rozkazy maszyną zgodnie z zapotrzebowaniem.
Tego się domyślili, bo teraz stoi wszystko martwe. Nie ma prądu, padło zasilanie, sprzęt jest
cały, ale nieużyteczny. Można tylko wynosić,
a jeśli masz na zbyciu prąd, którym zasiliłbyś
kilka stanów, to i owszem, fabryczkę można by
spróbować uruchomić.

- ARTYKUŁY zasieki i wyznaczono patrole. Kilkunastu żołnierzy bez przerwy czuwało w sporym oddaleniu,
by nikt nie wydostał się z kamienicy. Raz tylko
miałem odwagę przyjść na miejsce i z blisko stu
metrów zobaczyć Grega.
Twarz miał pokrytą rdzawymi plamami. Ledwo mógł mówić i tak bym go nie usłyszał.
Dowiedziałem się, że choroba atakuje skórę,
tworzy duże płaty rdzawych strupów, które
bez przerwy twardnieją i się rozrastają. Wkrótce atakują zmysły. Rdza przykrywa oczy, usta,
nos i uszy, potem szyję tak, że nie możesz obracać głową. Zamieniasz się w rdzawą skorupę
człowieka, przestajesz chodzić, ledwo oddychasz, układ krwionośny jest coraz mniej wydolny, mięśnie rąk i nóg
coraz bardziej ściśnięte. W końcu umierasz,
a nikt już nie poznaje
twojej twarzy, jesteś
rdzawym kokonem. Co
się dzieje z trupem? Nie
wiem. Ponoć Armia dawała odizolowanym benzynę i tamci palili trupy.
Może to i nawet lepiej,
kto wie, co wymyślił Moloch? A może choroba
tworzy kokon, po czym
przeobraża całe wnętrze
w coś jeszcze bardziej
okropnego, w jakąś kolejną, cholerną broń?
Może zamienia tkankę ludzką na przydatne
pierwiastki, metale? Ale
jak? Nie jestem chemikiem ani biologiem, nie
wiem.
Wiem tylko tyle, że
od tego czasu w Denver
czasem można natraﬁć
Marcin „Kroghul” Górecki na Szczura o rdzawych
plamach, wystrzegaj się
tych ludzi. Są już straceni. Kwarantanna była
widać nieszczelna, mimo że nawet stal, którą
przywieźli, zniszczono. A jeśli kiedykolwiek natraﬁsz na wzgórze pokryte piaskiem, z którego
wystawać będą jakieś rusztowania, radzę spieprzać.
Uważaj też na wyprawy organizowane w Denver, kto wie ile jeszcze gier i zabaw przygotował nam w opanowanych przez siebie fabrykach
Moloch? I które nadal pracują, by tworzyć przynęty na szukających łatwego zarobku ludzi?

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Pół dnia ponoć chodzili po kompleksie z wywalonymi gałami i podziwiali. Prawie wszystko
zachowało się w doskonałym stanie, zasypane
przez tony piasku, który chronił od natury i od
ludzi. Całość musi sprawiać wrażenie. Cisza
i skarby na wyciągnięcie ręki.
Załadunek trwał całe dwa dni. Najpierw nie
mogli się zdecydować co biorą i w jakiej ilości.
Później, gdy plan został ułożony, wyselekcjonowano materiały najpotrzebniejsze i jednocześnie najmniej uciążliwe w transporcie, nastały
trudności z wyniesieniem tego na zewnątrz.
Piasek wciąż przeszkadzał, jakby jego głównym
zadaniem było niedopuszczenie ludzi do tych
skarbów sprzed Apokalipsy. Korzystali z wyciągarek i siły mięśni,
mimo to załadunek szedł
topornie. Wkrótce zresztą rozpętała się burza
piaskowa, która zaczęła
systematycznie zakopywać wyłoniony ledwo co
spod piasku kompleks.
Słowem, spędzili w tamtym miejscu znacznie
więcej czasu niż się spodziewali.
Ruszyli w kierunku Denver z niezbyt wesołymi
minami. Nie udało się
załadować wszystkiego,
co planowano. Zginęło
dwóch ludzi, przywalonych stalą i zakopanych
pod piaskiem. Ciężarówki nie były wypełnione
do końca, nie zabrano
też sporo wartościowych
rzeczy. W mieście humor
jednak wrócił. Umówiono z przedstawicielem
Hansa ceny w gamblach,
rozmówiono się z Armią,
która wzięła resztę materiału. Zanosiło się na epokowy biznes, rozpoczęli imprezować. Gdy spotkałem się z Gregiem
przed zachodem Słońca, już był lekko zaprawiony. Wierze jednak w jego relację, bo co mi
innego pozostaje? Piliśmy do rana, za jego sukces i za sukces ludzi, którzy wrócili.
Rano już go nie zobaczyłem. Ponoć zachorował jeden z żołnierzy uczestniczących w wyprawie, Medycy go obejrzeli i diagnoza była
tragiczna – groźny, nieznany wirus. Armia zarządził kwarantannę, odizolowano wszystkich,
razem z towarem jaki przywieźli. Urządzono im
schronienie w jednej z zagruzowanych kamienic
na skraju miasta, odebrano broń, rozstawiono

Bulkers
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- KRONIKA Patryk „Fatal” Narożny

O dgłosy bitwy

krótki artykuł o prowadzeniu

KRONIKA

hollow
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przez Ciebie bitwy. Miłego czytania!

„(…)Théoden, Król Marchii, dotarł do drogi,
która od Bramy wiodła ku rzece i skręcił w stronę miasta, teraz odległego o osiem staj. Zwolnił
nieco bieg konia i rozglądał się za nieprzyjaciółmi, éored zaś, w którym był Dernhelm, skupił
się wokół władcy. Zastęp Elfhelma uwijał się pośród machin oblężniczych pod murami Minas Tirit, ścinając wrogów i spychając ich do ognistych
rowów. Niemal cała północna część Pelennoru
zajęta była przez Rohirrimów, którym nikt nie
próbował stawiać oporu…”
(Władca Pierścieni: Powrót Króla; Bitwa na Polach Pelennoru)

SŁOWEM WSTĘPU
Skomplikowana intryga, niebezpieczne pojedynki, mroczne zagadki, a na koniec ogromna bitwa
– czy to nie wyśmienite zakończenie bardzo długiej
i porywającej przygody? Osobiście nie mam co do
tego najmniejszych wątpliwości, choć w rzeczywistości zdania mogą być podzielone – kwestia gustu. Jedno jest jednak pewne – bitwy to charakterystyczny oraz lubiany element gier fabularnych.
I właśnie z bitwami związany jest temat artykułu.
Pragnę bowiem, Drodzy Czytelnicy, poruszyć kwestię przeprowadzania bitew w systemach Heroic
Fantasy.
W artykule znajdzie się również kilka porad
i wskazówek, które pozwolą ubarwić tworzone

42

ZNACZENIE BITEW W HEROIC FANTASY
Kto nie uczestniczył choć w jednej potężnej bitwie, w dowolnym systemie fantasy? Chyba nikt. Bo
przecież bitwy – jak już wspominałem na początku
– są charakterystycznym elementem gier fabularnych. Zawsze marzyło się o byciu takim Achillesem,
czy Hektorem i pokładaniu wrogów w Wojnie Trojańskiej. Albo potężnym Gandalfem, tudzież Aragornem, walczącym w sławetnej bitwie na Polach
Pelennoru. I w końcu poznaliśmy RPG. To otworzyło bramy do świata wyobraźni, w którym mogliśmy
stać się wielkimi herosami na wzór naszych uwielbianych, książkowych lub historycznych bohaterów
i również uczestniczyć w ogromnych bitwach.
Obecność tysięcy wojowników, początkowy
strach i niepewność, a jednocześnie entuzjazm
i podniecenie. Potem zacięta walka, szczęk broni,
dramaturgia i ostateczna – choć nie zawsze – wygrana. Bitwa to wspaniałe przeżycie, niezależnie od
systemu, w którym ją rozegraliśmy – bo przecież
w każdym będziemy bawić się doskonale. Pozostaje tylko kwestia możliwości, jakie dają poszczególne konwencje. I właśnie największe pasmo możliwości dostarcza Heroic Fantasy. Dlaczego? Otóż
przypomnijmy sobie, czym charakteryzuje się owa
konwencja: kolorowość świata, jego baśniowa wizja, wielcy bohaterowie i – jak sama nazwa wskazuje – heroiczne czyny. Te aspekty (zwłaszcza dwa
ostatnie) doskonale łączą się z bitewnymi! Powróćmy więc jeszcze na chwilę do naszych Achillesów
i Gandalfów (najlepiej ﬁlmowych). Tam owi bohaterowie są mocno wyeksponowani. Dokonują wielkich rzeczy, przez co wysuwają się ponad szereg
zwykłych szarych rycerzy, czy wojowników. Gdybyśmy przenieśli historie do przygody rozgrywanej
w heroicznym Earthdawnie, pasowałoby to jak ulał!
Konwencja systemu aż prosi się o bohaterskie czyny i nadnaturalne pojedynki. Przecież HF już w założeniach mówi, że gracze sterują postaciami wielkich herosów!
Owszem – w pozostałych konwencjach również
znajdzie się miejsce na heroizm. W Dark Fantasy
jest nawet tym najprawdziwszym! Tutaj należałoby jednak ponownie zastanowić się nad możliwościami. Czy w DF będziemy mogli, niczym Achilles,
rozcinać dziesięciu wrogów naraz? Czy uda nam
się wskoczyć na ogromnego mumakila, tak jak to
zrobił Legolas w ﬁlmie Władca Pierścieni: Powrót
Króla, i zjechać na jego trąbie, zabiwszy uprzednio kilku przeciwników na grzbiecie stworzenia?
Zaprawdę wątpliwe. Heroic Fantasy kładzie jednak
nacisk na bajeczność i radość, którą gracze czerpią
z rozgrywki, przez co postaci bez problemu mogą
dokonywać podobnych czynów. Dlatego właśnie
można bez przeszkód stwierdzić, iż barwne bitwy

- KRONIKA są ważnym elementem gier Heroic Fantasy, które
głęboko przenikają w jego wszelkie aspekty.
O

BOHATERACH I PRZEPROWADZANIU BITEW
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Postaci graczy są w istocie najważniejsze. W trakcie bitwy to na nich powinieneś koncentrować całą
uwagę, Drogi Mistrzu. Niech gracze kierują losami
walki, opisując, jak bohaterowie np. przerąbują się
przez oddziały wroga na lewe skrzydło. Niech dokonują heroicznych czynów, skacząc po mumakilach
i zadając niezliczoną ilość ciosów w powietrzu. Pozwól na to! Dostarcz trochę rozrywki. Podaruj swobodę działania podczas akcji, lecz pamiętaj, iż całość wciąż musisz trzymać za gardziel, aby sprawy
nie posunęły się za daleko.
Bitwa w rzeczywistości to jeden z fragmentów
przygody. Możesz z niej jednak uczynić ważny epizod, tworząc poboczne zadania, typu: odciągnięcie
wrogiego oddziału od prawego skrzydła, czy skontaktowanie się z dowódcą, aby wydał ostateczny
rozkaz szarży, bądź – w przypadku defensywy jakiegoś fortu – zorganizowanie dodatkowych umocnień głównej bramy, która lada chwila ugnie się pod
uderzeniami machiny oblężniczej. Jeżeli gracze są
jednak spragnieni walki, zmodyﬁkuj odrobinę te
sceny. Niech np. nasi dzielni bohaterowie wyskoczą
przed bramę, powstrzymując wrogów przed kolejnym atakiem na wrota, dając tym samym czas sojusznikom na zorganizowanie potrzebnych umocnień (pamiętacie moment z ﬁlmu, pod Helmowym
Jarem, kiedy Aragorn i Gimli rzucają się przed bramę na stado walecznych Uruk-hai?).
Jeżeli koncentrujemy się na bohaterach, nie powinniśmy również zapominać o ogólnym przebiegu
bitwy. Ale nie możemy temu poświęcać za dużo
uwagi, bo przecież nasi herosi są najważniejsi. Jest
więc na to pewien sposób, tak zwany „rzut kamerą”
– przelot obiektywem nad polem walki. Nie opisujemy, iż oddział włóczników właśnie zmienił formację, czekając na przejęcie szarży. Że pot im cieknie
po czołach, a dłonie mocno zaciskają na drzewcach
broni. Tego typu zwroty można oczywiście wykorzystać, ale na samym początku bitwy, kiedy nasi
bohaterowie nie mają jeszcze aktywnego udziału w walce. Rzut kamerą jest zaś opisem bardzo
ogólnikowym, który możemy serwować graczom co
chwilę, pozwalając, aby byli z losami bitwy na bieżąco. A wygląda to mniej więcej tak: „Straciliście
kuszników. Prawe skrzydło poszło w rozsypkę. Lewe
jeszcze się broni, bo otrzymało wsparcie. Chwilowo
jest przewaga wroga. Do przodu ruszył już jednak
doborowy oddział Cesarskiej Gwardii”. Rzut kamerą
daje ogólną wiedzę na temat przebiegu bitwy.
Postacie graczy są herosami. Oznacza to, iż powinniśmy im serwować godnych przeciwników. Możemy zarzucać ich grupkami zlęknionych wojaków,
ale te pojedynki przeprowadź, Drogi Mistrzu, opisowo. Kilka cięć, uderzenie, pchnięcie, obrót, skok,

salto w powietrzu, znowu cięcie i bohater gracza
pozostaje ponownie sam, ze stosem trupów wokół
siebie.
Są jednak postacie, z którymi herosi mieli już na
pieńku od początku przygody, bądź nawet od kilku! Tak zwani „główni przeciwnicy”, będący celem
drużyny. I oni właśnie powinni stanowić prawdziwe wyzwanie dla bohaterów. Być może przewodzą
wrogiej armii, są dowódcami? Tym lepiej! Uczynimy więc z tej walki coś naprawdę wielkiego! Przypomnijmy sobie, jak się sprawy miały w Wojnie
Trojańskiej – waleczny Achilles zmierzył się z wielbionym Hektorem. Pojedynek dwóch herosów.
Emocjonująca chwila. Takie pojedynki można już
bez oporów wspomagać kostkami – przecież niekoniecznie wygrają akurat bohaterowie. Niech herosi mają godnych siebie przeciwników. Bo kto dziś
mówi o tym, że Parys pokonał nic nieznaczącego
piechura w bitwie? Każdy jednak doskonale wie, iż
to właśnie ów książę Troi położył strzałą mężnego
Achillesa – tylko wielkie czyny są wspominane i sławione przez następne pokolenia.

ŚMIERĆ HEROSA GODNA
Bohaterowie są główną podporą armii. Nie piechota zaciężna, czy kawaleria, tylko właśnie oni!
Herosi podnoszą morale oddziałów – są wsparciem
i nadzieją. Potraﬁą odmienić losy całej bitwy. Niestety również ich dosięga śmierć.
Niewykluczone, iż w trakcie walki jeden z bohaterów – bądź więcej – polegnie. Uczyń więc z tego,
Drogi Mistrzu, coś naprawdę wielkiego. Nie pozwól,
aby wielki heros padł od miecza zwykłego wojownika. Nie możesz dopuścić do tak niewyszukanej
śmierci. Niech będzie czymś ważnym! Wyróżnij tę
scenę. Może bohater osłonił własnym ciałem króla,
u którego pełnił służbę? Albo zdecydował się pozostać na pewną klęskę z oddziałem, którego był
dowódcą?
„(…) Wreszcie znużone słońce stoczyło się za
grzbiet Mindolluiny, całe niebo napełniając pożogą, tak że szczyty i stoki zdały się we krwi skąpane, zapłonęła też Rzeka, pola zaś Pelennoru
czerwieniły się w zmierzchu. O tej to godzinie
dobiegła kresu wielka bitwa na polach Gondoru
i żaden żywy wróg nie pozostał w zrujnowanym
kolisku Rammas…”
(Władca Pierścieni: Powrót Króla; Bitwa na Polach Pelennoru)

Wynagródź odwagę i dokonania herosów. Spraw,
by nawet śmierć miała szczególne znaczenie. Uwypuklij moment treściwymi opisami i wyszukanym
słownictwem. Kiedy bohater ginie, bogowie rozpaczają! Zapada cisza. Wszystko zamiera…
Patryk „Fatal” Narożny
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N arodziny M o c y

Mistrza Gry
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Zastanawiacie się jak sprawić, by gracze
zwracali uwagę na każde wasze słowo? By nie
palili fajek podczas sesji, by bali się zrobić coś
wbrew twoim oczekiwaniom? Jeśli tak, to znaczy, że ten poradnik jest dla was. Panie i Panowie, przedstawiam Kompendium Narratora.
Jako MG musisz zwracać uwagę na każdy
gest gracza. Jeśli stara się przyzwać zwierzę
w centrum zapuszczonej wioski, naślij na niego zdziczałą krowę, ciągnąca połamany żłób po
ziemi. Gwarantuje, że następnym razem zastanowi się, zanim zrobi coś podobnego.
Pamiętaj, że tło przygód żyje. Obywatele
chodzą na zakupy, do kościoła, zamtuza, dentysty, zamtuza, spotykają się na piknikach,
w mordowniach, zamtuzach… No cóż… Zdaje
się, że w zamtuzach zwłaszcza. Gracze mogą
tam dostać wiele ciekawych zadań do spełnienia. Zwrócenie podwiązki dostojnej damie jest
już wystarczająco lukratywne, lecz mogą się
zdarzyć także inne, inspirujące zlecenia. Załóżmy, że stetryczały ojciec prosi o odprowadzenie córki do domu, a gdy gracze się zdecydują,
będzie prowadziła po największych ostępach,
zajmie im kilka godzin, aż w końcu wejdzie do
domu obok zamtuza. Ciekawe, prawda? Bohaterowie nauczą się, że nie zawsze warto przyjmować wszystkie zlecenia. Zwłaszcza, gdy
zleceniodawca jest pijany i nie obiecuje nic za
spełnienie życzenia.
Postarajcie się także namówić graczy do wyboru przy tworzeniu postaci jakichś bardzo
charakterystycznych wad. Może to być paranoiczne gromadzenie okruszków chleba w torebce, zbieranie świeczek czy struganie z drewna
dziadków do orzechów. Najlepiej gdyby wiązało się to ściśle z osobą bohatera. Nigdy nie
uwierzę, że były stajenny ma uczulenie na siano czy pióra, lecz możliwe, że nienawidzi kleiku
na mleku. Realizm, realizm przede wszystkim.
A bohaterowie niezależni? I oni potraﬁą być
nieźle pokręceni. Każcie graczom dla przykładu
przesłuchać osobnika z potężną wadą wymowy i ślinotokiem w celu uzyskania jakichś ważnych informacji. MG musi się poświęcić, poślinić i pogulgotać przez chwilę, lecz zabawa jest
przednia. A gracze? To już ich problem, w jaki
sposób zdobędą informację…
Gracz 1:Klepie ghula po plecach.
MG: Przewraca się na twarz…
G1: Sprawdzam co się stało.
MG: Spoglądasz i widzisz, że ma przegnite
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kolana…
Wyzwalaj jak największe emocje. By to robić
dobrze, musisz znać graczy, a karty postaci mieć
wyryte w pamięci. Ta wiedza pozwoli w krytycznym momencie wyratować ich z opresji, tak by
o tym nie wiedzieli. Nie pozwalaj jednak nigdy
graczom czuć się bezpiecznie. Gdy wszystko im
spowszednieje, nic już nie wskórasz…
G1: Co teraz zrobimy?
G2: Zamieniam się w Jezusa…
W najbardziej stresującym momencie nie
przerywaj narracji. Opisuj co się dzieje, niech
poczują, że czas nie stoi w miejscu. Płomienie
w szaleńczym tempie otaczają kotły z płynnym nawozem sztucznym. Eksplozja zmiecie
z powierzchni całe miasto, nie mówiąc o graczach. Niech czują, że ogień wżera się w pojemniki. W każdej chwili z suﬁtu może odpaść
część sklepienia. Płonące belki to dość ciekawa
atrakcja, zwłaszcza, gdy padają na głowę i zaprószają ogień.
Nie wahaj się zabić graczy, jeśli postępują
wyjątkowo głupio. Muszą czuć, że ich los leży
tylko w ich rękach. Pomagaj delikatnie i bardzo przebiegle. Nigdy nie zastanawiaj się nad
spełnieniem groźby. Jeśli bohater wypił jakiś
podejrzany specyﬁk nagrodź go za odwagę,
ale skarć za głupotę, czyli dla przykładu, obniż
ważną dla gracza cechę, a podnieś mu zupełnie
nieprzydatną. Na następny raz nie będzie już
taki twardy…
Miej zawsze przygotowany plan awaryjny, na
wypadek wyjątkowo odkrywczego zachowania
bohaterów. Mogą przecież sprawdzić w rejestrze zabytków jakiś konkretny budynek przed
wejściem do niego, czy zdobyć plany zabezpieczeń. Włamanie w takim wypadku jest już
tylko formalnością. Co zrobisz? Przecież plany
mogą okazać się przestarzałe, nie zaktualizowane przez niedbałość urzędnika. Nagle okaże
się, że brakuje kilku ścian, są za to wieżyczki strażnicze, drut kolczasty, czołgi, ochrona
z psami i czego dusza zapragnie. Ech… Rozmarzyłem się.
Ważnym aspektem każdej przygody są artefakty. Ile wysiłku wkładają bohaterowie w zdobywanie ekwipunku. Ale czy muszą to być
jakieś miecze, topory, tarcze i nic poza tym?
Jako MG możesz popuścić wodze fantazji. Jeden z moich graczy walczył przez niemal większość sesji ślicznym, hartowanym, śmierciono-
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śnym… pogrzebaczem. Nauczyłem bohaterów
wykorzystywać wszystko co znaleźli. Było to
nieco groteskowe, gdy zbierali sztachety z płotów, krowie łańcuchy, linki hamulcowe. Jeden
z graczy walczył nawet zamarzniętym udźcem.
W końcu broń, jeszcze magiczna, nie leży na
ulicy, a jej znalezienie graniczy z cudem.
Pojazdy. Tak! To moja ulubiona działka. Jeszcze wspominam czasy, gdy bohaterowie jeździli gnojowozem po mieście, by pod pretekstem
wywózki szamba dostać się do podziemnego
parkingu. Cóż, zmusiłem ich, by szambo wywieźli. Nigdy jednak się nie spodziewałem,
że będą szukali miejsca, gdzie mogliby ładunek opróżnić. Z powodu jego braku zrobili to
na środku drogi, do studzienki kanalizacyjnej.
Nadal uciekają przed Sanepidem…
Co kilka godzin zrób kilkuminutową przerwę.
Przecież wytrzymałość MG też ma granice. Gracze mogą dyskutować między sobą, zastanawiać się jak wyprowadzić cię w pole, ale niech
się nie łudzą. MG zawsze musi być górą, bo jesteś wszystkim co kochają i czego nienawidzą
postaci. Miej to na uwadze.
Przy przyznawaniu punktów doświadczenia
bądź bardzo surowy, ale sprawiedliwy. W miarę
możliwości dziel punkty po równo, by nikt nie
czuł się pokrzywdzony. Co więcej pozwalaj bohaterom awansować w dziedzinach, które mieli okazję rozwinąć podczas podróży. Załóżmy,
że heros miał okazję kilkakrotnie wykonywać
opatrunek, zapoznał się z działaniem lodówko-zamrażarki, zrobił miotacz ognia z wycieraczek samochodowych, ale chce zainwestować
zebrane punkty w biurokrację. Nie pozwól na
to. Rozwój postaci musi być uzasadniony.
Podczas sesji wykonuj niezbędne notatki,
gdyż może się okazać, iż zapomniałeś, że bohater stracił nogi w ostatnim starciu, a ty pozwoliłeś mu wspiąć się po granitowej ścianie.
By uniknąć takich kompromitujących sytuacji
notuj wszystko dokładnie na specjalnie do tego
przygotowanych kartkach, bądź na niedostępnych u nas index cards.
Ostatnia moja rada to prośba o dużą kreatywność. Gdy tylko możesz tworzyć nowe
czary, umiejętności, postaci, klany, czyń to bez
wahania. Gracze mają tendencję do kopania
po Internecie w celu znalezienia kolejnych poziomów mocy, jakie posiadają. A taka wiedza
może im zaszkodzić. I nie współgra z realizmem.
Teraz, gdy już jesteście bogatsi o tę wiedzę,
możecie naprawdę zaskoczyć graczy. Nie żałujcie sobie i… powodzenia.
Paweł „Saem” Sasko

Wojciech „Gulash” Ośliźlok
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Niektóre błędy mechanik

(nie tylko) autorskich
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Nikt nie jest nieomylny. Miałem okazję niejednokrotnie się o tym przekonać, między innymi przy okazji czytania systemów autorskich. Większość zawiera
jakieś mniejsze lub większe błędy. Niektóre powtarzają się częściej, inne są zupełnie wyjątkowe. Kilka
z nich chciałbym przytoczyć, przy okazji marudząc na
temat niejednoznaczności, sprzeczności i niejasności,
jakie pojawiają się w mechanikach autorskich.
Najlepiej odwoływać się do przykładu, który jest
czytelnikowi dobrze znany. Korzystając z okazji jaka
nadarzyła się po publikacji w poprzednim numerze
Wieży Snów artykułu pt. „System10”, pozwolę sobie
na tym przykładzie wskazać, niektóre z błędów popełnianych przez twórców.
System 10 jest mechaniką ciekawą, choćby ze
względu na eleganckie powiązanie w testach umiejętności i cech. Zgodnie z podstawowymi założeniami
(dwie pierwsze tabele) im wyższa wartość cechy lub
umiejętności, tym większe możliwości naszej postaci. Łatwość każdego testu w tej mechanice jest sumą
dwóch współczynników. Zależnie od sytuacji są to odpowiednio umiejętności lub cechy.
Do tego fragmentu, zapoznając się z mechaniką,
nie miałem zastrzeżeń merytorycznych. Dopiero informacja odnośnie modyﬁkatorów łatwości wywołała
u mnie niepokój. Modyﬁkatory te mają być ujemne,
gdy coś nam sprzyja, a dodatnie, gdy przeszkadza.
Oznaczałoby to, że łatwość maleje w sprzyjających
warunkach! Wczytując się niezwykle uważnie w ten
fragment mechaniki, dostrzegłem jednak możliwą
przyczynę nieścisłości. Modyﬁkator ma dotyczyć „wyniku”. Nie jest co prawda wprost napisane, że chodzi
o wynik rzutu, ale taka właśnie interpretacja reguł byłaby zgodna z logiką.
W osłupienie wprawił mnie jeden z kolejnych akapitów, mówiący o tym, że zerowa wartość łatwości
oznacza 100% szansę powodzenia. Tym samym upadł
mój wcześniejszy wniosek, że im wyższa łatwość, tym
większe prawdopodobieństwo sukcesu. Skąd więc
u licha taka nazwa, na ten parametr?
Kolejna dezorientacja przyszła podczas czytania
przykładu. Tu okazuje się, że ciemność daje w teście
modyﬁkator „-2” do łatwości, choć wcześniej czytaliśmy, że utrudnienia (a tak chyba należy traktować
ciemność) dają modyﬁkatory dodatnie.
Kolejną ciekawostką jest informacja, że aby uzyskać sukces w teście należy wyrzucić, na kości k20,
więcej niż wynosi łatwość. W praktyce oznacza to, że
im większa jest łatwość testu, tym mniejsze szanse
powodzenia (to już druga taka przesłanka). Lepiej widać to na przykładzie. Załóżmy, że MG ustalił stopień
łatwości testu na 15. Do zdania testu wystarcza więc,
że wyrzucimy 16, 17, 18, 19 lub 20. Mamy więc 25%
szans na powodzenie. Dla łatwości testu wynoszącej
5, szansa powodzenia wynosiłaby 75%. Jest to o tyle niezrozumiałe, że łatwość rośnie wraz ze wzrostem
umiejętności i cech. Wyraźnie widać, że coś tu jest
nie tak.
Kolejnym mankamentem (to już opinia czysto subiektywna) Systemu10 jest zaproponowany sposób
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rozsądzania tzw. konfrontacji (test sporny / przeciwstawny). Autor wyraźnie stara się doprowadzić do sytuacji, gdy powodzenie akcji rozstrzygane jest pojedynczym rzutem testowym gracza. Niestety przyjęte
w drugim sposobie założenia wymagają i tak dwóch
rzutów, a na dodatek konieczne jest użycie niestandardowej (innej niż normalnie w tym systemie, bo
trudno k10 uznać za niezwykłą w RPG) kości. Osobiście za lepsze rozwiązanie uważam równoczesne rzuty
testowe przeciwników przeciwko odpowiednim łatwościom i porównanie tzw. marginesów sukcesu.
Margines sukcesu to nic innego, jak różnica pomiędzy uzyskanym wynikiem, a granicznym wynikiem
dającym sukces. W teście spornym zwycięża ten, kto
uzyska wyższy margines sukcesu lub w przypadku remisu, ma wyższe współczynniki bazowe.
Najwyższy czas, żebym wskazał popełnione błędy
i zaproponował środki zaradcze.

1.) ODWRÓCENIE SZANS
PROBLEM:

Im wyższe mamy współczynniki, tym mniejsze
szanse na uzyskanie sukcesu.

ROZWIĄZANIE:

Warunkiem sukcesu powinno być wyrzucenie na
k20 wartości mniejszej od łatwości.

2.) ODWRÓCONE I NIE DOPRECYZOWANE MODYFIKATORY
PROBLEM:

Zapis dotyczący modyﬁkatorów nie mówi wystarczająco jednoznacznie, czy modyﬁkowana jest łatwość, czy wynik rzutu. Ponadto odwrócono znak przy
modyﬁkatorach – modyﬁkator ułatwiający zmniejsza
łatwość testu, a tym samym szanse powodzenia.

ROZWIĄZANIE:

Zapis precyzuje, że modyﬁkacja dotyczy łatwości,
a wynik rzutu uzyskany na kości nie jest w żaden sposób zmieniany. Ułatwienia zwiększają łatwość (modyﬁkator dodatni), a utrudnienia ją zmniejszają (modyﬁkator ujemny).

3.) NIE JEDNOZNACZNE PRZYKŁADY
PROBLEM:

Zasady mówią, że utrudnienie zwiększa łatwość,
a z przykładów wynika, że jest odwrotnie.

ROZWIĄZANIE:

Pod warunkiem zastosowania rozwiązań opisanych
powyżej, przykładów nie musimy zmieniać.
System 10 nie ustrzegł się błędów i nie jest to sytuacja wyjątkowa. Jako ciekawostkę przedstawię teraz
zauważony przeze mnie mankament wczesnej, testowej wersji mechaniki pewnego komercyjnego systemu. Na początek stosowny fragment, który miał znaleźć się w podręczniku.
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7-12=-5
A zatem modyﬁkujemy spostrzegawczość sprzedawcy według poniższej formuły:
12-(-5)=17
Wniosek jest bardzo prosty. Postaci, która nie jest
jeszcze zbyt dobra w fachu złodziejskim będzie bardzo ciężko okraść doświadczonego kupca. Jeśli jednak kradzież byłaby dobrze zaplanowana (i opisana
przez gracza!), Pan Losu mógłby zastosować ujemny modyﬁkator do spostrzegawczości sprzedawcy,
co zwiększyłoby szansę powodzenia kradzieży.
Z pozoru nic nadzwyczajnego w powyższym fragmencie nie drzemie. Wykonujemy rzut k20 i, jeśli wynik
znalazł się poniżej pewnej wartości, odnosimy sukces.
Pułapka drzemie w dalszej części opisanej procedury. Konieczny jest jeszcze test umiejętności dla drugiej postaci. To często spotykana sytuacja, ale w tym
wypadku, ze względu na zaproponowany modyﬁkator
w zależności od cech obu bohaterów, absolutnie nie
do przyjęcia. Pokaże to następująca analiza.
Zgodnie z prezentowanym przykładem prawdopodobieństwo wykrycia „poprawnie wykonanej” kradzieży przez kupca wynosi 17/20 (85%). A co jeśli jednak odwrócimy sytuację i to kupiec jest „atakującym”
(wypatruje złodzieja), a nie „broniącym”? Ile wyniesie
prawdopodobieństwo ukrycia kradzieży przed kupieckimi oczyma pilnie obserwującymi? Niech kupiec również wyrzuci 7.
7-8=-1,
8-(-1)=9.
Złodziej ma 45% szans na ukrycie kradzieży.
Gdyby kupiec wyrzucił 10 (nadal zdaje test), wtedy szanse złodzieja zmalałyby do 30%. Minimalna
wartość szansy przy udanym rzucie kupca (k20=12)
wynosi 20%, a maksymalna 75%. Przy podejściu prezentowanym w oryginalnym przykładzie odpowiednie
wartości wynosiłyby 0% i 20%. Widać tu wyraźnie, że
opłaca się „bronić”, a nie „atakować”. Na dodatek im
niższą liczbę oczek wyrzucimy na kości we własnym
teście, tym większą premię uzyska przeciwnik!
Na szczęście nie zawsze do mechaniki wkradają się
tak poważne błędy. O wiele częściej są to drobne nie-

dociągnięcia, które mogą nieco utrudniać życie. Tym
razem jako przykład posłużą Kryształy Czasu.
W zasadach dotyczących walki mamy do czynienia
z tzw. Rzeczywistą Szansą Traﬁenia (RTR). Jest to
różnica Szansy Traﬁenia (TR) atakującego i Obrony
(OB) przeciwnika. Atak uważa się za udany, jeśli wynik rzutu k100 jest mniejszy, bądź równy RTR. Jak widać do obliczenia tego współczynnika potrzebna jest
znajomość po jednym z parametrów dwóch postaci.
W praktyce oznacza to, że gdy MG poda graczowi jego
RTR dla konkretnego przeciwnika, ten bez trudu obliczy jeden z parametrów wroga i będzie znał swoje
szanse w walce już w pierwszych sekundach. Nie jest
to jednak, wbrew pozorom, błąd mechaniki, a jedynie jej opisu. Wystarczy zastosować metodę już dawno wymyśloną przez miłośników systemu, aby bez
zmieniania głównych reguł uniknąć takiej sytuacji. Do
zagadnienie podejdźmy na początek matematycznie.
Warunkiem udanego ataku jest:
TR – OB większe bądź równe k100
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Testowanie umiejętności polega na wykonaniu rzutu na zmodyﬁkowaną (przez premię z cech
i modyﬁkator trudności) wielkość odpowiedniej
umiejętności. W przypadku wyrzucenia na k20 tej
samej lub mniejszej liczby, czynność uznaje się za
pomyślnie wykonaną. W przypadku, gdy czynność
dotyczy innej postaci i ma ona szansę się w jakiś
sposób przeciwstawić (np. test spostrzegawczości
przy próbie kradzieży), należy wykonać dodatkowy
test dla odpowiedniej kontr-umiejętności zmodyﬁkowanej o różnicę pomiędzy „atakującym” a „broniącym się”.
PRZYKŁAD:
Władek chce okraść na targu kupca. Jego umiejętność (z uwzględnieniem odpowiednich modyﬁkatorów) kradzieży wynosi 8. Na kości wypada 7,
a więc test się powiódł. Następnie sprawdzamy, czy
sprzedawca coś zauważył. Ponieważ jest on bardzo
spostrzegawczy (spostrzegawczość 12) otrzymuje
on premię równą co do wielkości:

Teraz wystarczy zwykłe przekształcenie i otrzymujemy:
TR – k100 większe bądź równe OB

Te same reguły możemy więc zapisać w inny sposób:

Testując powodzenie ataku, wykonujemy rzut k100
i wynik odejmujemy od naszego współczynnika Szansa Traﬁenia, uzyskując maksymalną wartość Obrony
przeciwnika, dla jakiej nasz cios dosięgnął celu.
Ogólne reguły nie uległy zmianie, ale przy takim
sformułowaniu, to gracz po wykonaniu rzutu informuje MG „traﬁłem w 35” (np. TR = 78, k100 = 43), a ten
jedynie określa, czy oznacza to udany atak, czy nie.
W naszym przykładzie dla broniącego się bohatera
o Obronie równej 35 lub mniej wynik rzutu oznaczałby kłopoty.
Posłużyłem się zaledwie trzema przykładami w celu pokazania najczęstszych typów błędów w mechanikach. W pierwszym wypadku (System10) była to
niejednoznaczność zasad i wewnętrzne sprzeczności
wynikające ze złego sformułowania opisu, w drugim
(wczesna wersja mechaniki pewnego komercyjnego
systemu) błędy merytoryczne skutkujące różną interpretacją tych samych reguł w zależności od sytuacji,
a w trzecim (Kryształy Czasu) takie sformułowanie reguł, że umożliwiały graczom poznanie informacji poufnych, choć można było tego w prosty sposób uniknąć.
Większość tego typu błędów można łatwo wychwycić i wyeliminować podczas playtestów przeprowadzanych przez graczy (koniecznie) nie uczestniczących
w tworzeniu systemu. Jest to o tyle ważne, że osoba,
która wcześniej nie zetknęła się z daną mechaniką,
bez trudu wyłapie wszelkie niespójności w opisie. Później wystarczy jedynie poważnie potraktować i odpowiednio uwzględnić w ostatecznej wersji mechaniki
zgłoszone uwagi.

Pozostaje mi życzyć wszystkim twórcom, aby
ich mechaniki były bezbłędne, oraz miłej i owocnej
pracy.
Sławomir „Zuhar” Wrzesień
Łódź, lipiec-sierpień 2004
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Mechaniczne standardy
czyli podstawy systemów
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Początki RPG datują się na około 1974 rok. Nietrudno policzyć, że to już trzydzieści lat. Wiek pasujący podsumowań, wyciągania wniosków i gderania o drogach rozwoju. Wbrew pozorom gry RPG
nie zmieniły się bardzo od momentu swojego powstania. Dość wcześnie pojawiły się pewne kanony, które w prawie niezmienionej postaci trwają do
dziś. Oczywiście sporo rzeczy uległo zmianie, czy to
na drodze ewolucji, czy też gwałtowniejszych przemian. Korzystając z niepowtarzalnej okazji jaką
dają okrągłe rocznice postanowiłem przybliżyć to
co pokutuje w mechanikach do dnia dzisiejszego,
jak i pojawiło się całkiem niedawno. Daleki jestem
od pomysłu szczegółowego opisania wszystkich
rozwiązań. Postaram się jedynie zaznaczyć jakie
hasła, nazwy rozdziałów i podrozdziałów często pojawiają się w opisie mechaniki.
Czemu ma to właściwie służyć? Większość twórców systemów autorskich (to głównie dla nich przeznaczony jest ten artykuł) ma zwyczaj pisać swoje
mechaniki pod wpływem fascynacji jakimiś konkretnymi rozwiązaniami zaczerpniętymi z znanych
im systemów RPG. Komercyjny rynek gier fabularnych jest w Polsce dość ubogi, a mało kto sięga
po darmowe mechaniki dostępne w sieci (głównie
anglojęzyczne). Stąd często w autorskich tworach
pomysły oklepane, czy bez mała archaiczne. Uznałem więc, że warto przybliżyć choćby zarys tego co
może znaleźć się w mechanice autorskiej, choćby
dlatego, że dość często pojawia się w innych w tym
komercyjnych. Nie sugeruję żadnych konkretnych
rozwiązań. Chodzi tylko o pokazanie co dobrze
byłoby uwzględnić, a nie w jaki sposób to zrobić.
Część z przytoczonych „mechanicznych standardów” może się wzajemnie wykluczać. Wynika to
z faktu, że starałem się uwzględnić to co jest, bądź
było popularne w mechanikach w ciągu ostatnich
30 lat, niczego nie faworyzując.
Co więc można znaleźć w rozdziałach poświęconych mechanice?
TEST
Rzecz wydaje się wręcz oczywista. Podstawą
chyba każdej mechaniki jest test. Sposób jego
wykonania różni się już jednak w poszczególnych
zbiorach reguł dość znacznie. Najczęściej używane
są do testu kości, choć nie brak tu i innych pomysłów wykorzystujących np. karty. Test, w zależności od przyjętych przez twórców założeń, wymaga
rzutu jedną lub kilkoma kośćmi i porównaniu wyniku z pewną wartością. Poziom tej wartości ustalany jest na podstawie współczynników opisujących
bohatera i modyﬁkatorów sytuacyjnych. Sam proces porównania wyniku rzutu i ustalonej wartości
jest elementem charakterystycznym dla danej mechaniki. Standardowy test wykonywany jest gdy
sprawdzamy powodzenie czynności na które nie
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mają wpływu działania oponenta. W przeciwnym
wypadku można zmieniające się warunki uwzględnić poprzez modyﬁkator do testu, albo skorzystać
z testu przeciwstawnego.
TEST PRZECIWSTAWNY
Test przeciwstawny stosowany jest gdy dwie
postacie próbują osiągnąć przeciwne cele. Najlepszym przykładem jest tu siłowanie się na rękę.
Każdy z uczestników próbuje pokonać przeciwnika
i jednocześnie stara się mu nie ulec. Najczęściej
dla obu takich postaci wykonuje się test odpowiedniego współczynnika i porównuje uzyskane przez
obie postaci poziomy sukcesu. Wygrywa ten z bohaterów, który uzyska wyższy stopień sukcesu lub
w przypadku remisu posiadający wyższe współczynniki bazowe.
POZIOM SUKCESU
Często prosta informacja o powodzeniu (lub niepowodzeniu) testu jest niewystarczająca do opisu
rozwoju sytuacji. W takim wypadku pomocna byłaby informacja jaki pozostał margines błędu do
wykorzystania, czyli jak dobrze jej poszło. Do jakościowej oceny powodzenia akcji używa się stopnia sukcesu (w różnych mechanikach jest on różnie
nazywany, ale idea pozostaje ta sama – pozwala
określić jak bardzo udany był test). Najczęściej jest
to różnica pomiędzy graniczną wartością dającą
powodzenie akcji, a uzyskanym wynikiem. W pewnych mechanikach miarą powodzenia jest ilość
„sukcesów”, czyli ilości kości, które „zdały” test (np.
„Vampire”). Niektóre mechaniki deﬁniują także poziom porażki w celu ustalenia jak wiele brakowało
do powodzenia akcji.
ROZWÓJ BOHATERA
Rozwój bohatera jest chyba najbardziej charakterystyczną cechą w RPG. Najlepiej widać to w grach
cRPG (komputerowe RPG), gdzie ten element często traktowany jest jako decydujący o przynależności do gatunku. Nie ma właściwie mechaniki,
która nie zakłada rozwoju postaci wraz ze wzrostem jej doświadczenia. Rozwój ten może polegać
np. na zwiększaniu się współczynników lub nabywaniu nowych umiejętności. Rozwój bohatera jest
nieodłączną cechą RPG choć sposób podchodzenia
do tego zagadnienia przechodził niejedną zmianę.
PUNKTY DOŚWIADCZENIA
Służą do liczbowej reprezentacji zdobywanego
przez bohaterów doświadczenia. Na przestrzeni lat
jakie dzielą nas od powstania RPG ich częstość ich
stosowania maleje na rzecz innych sposobów określania podstaw rozwoju bohatera. Są jednak nadal
obecne w wielu systemach RPG i stanowią chyba
nieodłączny element cRPG.

- KRONIKA WSPÓŁCZYNNIKI
To jeden z najpopularniejszych sposobów na
usystematyzowany opis bohatera snutych w RPG
opowieści. Istnieje co prawda coraz więcej systemów, w których odchodzi się od tej formy opisu, ale pomimo tego współczynniki w połączeniu
z umiejętnościami nadal stanowią bazę do liczbowego przedstawienia cech naszego bohatera.

PROFESJE/ARCHETYPY
Są szczególnie charakterystyczne dla starszych
gier RPG, choć i dziś twórcy od nich nie stronią.
Określają, w mniej lub
bardziej sztywnych ramach, szkieletowy zarys
bohatera. Od wybranej
profesji, bądź archetypu często uzależnione są
wartości współczynników,
dostępne umiejętności czy
nawet zdolności specjalne. Ich zadaniem jest zazwyczaj silne zróżnicowanie bohaterów (o różnych
profesjach/archetypach)
lub przyśpieszenie procesu kreacji bohatera. Mogą
także służyć zaakcentowaniu pewnych aspektów
świata gry.
RASY/KLANY
Pełnią rolę podobną
do profesji i archetypów.
Tu jednak zdecydowanie
istotniejszą rolę pełnią
przy akcentowaniu świata gry i różnicowaniu bohaterów. Od wyboru rasy/klanu najczęściej uzależnione są wartości współczynników, dostępne zdolności
specjalne (np. infrawizja) oraz dostępne umiejętności.
MODYFIKATORY
Dowolny test może być łatwiejszy lub trudniejszy
do zaliczenia ze względu na warunki w jakich się
odbywa. W mechanice odzwierciedla się to poprzez
odpowiednie modyﬁkatory. Taki modyﬁkator może
mieć postać dodanej lub odjętej wartości od wyniku
rzutu lub koniecznej do uzyskania w rzucie kościami
wartości (poziomu trudności). Zdarza się, że modyﬁkacja polega na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilo-

POZIOM TRUDNOŚCI
To po prostu wartość graniczna dla naszego rzutu testowego. W zależności od przyjętych założeń,
należy rzucić mniej niż ona lub więcej niż ona lub
tyle co ona lub ... Kolejna „pozycja obowiązkowa”
prawie każdej mechaniki.
ARBITRAŻ MG
W wielu sytuacjach spornych mechanika okazuje
się zawodzić. Coraz więcej mechanik przerzuca więc
na prowadzącego, w sposób jawny , odpowiedzialność za generowanie logicznych i adekwatnych do
sytuacji rozstrzygnięć. MG
nie tylko zarządza rzuty
i interpretuje ich wyniki,
ale ma możliwość dostosowania, a nawet zmiany
reguł rozgrywki. Ostatnie słowo zawsze należy
do prowadzącego – to od
dawna istniejące, niepisane prawo coraz częściej
formułowane jest wprost
w zapisie mechaniki. Przerzucenie decyzji na MG ma
ograniczyć sytuacje, gdy
wynik generowany przez
niedoskonałą mechanikę
zmienia założony obraz
świata.
MINIMALIZACJA
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UMIEJĘTNOŚCI
Stanowią zazwyczaj uzupełnienie dla współczynników nie opisując osobniczych predyspozycji, ale
cechy wynikające z nabytej wiedzy. W wielu mechanikach są określone wartościowo na podobieństwo współczynników, nie mniej jest jednak takich
systemów, gdzie pełnią zaledwie rolę informacyjną
o przebytej ścieżce edukacyjnej bohatera.

ści użytych w teście kości. Konkretne rozwiązanie
zależy tylko od przyjętych przy tworzeniu mechaniki założeń i pomysłowości autora. Modyﬁkatory
towarzyszą testom od początku istnienia RPG i podobnie cały czas mają się tak samo dobrze.

ILOŚCI RZU-

TÓW TESTOWYCH

Wraz z rozwojem RPG
rozwijały się coraz to
nowe style prowadzenia i grania. Jedna z dróg
prowadziła w kierunku
gry przypominającej teatr,
hollow
skupiającej się na opisie,
gdzie minimalizowano wpływ czynnika losowego.
Początkowo w grze pojawiły się modyﬁkatory do
rzutów testowych oparte na pomysłowości i szczegółowości opisu działań bohatera, by w końcu doprowadzić do całkowitego unikania rzutu kościami.
Aktualnie najpopularniejszym zapisem w nowotworzonych mechanikach jest rada, aby stosować rzuty
testowe tylko wtedy, gdy uznamy je za konieczne,
a w pozostałych sytuacjach zdawać się na arbitraż
prowadzącego. W praktyce oznacza to, że wszystkie reguły dotyczące testów możemy stosować
w takim stopniu jaki naszej drużynie najbardziej
odpowiada (od całkowitej rezygnacji z rzutów, po
sytuację odwrotną).
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- KRONIKA TESTY WIELOKROTNE
W przypadku złożonych czynności, często zamiast pojedynczego testu stosuje się cała ich serię.
Mogą to być testy tych samych współczynników,
bądź zupełnie różnych. Zazwyczaj do powodzenia
akcji konieczne jest zaliczenie wszystkich testów
wchodzących w skład testu wielokrotnego.
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MECHANIZM MAŁYCH SUKCESÓW
Nie każde zadanie, które zostaje postawione
przed naszym bohaterem można rozstrzygnąć pojedynczym rzutem. Niektóre z zadań wymagają
nie tyle wysokich umiejętności, co systematycznej
pracy. W takim przypadku zamiast jednego rzutu
o wysokim stopniu trudności zdecydowanie lepiej
jest zastosować test wielokrotny o niższym stopniu
trudności i akumulować sukcesy. Wtedy o ukończeniu zadania decyduje suma wszystkich uzyskanych
poziomów sukcesów. Ewentualna porażka w którymś z rzutów składających się na test wielokrotny
zazwyczaj odwleka tylko ukończenie pracy, zamiast
je uniemożliwiać. Stosowalność tego mechanizmu
ogranicza się właściwie tylko zadań stosunkowo
prostych, ale wymagających czasu. Można go także implementować w systemie rozliczania ran i obrażeń.
NIEZEROWE PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUKCESU/PORAŻKI
Jednym z założeń towarzyszących RPG jest
umożliwienie graczom podjęcia dowolnej próby bez
stosowania ograniczeń typu: „nie możesz tego zrobić”. Konsekwencją tego założenia okazało się być
kolejne., mówiące o tym, że zawsze może zaistnieć
wyjątkowo szczęśliwy bądź nieszczęśliwy zbieg
okoliczności, który sprawi, że niemożliwe okaże
się prawdą. Stąd w wielu, szczególnie tych wczesnych, mechanikach pojawia się pojęcie związane
z niezerowym prawdopodobieństwem sukcesu lub
porażki. Zjawisko takie ma miejsce najczęściej przy
uzyskaniu na kościach wyniku skrajnego, gdy np.
wyrzucenie 1 na 1k20 traktuje się jako automatyczny sukces (niezależnie od stopnia trudności),
a 20 jako porażkę.
WARUNKI KRAŃCOWE (RZUTY KRYTYCZNE)
Następstwem niezerowego prawdopodobieństwa
sukcesu i porażki okazały się być rzuty krytyczne.
Wiele mechanik skrajne rzuty traktuje jako okazję
do pojawienia się wydarzeń o specjalnym znaczeniu. Stąd pochodzą pojęcia krytycznego sukcesu,
czy krytycznej porażki. Objawiają się one jako interpretacja powodzenia (sukcesu lub porażki) jako
niezwykle obﬁtującego w konsekwencje (pozytywne lub negatywne).
UMIEJĘTNOŚCI SPECJALNE (RASOWE, PROFESYJNE ITP.)
Część umiejętności, bądź zdolności dostępna jest
tylko dla określonych profesji lub ras. O ile w przy-
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padku ras jest to zjawisko w większości wypadków
w pełni uzasadnione, o tyle dla profesji jest to raczej zaszłość z reguł pierwszych gier RPG.
CHARAKTER
Trudno mi osobiście uwierzyć w fakt, że nadal
charakter pojawia się w opisie bohatera. Jego znaczenie, z punktu widzenia mechaniki, ogranicza się
w zasadzie do określenia dostępności dla bohatera
pewnych umiejętności i zdolności. Zgodnie z zamierzeniem twórców miał on ograniczać sposób postępowania bohatera do pewnych zachowań i wymuszać kierowanie się określonymi motywacjami.
HISTORIA BOHATERA
Coraz więcej systemów przywiązuje wagę do
zdarzeń z przeszłości bohatera. Sama historia nie
ma zazwyczaj bezpośredniego związku z mechaniką, choć zdarzają się wyjątki. Bardzo często jednak pełni istotną rolę w procesie kreacji bohatera,
a tym samym ma decydujący wpływ na jego umiejętności, zdolności i współczynniki. Ten element
jest zdecydowanie domeną młodszych gier RPG.
ŻYWOTNOŚĆ
Jednymi z dość często pojawiających się w RPG
elementów są walka i pokrewne jest sytuacje, gdy
bohater narażony jest na powstanie uszczerbku na
jego zdrowiu. Jeszcze z pierwszych systemów RPG
wywodzi się liczbowe określanie maksymalnej ilości
obrażeń jakie nasz bohater może odnieść. Metoda
ta ma pewne wady związane z nie uwzględnianiem
charakteru i sposobu powstania ran i z tego powodu coraz częściej zastępowana jest przez bardziej
opisowe sposoby rozliczania stanu zdrowia bohatera.
To chyba wszystkie najważniejsze zagadnienia
pojawiające się w mechanikach. Część z nich należy do zaszłości, cześć to rozwiązania stosunkowo
nowe. Wybór konkretnych rozwiązań zależy jedynie
od twórców. Nie ma rozwiązań idealnych. Mechanika ma za zadanie umożliwić podjęcie rozstrzygającej decyzji w sposób jak najbardziej obiektywny.
Nie ma co marzyć o takiej, która wiernie odwzoruje
świat i będzie przy tym grywana.
Nic nowego w powyższym tekście nie odkryłem.
Mam jednak nadzieję, że pewne usystematyzowanie zagadnień związanych z mechaniką pozwoli komuś innemu spojrzeć na tą tematykę w taki sposób, z którego narodzi się coś nowego i ożywczego
dla nieco już skostniałej problematyki.
Być może w kolejnych artykułach przybliżę ciekawostki związane z konkretnymi rozwiązaniami,
o ile kogoś to będzie interesowało. Na razie czekam
na odzew.
Łódź, sierpień 2004
Sławomir „Zuhar” Wrzesień
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Ada „DaMaGe” Skoczek

Piotr A. Nowakowski

Sygnał Zero

Interferencja II

AMO MANTOE KAKOAAIMONE…
Nie mam pojęcia, co robić w takich sytuacjach. Zasady są szczegółowe jeśli chodzi o zwykłe warunki, ale
nagłe niekontrolowane przeniesienie do innej krainy jest
lekką anomalią. Gdyby się odnieść do zasad, powinienem szukać słońca, ale ostatnio je zniszczyłem, więc to
trochę bez sensu. Chociaż…
Coś oświetla krainę i… ewidentnie jest to słońce. Tym
razem nie płaskie, jak z papieru, tylko zwyczajne, dokończone. Chyba ktoś pozmieniał co nieco.
Już nie zapadam się w lepkim podłożu, bo nie jest lepkie – zwykła trawa. W pewnej odległości od złotego drzewa rozrasta się wkoło las całkiem zwyczajnych drzew,
pojawiło się trochę krzewów i nawet jakieś kwiaty.
Konsola! Mogę spróbować wywołać konsolę! Więc
próbuję…
Próbuję…
Skupiam się…
Koncentruję…
FUCK!
Jeszcze raz.
KON-SO-LA.
Konsola…
Come out, come out, wherever you are, bitch!
I… jest!
Półprzezroczysty, ciemnozielony panel unoszący się
w powietrzu. Spróbujemy się dowiedzieć, gdzie jestem.
Użytkownik: Andros, Adam.

część trzecia opowieści o Magorii, OPOWIADANIE

Funkcja: Tester
Poziom dostępu: 3
Hasło: alone-in-the-dark
A teraz komputer pewnie będzie udawał, że czegoś
szuka i za parę minut wyskoczy z komunikatem „Nieprawidłowe hasło lub nazwa użytkownika”. Tak po prostu, towarzysko, żeby mnie wpienić maksymalnie. Programiści magorya.net mają czasem ciekawsze pomysły
od gości z Microsoftu, którzy przecież mają mistrzostwo
świata we wpadaniu na debilne pomysły i nieudanym
odgadywaniu życzeń użytkowników.
Ładuje, ładuje i… załadował się wreszcie.
System: Hermes
OK. Jak na razie jest dobrze.
Lokalizacja: Strefa nieznana
Co?! Jak może być nieznana, jak już tu byłem i to
w ramach testu?
Status: Sygnał zero
…
Zero? Sygnał zero? Znaczy się, że umarłem?
Przecież to niemożliwe, nie mogę być martwy i jednocześnie podłączony do Magorii. A może mogę? Nie!
Przecież mózg musi funkcjonować. To fale mózgowe łączą człowieka z systemem Magorii. Nie można być trupem i być w systemie!
Ustalmy fakty. Pojawiła się konsola. Załadował się Hermes. Hermes rozpoznał moje nazwisko, funkcję, poziom
i hasło. Coś się nieźle popieprzyło, ale wynika z tego
wszystkiego, że chyba jeszcze żyję. I jestem w krainie,
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która jeszcze nie ma nazwy, tylko cyferki w charakterze
oznaczenia.
Ciekawe czy będzie im się chciało mnie stąd wyciągnąć? Może Sahalin stwierdzi, że to doskonała okazja do
przetestowania, co się dzieje w takich warunkach z człowiekiem. Ale w sumie miło by było gdyby mnie stąd ktoś
wyciągnął. Naprawdę bym się nie obraził.
Trudno. Nie ma siły, trzeba poszukać wyjścia, które
ostatnim razem było… Właśnie, właśnie. Wyjście widziałem po pierwsze z góry, po drugie wtedy jeszcze nic tu
nie było.
Spoko. Jest Hermes.
Szukaj: Wyjście.
Wynik: Liczba znalezionych elementów odpowiadających zapytaniu: 0.
O shit! Stąd nie ma wyjścia? Zawsze jest! Musi być!
Może uda mi się wrócić jakimkolwiek przejściem?
Szukaj: Przejście (wejście/wyjście).
Wynik: Liczba znalezionych elementów odpowiadających zapytaniu: 0.
No to gleba. Nie uśmiecha mi się zostawać w krainie,
która nawet nie istnieje lub jest niepodłączona do innych. Nawet nie wiem jak długo by to trwało.
A może by…? To głupie, ale spróbuję…
Szukaj: Awatar
Wynik: 2
Jak to dwa?! Jeden Awatar to ja, a kto do cholery jest
drugim? Zaraz, zaraz. Gdy w Ar patrzyłem przez dziurkę
od klucza i widziałem krainę cyferek, wyraźnie czułem
czyjąś obecność. Czyżby jakiś program? Cholera. Nigdy
nic się nie można dowiedzieć od komputerów. Konsola zamknij. Idę na najbliższe wzgórze, rozejrzę się po tym
cokolwiek dziwnym miejscu.
***

- Panie Leszczyński, jaki jest aktualny stan Androsa?
- Fatalny, panie doktorze. Mózg nie wykazuje aktywności, a jednak na linii Andros-magorya odbywa się ciągły przesył danych.
- Z której strony? Kto nadaje?
- Cóż… wygląda na to, że przesył jest obustronny,
panie doktorze. Jakby Magoria łączyła się z martwym
mózgiem, a martwy mózg z Magorią.
- Zaaplikujcie Androsowi więcej lateo i wyślijcie kogoś
po niego. Niech Xix spróbuje go wyciągnąć. Jeśli powróci
praca mózgu, przenieście go do pozostałych. Jeśli nie…
odłączcie. Na cmentarzu jest jeszcze trochę miejsca.
***

Gdybym wiedział, w co się pakuję, pewnie poszukałbym innej, spokojniejszej i dużo bezpieczniejszej roboty. Na przykład mógłbym być saperem. Zagrożenie życia niewielkie, w porównaniu do teraźniejszego zajęcia.
A poza tym można się pomylić tylko raz. No i koniec jest
dość… hm… rozrywkowy i efektowny… rzekłbym nawet,
że bombowy… A w magorya.net… Cholera wie czy w ogóle dostanę jakąś odprawę, o emeryturze nie mówiąc.
Powinienem co prawda poszukać jakiegoś wyjścia, ale
jakoś mi się odechciało. Gdy tak sobie siedzę na pagórku
i widzę te kipiące zielenią drzewa, eksplodujące kolorami
kwiaty, wierzyć mi się nie chce, że to wszystko jest tylko
wirtualne. Wyglądają zupełnie jak prawdziwe. Wszystkie
cieniutkie łodyżki, siateczki żyłek na liściach, delikatne,
kruche płatki - w dotyku takie same jak w rzeczywistości. Nawet czuję zapach poszczególnych kwiatów.
A gdybym stracił przytomność i w tym czasie ktoś
wywiózłby mnie na jakąś odległą łąkę, czy odróżniłbym
prawdę od symulacji Magorii? Jak na razie jedynym co
upewnia mnie w świadomości, że to program, jest dzi-
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waczne złote drzewo pośrodku krainy, złota trawa wokół
i brak jakichkolwiek istot żywych poza mną. No i jeszcze
ten jeden Awatar – nie wiadomo zresztą czyj.
AMO MANTOE KAKOAAIMONE…
Ten głos! Już go słyszałem… Nie. Nie mogłem słyszeć,
bo to głos bez dźwięku. Czułem? To bardziej odpowiednie określenie. Drugi Awatar. To musi być ta… osoba?
Istota? A może tylko fragment kodu?
Tuż za mną syk! Z ziemi wyrastają wijące się, cieniutkie czarne wstążeczki. Łączą się, pomiędzy nimi pojawiają się kolejne i kolejne tworząc jakby… szkielet rośliny?
Nagle siatka szkieletu pokrywa się szarą powierzchnią
znikąd. Tak, teraz wiem, że to na pewno roślina; szara, bez koloru, miejscami kwadratowa, ale jednak roślina. Chyba zaczynam rozumieć co tu się dzieje. Powoli,
najpierw na łodygi, później na liście wypełzają strużki
zieleni w różnych odcieniach, zastępujące szarość. Roślina jest już zupełnie zielona, ale nadal wygląda plastikowo, kanciasto, sztucznie… i właśnie wtedy wstrząsa
nią dreszcz. Z góry na dół przebiegają niewidoczne fale
wygładzające kanty, likwidujące nienaturalne odblaski,
ujednolicające kolory… Proszę, proszę. Całkiem ładna
paprotka nam tutaj wyrosła. O ile można to określić
mianem wyrastania.
AMO MANTOE KAKOAAIMONE…
Znów ten… to poczucie czyjejś obecności, chociaż
wkoło nikogo nie ma i nie ma prawa być. Ale drugi Awatar nie daje mi spokoju. Chyba mimo wszystko powinienem popróbować znaleźć wyjście. A skoro Hermes nie
może lub nie chce pomóc, poszukam organoleptycznie
– pieszo. Dziwne, że tak pomyślałem. Dlaczego Hermes miałby nie chcieć pomóc? Dlaczego pomyślałem
o nim jak o inteligentnej istocie, która może chcieć lub
nie chcieć czegokolwiek? To tylko komputer obsługiwany przez ludzi. Właśnie. Ludzie. A może ktoś z obsługi
bawi się moim kosztem? Albo Sahalin testuje… no, coś
na pewno mógłby testować. Jak się zachowam w stresowej sytuacji albo czy sobie poradzę bez pomocy z zewnątrz? A może po prostu Sahalin, wysyłając mnie na
samobójczą i niemożebnają – w jego opinii – misję, po
raz kolejny „nie spodziewa się, że wrócę”?
Ale, ale. Wracając do poszukiwań wyjścia lub innego sposobu wydostania się stąd. Chyba lepiej zrobię,
w końcu wchodząc na wzgórze i rozglądając się na… jak
tej krainie było? Ar? Szkoda, że nie hektar, albo trzy
czwarte mili kwadratowej, byłoby śmieszniej. Adasiu,
gdzie dzisiaj byłeś? W trzech czwartych mili kwadratowej, kochanie. Chociaż, moment. Ar to była kraina od
„Zarządzania ludźmi i demonami”. Ta miała tylko numerek statystyczny… jakiś taki jakby wrocławski numer seks-telefonu. Boże, ale głupie myśli chodzą mi po
głowie. Zamiast skupić się na wylezieniu z tego „0-700
prosić Mariolę”, rozważam kwestie nazewnictwa i to, czy
nie podłączyli mnie złośliwi programiści. Tyle z tego pożytku, że nawet nie wiem, kiedy dotarłem do połowy wysokości wzgórza. Chyba do połowy, bo do szczytu mam
jeszcze…
AMO MANTOE KAKOAAIMONE…
O fuck! Tam ktoś jest! Drugi Awatar! Run, Forrest,
run!
***
Pieprzony płaszcz! Powinienem był go zostawić w Ar!
***
Cholera! Nikogo nie ma. A przecież wyraźnie widzia-
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łem sylwetkę. To był mężczyzna chyba. Poruszał się
obrzydliwie szybko, a ja obrzydliwie wolno. Wszystko przez płaszcz plączący się pod nogami. Spokojnie.
Ustalmy fakty. Więc jednak Hermes się nie mylił i oprócz
mnie ktoś tu jeszcze jest. Nie wiem kto, ale jest szybki,
zwinny i raczej nieśmiały. Sprawdźmy go może.
Wywołanie konsoli i…
Szukaj: Awatar
Wynik: 2
Nadal mamy Awatar sztuk dwa, czyli nie wyszedł.
Można się teraz pobawić w szpiega przemysłowego
i sprawdzić jego dane.
Szukaj: Awatar2\właściwości
Wynik: Awatar2
Użytkownik: Andros, Adam
Funkcja: Tester
Poziom dostępu: 3
Hasło: *****************
To on jest numer 1? Był tu przede mną? Dziwne. Byłem pewien, że wszedł później. Chociaż z drugiej strony
czas jest tu dość relatywny i równie dobrze mogę przebywać w tej krainie minutę, godzinę albo nawet dzień.
No to sprawdźmy tym razem jego.
Szukaj: Awatar1\właściwości
Wynik: Awatar1
Użytkownik: Brak danych
Funkcja: Brak danych
Poziom dostępu: !%@&#($_)*^%@+
Hasło: Brak danych.
O w mordę kopany! Niemożliwe żeby nie było żadnych
danych na temat Awatara! I co to niby jest za poziom
dostępu? Przecież poziomy dostępu są wyrażane liczbowo. Czyżby Hermes się zawiesił? Jakieś błędy i przekłamania w systemie? Nie mam na to siły. Skoro nie mogę
znaleźć ani wyjścia, ani danych na temat tego kogoś, kto
mnie ewidentnie obserwuje, chociaż wypocznę psychicznie. Idę się położyć pod złotym drzewkiem – tam było
przyjemne ciepełko – i poczekam na rozwój wydarzeń.
O ile jakiś nastąpi.
***
Ach… tego mi było trzeba – mały wirtualny urlop.
Płaszcz przerzucimy przez gałąź, a położę się… Ciekawe
czy złota trawa brudzi? Po co ja się martwię, przecież
to tylko symulacja. Gdy wyjdę i tak będę w pojemniku,
podłączony kabelkami do Hermesa. Więc bez obaw mogę
się położyć w złotej trawie. Ustawimy na konsoli przypomnienie, by za jakiś czas znów poszukać wyjścia, a jak
na razie – wakacje. Ciekawe czy na drzewie będą kiedyś
jakieś wirtualne owoce? Na głowę na pewno spadnie mi
wirtualne jabłko i właśnie wtedy odkryję wirtualne zasady wirtualnej ﬁzyki. Będę wirtualnym Newtonem.
***
Lekko… lekko i eterycznie… ręce tracą wagę… nie czuję rąk, nie czuję nóg… tak lekko, tak… złoto… słyszę,
że wszystko wokół złote… wszędzie złoto… słyszę je,
czuję zapach… (nie)moje ręce/nogi miękną, rozpływają się… już nie słyszę nóg, nie słyszę rąk… tylko złoto… ogień złoty ogień maluje (nie)moje ręce… złottrawa
wrasta w (nie)moje ręce/nogi… włosy malują się złotym
ogniem… plecy wpływają w złottrawę… wszystko złogniste, wszędzie gdzie nie naspojrzę dzwiękolor złognisty…
czuję zapach złota… czuję Nasz zapach… CZERŃ. Nad
Nami czerńkształt… unosi się… zwierzptak? Zwierzptak
unosi się w dół do źródła, gdzie dzwiękolor złognisty…
prosto ku Nam…
Piotr A. Nowakowski
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Pole z daleka sprawiało wrażenie pokrytego brązowozłotą roślinnością. Tak było
jednak tylko z oddali, z bliska dawała się
poznać okrutna prawda. Szare, obeschłe,
pozbawione liści łodygi roślin rozpościerały się jak okiem sięgnąć. Potrzeba było
naprawdę wprawnego wzroku, aby odnaleźć wśród nich najmniejszą plamkę
zieleni. Zresztą każda młoda i świeża roślina była natychmiast wyrywana i zjadana przez znalazcę. W krainie panował
głód, martwe pola nie dawały plonów.
Nieliczne, ogołocone z liści drzewa nie
chciały rodzić owoców. Dawno już zebrano najmniejsze nasiona dzikich
traw, nieliczni mieszkańcy, którzy
przetrwali, żywili się głównie korzeniami. Prawie nie pamiętano
ostatnich prób zasiewów, zakończonych zresztą niepowodzeniem.
Idąca niekończącą się łąką
śmierci, staruszka zatrzymała się na chwilę. Wydawało jej się, że widzi wśród
ciernistych łodyg zielony liść.
Bez namysłu schyliła się, żeby go
zerwać, nie przejmując się raniącym dłoń
chwastem. Rozpoznała roślinę; kiedyś
uchodziła za niejadalną, a nawet trującą.
Wiele się jednak zmieniło od czasów młodości kobiety. Ludzie albo uodpornili się
na niebezpieczne jady, albo zginęli z głodu. W wiosce została zaledwie garstka
mieszkańców, wyglądających zresztą jak
żywe szkielety.
Stara kobieta była twarda i dlatego
przeżyła wielu współplemieńców. Wspomnienia dawnych czasów dodawały jej sił,
choć obecny widok raził jej oczy bardziej
niż pozostałych. Pamiętała różnobarwne kwiaty i grube kłosy zbóż; inni jednak niedowierzali opowieściom staruszki
i traktowali je jak bajki. Kwiaty? Cóż to
takiego?! I kto widział kolory na łąkach?
Jednak wciąż miała nadzieję, że dawne
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czasy powrócą. Przepowiedział to jej najstarszy syn, tuż przed śmiercią. „Widzę
kwiaty przestworzy. Z nimi odmieni się
nasz los…” Nie przejmowała się, że inni
uważali te słowa za brednie wywołane halucynogennymi roślinami. Wciąż wierzyła,
że wiatr przyniesie kwiaty, a wraz z nimi
wrócą czasy, które pamiętała z młodości.
Ale wiatr przyniósł tylko zarazę, która zabiła ostatnie zwierzęta gospodarskie.
Nikt nie znał przyczyny nieurodzaju, byli
zresztą tylko prostymi, niewykształconymi ludźmi. Niektórzy próbowali opuścić
rodzinną krainę, ale u granic napotykali
tylko pustynię. Zły los nie dawał żadnych
szans ucieczki.
Staruszka podniosła wzrok i rozejrzała
się wokół. Ileż razy wypatrywała jakichkolwiek zmian. Ilu bliskich pożegnała, tymczasem jej wciąż przychodziło żyć. W oczach kobiety pojawiły
się łzy.
Nagle na wilgotnym policzku poczuła ciepły powiew
wiatru. Powoli, niedowierzając, obróciła się w jego stronę. Wydawało jej się, że w oddali ujrzała
małą, żółtoczerwoną plamkę. Z odległości trudno było ocenić, czy to nie słońce
mami jej oczy. Ale chciała wierzyć, wątły płomyk nadziei obudził się w jej sercu. Tak szybko jak tylko mogła, pobiegła
w stronę zjawiska.
Mała, kolorowa plamka zbliżała się
w jej stronę. Niezwykle lekko unosiła się
w powietrzu, krążąc między bezlistnymi
drzewami a uschłymi polami. Staruszka
przetarła oczy szybkim ruchem ręki, po
czym wyciągnęła ją przed siebie. Delikatny, żółtoczerwony motyl wylądował pośrodku dłoni. Kobieta z uśmiechem witała
zwiastuna poprawy losu.
Ashnod
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No, od razu lepiej

czyli tydzień z życia Pafnucego Dzierżybrzucha, wójta Wiśniówki Wielkiej

Nieboracy RPG, SHORT STORY

bo se na pewno dasz radę. Że woda za wysoka?
No ale co ja na to poradzę? Powódź, nie powódź,
zaorać trzeba!”

„Jadźka, przynieś mnie piwa, bo łeb mnie pęka.
Gdzie z tom szklankom? We wiadrze mnie tego
piwa przynieś! No, od razu lepiej. Z ciebie Jadźka
to nawet pożytek jest, gdybyś tylko tak często rozumu nie oszczędzała. No, ale koniec tych czułości
– idź dać kurom jeść, a potem w obejściu pozamiataj. Ino mi się po chałupie nie szwendaj, bo dziś poniedziałek i spraw całe mnóstwo do załatwienia. Co
tam Jadzia mamroczesz? Że rano był do mnie stary
Polewajko? I co chciał? Pozwolenie na hodowlę jedwabników załatwić? A co to som te jedwabniki?
Da się chociaż jaki bimber z tego uwarzyć?”

„A widział chociaż ktoś tego wilkołyka? Na pięć
metrów wysoki i w barach jak stodoła? Ech, panie
Ostrosłupek, nie pijcie już tego samogonu, bo się
wam od tego we głowie miesza i brednie jakieś gadacie. Że niby więcej osób widziało? Pod lipą na
końcu wsi? A może to tylko stara Jazgotowa pranie ze sznura zdejmowała? Ona do wilkołyka wielce
z gęby podobna, a i z charakteru też nie inna. Nie
Jazgotowa? Na waszych oczach potwór łyknął wilka? Zatem to wilkołyk być musi prawdziwy! To będzie pierwsza taka szkarada w Wiśniówce Wielkiej
od czasu jak żem wójtem został! Pomocy nam trza
fachowej... Ostrosłupek, poślijcie dzieciaka do miasta, niech wiedźmaka poszuka! Że w mieście jest
Gderalt? To i po kłopocie. No, od razu lepiej!”

„Pani Świszczypalska, niech mnie tu pani na litość nie bierze. Myśmy som taka rodzina, jak wilk
i owca. A ten kuzyn ze strony dziadka Gruchały to
się nie liczy, bo to pijak. I złodziej, bo każdy pijak
to złodziej. I jak chcecie, pani Świszczypalska, ze
mną o podatku odchodowym z karczmy gadać, to
grzecznie proszę! Jak do wójta mówić, a nie jak do
jakieś siódmej wody po kisielu! No, od razu lepiej.
To ile z tego będzie dla mnie? Ile?! Dwa świniaki
to ja na wieczerzę zjadam, jak mnie głód chyci! No
to może tak – dołóżcie jeszcze beczkę samogonu
i belę płótna dla mojej Jadziuni, to ja poborcy nie
powiem o tem nielegalnym wysypisku, co go żeście
w lesie urządzili.”
„I gadam wam, chepy, że zablokować trzeba trakt, to się z nami liczyć zaczną te miastowe
kanalie. Ustawi się parę wozów z sianem, beczkę
z gnojówką dla postraszenia, a jak będzie trzeba to
i się zboże na drogę sypnie! A co! Światowo ma być
i ten, tego... spartakularnie! I nie ma się, chepy,
czego bać! Jak się lud z Kościuszek zebrał i kosy na
sztorc postawili, to do dzisiaj się o nich gada! Co,
my gorsi będziemy? No to jutro zbiórka po pierwszym pianiu kura – wedle Borynowej stodoły się
spotykamy. Że co?! Że Boryna wywrotowiec i nas
nie wpuści? Wpuści, wpuści. Bo inaczej to się jegomość Zbychu z Kagańca dowie co Boryna z jego
Jagienką wyrabiał!”
„W lewo! W lewo mówię! Szlag by to traﬁł –
w moje lewo, Jadźka! No, od razu lepiej. Mocniej
na nogach, Jadziunia, bo cię za bardzo buja. Co
żeś się tak tego końskiego ogona uczepiła jak żebrak złotej monety? Poluzuj trochę, bo za szybko
do przodu leziesz. O, tak dobrze! Uważaj tylko, bo
ci już woda pod brodę sięga. Że cię prąd ściąga? To
bardziej ręcami machaj i zapieraj się o dno! A tera
na prawo i ostro zakręcaj! Jeszcze tylko dwie długości Jadziunia i będzie gotowe. I nie becz mi tutaj,
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wspomnienia wyszperane w Księdze
Oczywistych Morałów I Niedopowiedzeń

„Pójdźże ku mnie Jadziunia, to se potańcujemy
z przytupem! Udał się nam ten festyn tak, że lepszego to i w całym powiecie nie uświadczy! A gdzie
ten gamoń, Burczypiętka, z tom sztachetom leci?
Dowiedział się, że mu żona przyprawia rogi z młynarzem? To łapać zasmarkańca jednego, bo znowu
miastowe karę nałożą za złą organizację imprezy
masowej! Jejku, jej! Jak on go huknął tom dechom
– w samo czoło traﬁł! A i chyba ze gwoździem była
sztachetka, bo się młynarz czerwieniom zalał! Czy
oni się wreszcie nauczą kurtularnej zabawy? Za
moich czasów to się ino delikwentowi rozgrzaną
podkowę za spodnie wrzucało, a teraz to przemoc
i agresja wszędzie. Nie dziw, że się dzieciaki od takiego przykładu psujom!”

„Ostatnio na spowiedzi byłem... ten... tego...
niedawno jakoś. Na pewno niedawno, bo i nagrzeszyć zdążyłem niewiele, a wszystko dokładnie
pamiętam. Tak, tak, pamiętam też co mi kapłan
dobrodziej zrobić kazali. Polewajce pozwolenia na
jedwabniki nie dałem, bo przecież Polewajko to łotr
ostatni, co się na świątynną dzwonnicę dorzucić nie
chciał. No i tego wywrotowca Borynę to też przekonałem, coby ławę dębową, albo chociaż nowy
konfesjonał dla świątyni sprawił. Bo widzicie dobrodzieju, mnie bardzo na sercu los świątyni leży
i kapłański dobrobyt takoż. Ale i ja muszę z czegoś
dziatwę nakarmić, to i rzeknijcie ludziom ambony
dobre słowo o mnie. To mówiłem ja, Pafnucy Dzierżybrzuch, wójt Wiśniówki Wielkiej. Więcej grzechów
nie pamiętam. Amen. No, od razu lepiej.”
Maciek „Beermac” Jarecki
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W matni
OPOWIADANIE
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Ból. Strach. Samotność.
Które z tych uczuć właśnie rzucały moim umysłem na
wzburzonym morzu świadomości? Czy raczej podświadomości – ponieważ wiem że nie odzyskałem tej pierwszej, jeszcze nie. Teraz przyszła kolej na strach, a może
wszystkie uczucia naraz?
Obudziłem się, powoli doszedłem do siebie, i od razu
pojawiło się podstawowe pytanie z tych, na które nie zna
się odpowiedzi: „Gdzie do cholery jestem?!”
Moje zmysły były otępiałe, przygaszone i nie miałem
z nich wielkiego pożytku. Rozpocząłem podróż do normalności. Najpierw słuch… Natychmiast uderzyły mnie
dziwne jęki, nerwowe chichoty, krzyki… Smak. W ustach
miałem dziwne uczucie, jakby tabletek albo środków
chemicznych. Węch. Znany zapach krążył wokół, zapach
wilgoci, zgnilizny, brudnych szmat. Ale było coś jeszcze,
coś znajomego, nie wiedziałem jak to nazwać i z czym
powiązać.
Wzrok odzyskiwałem najdłużej. Rozmazany obraz,
lekko skrzywiona perspektywa – wszystko nieśpiesznie
wracało do normy. Nagle obraz rozwinął się przede mną
jak gobelin, krawędzie nabrały wyrazistości i całość zaczęła wpełzać do mojej psychiki.
Pomieszczenie było nieduże, koja, ustęp, niewielkie
okienko, tyle że zakratowane. Wszystkie zmysły zaczęły
rejestrować otoczenie, umysł składać puzzle. Jęki i smród
doprowadzały do rozpaczy. Gdzie się znalazłem? Odpowiedź miała zaraz nadejść, czułem to. Niewielka tabliczka
przy drzwiach musiała być wskazówką. Spod drzwi wpadało do pomieszczenia światło i mogłem odczytać informacje na tabliczce. ZAKŁAD PSYCHIATRYCZNY. Dreszcz
przeszył moje ciało, serce waliło jak opętane, na Boga,
teraz rozpoznałem zapach, który mi towarzyszył od niedawna – zapach szpitala, tak specyﬁczny, tak znany.
Wpadłem i nie miałem pojęcia, jak się stąd wydostać.
Strach mnie sparaliżował. Co zrobiłem?

***

Krzątałem się po pomieszczeniu zupełnie bez powodu. Wszystkie sztuczki, których dopuszczali się ﬁlmowi
bohaterowie, więzieni przez „Złych” spełzły na niczym.
Uśmiechnąłem się, myśląc: „Nic dziwnego, jestem w końcu pod opieką specjalistów od uszkodzeń głowy. To całkiem normalne, że się nienaturalnie zachowuję – przecież
jestem w domu wariatów.” Tylko nie mogłem zrozumieć
w jaki sposób do tego doszło.
Po jakimś czasie dobry humor ulotnił się niczym gaz
z otwartej butelki piwa. Zapach i głosy chorych ludzi doprowadzały do szaleństwa. Wilgoć wgryzała w każdy zakamarek ciała. Czas płynął… Minuta za minutą. Godzina
za godziną. Chyba zasnąłem.

***
Odgłos kroków i trzask otwieranych drzwi natychmiast
mnie obudził. Leżąc spojrzałem na wejście. Stanęło
w nim dwóch sanitariuszy. Różnili się od goryli tylko białymi fartuchami. Snop światła przyprawiał o ból głowy,
ale nie to było przerażające.
– Wyłaź, czas na odrobinę rozrywki. Mam nadzieję, że
nie będziesz sprawiał kłopotów, prawda? – odezwał się
jeden, ale twarz sadysty przeczyła słowom.
Wstałem i pozwoliłem się wyprowadzić na korytarz.
Bez zbędnych ruchów, spokojnie czym, jak mniemam,
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zawiodłem opiekunów. Nie pozwoliło to uniknąć uderzenia w kark, pod którym ugięły mi się kolana.
Korytarz był prosty – żadnych ozdób, szare linoleum
i szereg jarzeniowych lamp pod suﬁtem. Po obu stronach
ciągnęły się drzwi do innych cel. Odprowadzono mnie
do swego rodzaju świetlicy, potężnej sali obitej białymi
poduszkami. W środku czekała cała grupa pensjonariuszy, spędzających czas na zabawie. Zabawie, która ścięła
mnie z nóg…
Świetlica nie miała okien, poza jednym dużym niemal
pod suﬁtem, oczywiście zakratowanym.
Stanąłem w rogu i skuliłem się. Wreszcie zrozumiałem
gdzie jestem, co wcale nie przyniosło otuchy. Zacząłem
krzyczeć, wrzask rozniósł się po sali, a po chwili „koledzy” zawtórowali – kakofonia dźwięku, wibracje w głowie. Brak powietrza i smród – wszędobylski smród potu,
ludzi, uryny. Z łzami w oczach rozejrzałem się po sali.
Chichoty, nieartykułowane dźwięki, krzyki, ludzie rzucający się po ścianach. Co ja tutaj robię, na Boga? Wypuśćcie mnie!
Na drugim końcu sali trwał zbiorowy gwałt na jakiejś
kobiecie, która na przemian krzyczała i śmiała się. Zupełnie niedaleko obrzydliwy grubas załatwiał potrzeby ﬁzjologiczne. Gdzie doktorzy? Dwóch mężczyzn rozpoczęło
bójkę, nie było nikogo, kto mógłby kontrolować ten burdel. Nagle oniemiałem. Z masy ludzi wyłoniło się dziecko,
dziewczynka, trzymała w rękach niewielkie pudełko na
kształt małej katarynki. Jakim sposobem dzieciak mógł
traﬁć w takie miejsce? Natychmiast zerwałem się i podszedłem do niej, odgradzając ramieniem od bandy wariatów.
Poprzez hałas słyszałem dźwięki katarynki, które
brzmiały groteskowo na tle odgłosów z sali. Przesunąłem
dziewczynkę do kąta, rozglądając się czy nikt nie śledzi
jej swymi chorymi oczami. Dopiero teraz przyjrzałem się
nieznajomej. Miała około dwunastu lat, krótko obcięte
ciemne włosy, okrągłą twarz. Była niewidoma i nie odrywała rąk od katarynki.
– Mam na imię Lisa, a ty? – spytała podnosząc twarz.
– Tom – odpowiedziałem, zachrypniętym od krzyku
głosem. – Nie bój się Lisa, nikt cię nie skrzywdzi, obiecuję. – Nie wiem w jaki sposób, ale poczułem się za nią
odpowiedzialny.
– Mogę mówić Tomy? Tak ładniej brzmi. Co tutaj robisz, widziałeś mamę?
Wrzask przerwał naszą rozmowę, ale zrozumiałem, że
była jedyną normalną osobą – i była dzieckiem. Na sali
zrobił się zamęt. Jeden z mężczyzn, którzy się bili, trzymał się za brzuch, z którego sterczał zardzewiały drut.
Biegał i krzyczał, znacząc drogę krwią. Ludzie ruszyli za
nim, gwałcona kobieta wrzeszczała w ekstazie, grubas
bawił się kałem i rzucał w innych. Drzwi od sali otworzyły
się, wpadło dwóch sanitariuszy z pałkami, zaczęli okładać pensjonariuszy. Chaos, pandemonium, brak słów.
Zasłoniłem Lisę i poczułem na plecach, a następnie na
głowie gumową pałkę. Świat zatańczył mi przed oczyma.
W akompaniamencie krzyku, śmiechu i bólu zemdlałem.

***
Podobno sen to okres, kiedy bogowie lub inne nadprzyrodzone moce przekazują nam znaki, symbole, omeny.
Tak, sen to okno na świat tychże mocy, problem w tym,
że jesteśmy zbyt prości, aby zapamiętać, nie wspomina-
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***
Na początku starałem się liczyć zakręty i tak dalej.
Tak, jak wcześniej wspominani bohaterowie ﬁlmów akcji.
Oczywiście i to okazało się mitem, zresztą nie pierwszy
i nie ostatni raz. Udało mi się wyczuć, że kierowca spieszy się, bo przekraczał znacznie prędkość, która odpowiadałaby warunkom na drodze. Czemu? Nie mam pojęcia,
wyczerpany umysł krzesał przeróżne obrazy i możliwości, ale nic godnego uwagi. Czas mijał, ale nie potraﬁłem
określić jak długo jedziemy.
Potężny huk mało nie rozerwał mi bębenków, ogromna
siła rzuciła mnie najpierw na jedną ścianę auta, potem na
drugą, jak szmacianą lalkę. Świat zawirował, zdążyłem
odnotować, że samochód wpadł w poślizg, i zobaczyłem
światełko na końcu długiego tunelu…
Bramy niebios czy piekieł nie otworzyły się przede
mną, bynajmniej, światełkiem okazała się migocząca
przydrożna lampa. Samochód leżał na boku. Nakryty

własnymi nogami czułem smak krwi w ustach.
Wstałem i sprawdziłem drzwi – były otwarte, jedne
urwały się podczas wypadku. Wyszedłem na zewnątrz
i natychmiast mróz przeszył mnie jak włócznią, miękkie szpitalne obuwie nie sprawdzało się w śnieżnych zaspach. Samochód leżał w rowie, z przodem wgniecionym
w przydrożny kamień. Jeden z kierowców wyleciał przez
szybę, ciało spoczywało groteskowo wygięte na głazie.
Obszedłem karetkę. Z drugiego członka załogi została krwawa miazga, wypełniająca znacznie zmniejszone
wnętrze kabiny. Nie wiem jak długo wymiotowałem na
drodze. Wreszcie zdarłem kurtkę i buty z trupa na kamieniu. Miał w kieszeni pudełko papierosów i pistolet gazowy w kaburze. Zabrałem wszystko co mogłem, nikt się
chyba nie poskarży, a zwłaszcza Bob – takie imię widniało na plakietce przy kurtce kierowcy.

***

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

jąc o zrozumieniu.
Moje okno zostało brutalnie zatrzaśnięte, gdy poczułem, jak silne ramiona unoszą mnie w górę. Jedyne co
pozostało, to wspomnienie Lisy i upiornej gry na katarynce. Może to był tylko sen?
Niestety, fala bólu od potylicy poczynając, a na nerkach kończąc, uświadomiła mi, że to nie nocny koszmar.
Wywleczono mnie na korytarz i bez tłumaczenia ciągnięto w stronę drzwi.
– Doktorze, mamy już pacjenta – powiedział sanitariusz, który de facto był odpowiedzialny za moje obite
ciało.
– Wyśmienicie, transport czeka – odpowiedział głos
dobiegający z małego pokoju po prawej stronie. – Czy
pan Bowanovic jest przytomny? – zapytał doktor, wychodząc z biura.
Wyglądał na człowieka w sile wieku, z lekko upstrzonymi siwizną włosami i okularami w tandetnych oprawach na orlim nosie. Biały fartuch miał zapięty pod samą
szyję, ale ku mej uldze, nie zauważyłem śladów krwi na
mankietach.
– Doktorze, co tutaj robię? – zapytałem nieśmiało.
– Nie jestem wariatem, co to za miejsce? Co… – silna dłoń opiekuna spadła
mi na kark, jak grom z jasnego nieba.
– Czy ktoś cię pytał, debilu? – zapytał uprzejmie sanitariusz.
– Richard nie można tak postępować z naszymi podopiecznymi – powiedział doktor Frankenstein. Rrzekł
chyba coś jeszcze, ale zajęty liczeniem plamek, które tańczyły mi przed
oczyma, nie dosłyszałem.
Ostry podmuch zimnego powietrza
orzeźwił mnie. Poczułem drobne płatki śniegu na twarzy, a mroźny wiatr
wypełnił szpitalne ubranie. Wyprowadzono mnie na podwórze, gdzie
już czekała zielona karetka. Bardziej
przypominała więźniarkę aniżeli karetkę, ale to chyba nieistotne. Była
noc, nie udało mi się niczego więcej
zauważyć.
Wrzucono mnie do środka i zatrzaśnięto drzwi. Rozmawiali, usłyszałem
śmiech i odgłos zamykanych drzwiczek od szoferki. Było ciemno i zimno.
Zawarczał silnik i samochód ruszył. Na skraj świadomości wypełzała drobna postać małej dziewczynki i muzyka,
która doprowadzała do szaleństwa…

Ruszyłem przed siebie, droga pięła się pod górę, nie
widziałem śladów kół tylko równiutki, biały, jakby utkany z płatków, dywan. Przydrożne lampy migotały, śnieg
sypał, biegłem pod górę, żeby choć trochę pobudzić organizm do pracy. Wyczerpany, głodny
i na wpół zamarznięty zbliżałem się do
szczytu wzniesienia. Los był łaskawy,
minąłem właśnie tablicę z napisem
„Green Valley 1 km”. Ze wzniesienia
miałem piękną panoramę małego
miasteczka pogrążonego we śnie. Ruszyłem biegiem w dół, byle się ogrzać.
Na ulicach były pustki, nikt nie chodził, żadne auto nie przejeżdżało. Cisza i spokój. Coś jeszcze… Dźwięk…
Upiorna muzyka małej Lisy…

***

– Proszę otworzyć, potrzebuję pomocy – krzyczałem waląc do drzwi
domu na przedmieściach. – Mieliśmy
wypadek, proszę otworzyć. – Usłyszałem kroki i zapaliło się światło w holu.
Gdy otworzyły się drzwi, runąłem na
starszego mężczyznę, wpychając mu
lufę pistoletu w podbrzusze. – Nie zrobię nikomu krzywdy, chcę tylko coś do
jedzenia i picia – zawołałem.
Usiadłem na soﬁe i łakomie pożerałem pieczeń, popijając whisky i zagryzając bułką. Starsze małżeństwo siedziało naprzeciwko
z niepokojem w oczach.
– Weź co chcesz, ale nie rób krzywdy – powiedział
dziadek.
– Nie ma takiej potrzeby, jestem po prostu głodny. Nic
wam nie zrobię, nie jestem wariatem – odpowiedziałem.
Chwila zastanowienia, dlaczego znowu to powiedziałem? Czemu cały czas zapewniam siebie o poczytalności?
Co się dzieje?
– Spójrzcie na mnie! Czy wyglądam na chorego? Czy
coś ze mną nie tak? Odpowiadaj staruchu, słyszysz!?
Czemu się gapicie? Co wam zrobiłem!? Gadaj! Ty… Ty…
Tak, wiem że uważacie mnie za świra! – Coś zalało moją
świadomość. Jak fale przypływu pożerają brzeg, ciemna
chmura przysłoniła mój umysł.
Zegar wybijał czwartą nad ranem, wmontowana pozytywka wygrywała muzykę, jakby wprost z małej katarynki Lisy. Wybuchnąłem śmiechem, krótkim urwanym,
histerycznym. Kobieta nie wytrzymała i zaczęła krzyczeć.
– Strzelaj Bowanovic – ktoś krzyknął mi wprost do ucha,
wrogowie to psy kąsające rękę pana. – Teraz, kurwa,
mówię do ciebie! My ich albo oni nas! Szeregowy, strze-
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- LITERATURA laj, to rozkaz! – Poczułem zapach wojny, ujrzałem palące
się miasto i wiedziałem, że tam są. Mordercy mojej rodziny – Serbowie. Pociągnąłem za spust…

***
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Nazywam się Tom Bowanovic, mam dwadzieścia dziewięć lat i byłem nauczycielem historii w szkole podstawowej w Sarajewie… Moja żona i dwunastoletnia córeczka nie żyją, zabite podczas ataku bojówki bośniackich
Serbów. Jestem żołnierzem walczącym o wolność, muszę
zabijać za wolność.
– Rozumiesz czy nie!? Bowanovic, musisz zabijać,
nie masz wyjścia, biegnij, kurwa, biegnij, bo odstrzelą
ci twoją nauczycielską dupę! – sierżant wrzeszczał, dym
palonych budynków wgryzał się w oczy, gdzieś z daleka
dobiegł potężny wybuch, grudy ziemi spadły jak deszcz.
Słyszałem krzyki i karabiny… Pobiegłem.
Nad ulicą unosiły się kłęby dymu, pociski ze świstem
przecinały powietrze, huk eksplozji i warkot karabinów
rozdzierały powietrze. Nic nie widziałem, nie mogłem oddychać, nie miałem sił…
Z dymu wyłoniły się postacie. Tak, oni, pochyliłem się
i strzeliłem, odrzut mało nie wyrwał mi ramienia. Smród
prochu, krwi, śmierci…
– Tatusiu czemu to robisz? – wśród dymu pojawiła się
Natascha. – Zawsze mówiłeś, że wojna to zło, z którym
trzeba walczyć, ale nie w taki sposób. Przecież jesteśmy
ludźmi. – Niemożliwe, ona nie żyje. To moja wyobraźnia,
to…
– Szeregowy osłaniaj nas, wybiją nas do nogi! Strzelaj, do cholery strzelaj!
– Pamiętasz jak mówiłeś, że w czasie wojny nie ma
wygranych?
– Zabiję cię Bowanovic, osłaniaj nas! Ty idioto, strzelaaaaaaajjjjjj!
– Tatusiu wojna to zło, najgorsze ze wszystkich, pamiętasz tatusiu? Pamiętasz…
Szeregowy Bowanovic padł na kolana. Z dymu wyłoniła się tylko twarz, twarz mężczyzny, w której łzy rzeźbiły
koryta w brudzie, kurzu i krwi. Nikt nie słyszał krzyku,
ani sierżant, ani koledzy z oddziału, nawet atakująca bojówka Serbów. Nikt także nie widział jak młody mężczyzna sięga po broń i przykłada sobie do głowy… W chaosie
walk, huku strzałów i eksplozji młody mężczyzna pociągnął za spust…
Dalsze losy Bowanovica, ułożyły się zaskakująco. Ktoś
złośliwy powiedziałby, że miał więcej szczęścia niż rozumu. Pocisk otarł się o kość czaszki, rozrywając tylko
skórę. Trzęsąca się dłoń odchyliła lufę na bezpieczną odległość. Bowanovic przeżył, dostał się pod opiekę Czerwonego Krzyża. Nigdy nie pamiętał skąd ma bliznę na
głowie. Udało mu się wyjechać do Anglii. Lekarze domyślali się, że pocisk musnął głowę mężczyzny. Nikt nie znał
prawdy, nawet Tom.
Aż do dzisiaj…

***
– Spokojnie, tylko spokojnie, panie Bowanovic – powiedziała miła pielęgniarka. – Jest pan w szpitalu, miał
pan wypadek, ale już jest w porządku, to tylko potłuczenia. Był pan nieprzytomny około trzech godzin, ma pan
złamaną rękę, ale doktor już się tym zajął. Proszę leżeć
i wypoczywać. – Pielęgniarka wyszła.
Więc to był tylko sen? Dzięki Bogu, tylko sen… Rozejrzałem się po pokoju. Byłem sam, bolały mnie plecy i tył
głowy. Lewa ręka faktycznie była w gipsie. Jednak to nie
do końca był sen, to w Sarajewie zdarzyło się naprawdę.
Wiem o tym. Niestety, wiem…

***
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Wypuścili mnie jeszcze tego samego dnia, na moje
własne życzenie. Zamówiłem taksówkę i pojechałem
do domu. Londyn to piękne miasto, czyste, miłe, bezpieczne… Nigdzie nie widziałem żadnej oznaki biedy czy
upodlenia. Zniknęli bezdomni, narkomani, nie było słychać syren policyjnych. Nagle chłód przeszył moje ciało
– to była Utopia, Utopia Thomasa More’a. Niemożliwe,
coś jest nie tak.
Sparaliżował mnie strach, obezwładniające uczucie –
nie mogłem nic z siebie wydusić – lodowata dłoń ścisnęła gardło. Dojechałem do domu, płacąc niemal w biegu.
Zatrzasnąłem drzwi na osiem różnych blokad, spuściłem
żaluzję i słuchałem. Cisza była nie do zniesienia. Wibruje,
izoluje, zamyka, paraliżuje… Chłód rękojeści pistoletu zawsze pomagał, czułem się bezpieczny, tak, tak, niczego
się nie bałem… Z bronią byłem panem życia i śmierci…
Dzwonek do drzwi przerwał ciszę, drgnąłem i z pistoletem podszedłem do drzwi. Zerknąłem przez wizjer. Jakiś
człowiek w płaszczu stał, trzymając paczkę w rękach.
– Kto tam? – zapytałem, chowając broń za pasek
i przykrywając swetrem.
– Mam przesyłkę pod ten adres, dla pana Bowanovica
– odpowiedział.
Otworzyłem drzwi.
– Proszę wejść.
Mężczyzna uśmiechnął się lekko. Musiałem dziwnie
wyglądać, ale to już jego problem. – Może pan pokwitować? – podał kawałek czystej kartki, na której nic nie
było.
Obróciłem się zdziwiony. Człowiek w płaszczu zrywał
papier z przesyłki zupełnie na mnie nie patrząc, nie wiem
czemu odskoczyłem do tyłu, zrzucając obraz, strach dopadł mnie w jednej sekundzie. Człowiek trzymał katarynkę i zaczął na niej grać.
– Mam na imię Lisa, a ty?! – powiedział i zaniósł się
szatańskim śmiechem. Grał, cały czas grał i śmiał się.
Fala zimna i gorąca przesunęła się po moim ciele. Wrzasnąłem, gdy się zaśmiał… Sięgnąłem po broń, nie bacząc
na rękę, która o dziwo nie zachowywała się jak złamana.
Ból? Jaki ból?
Pociski przeszywały mężczyznę, nie robiąc na nim
żadnego wrażenia. Krzyczałem, gdy rzeczywistość wokół rozpadała się na części. Utopia pękała, bo nie miała racji bytu, wyrwa w rzeczywistości wsysała wszystko.
Stał i śmiał się, wygrywając melodię. Melodię małej Lisy,
małej katarynki, zegara w domu starszego małżeństwa,
melodię z pozytywki urodzinowej mojej córeczki…
Grał, grał, grał… Rzeczywistość rozpadała się, JA rozpadałem się, tonąc w ciemności, pożarty przez bruzdę na
umyśle. Zatracałem się w nicości. Bez żadnego pieprzonego światełka na końcu…

***
Ból. Strach. Samotność.
Zgrzyt otwieranych drzwi mnie rozbudził. Rozejrzałem
się. W celi stanęło dwóch sanitariuszy, a za nimi kilka innych postaci.
– Doktorze Williams, ten przypadek jest zaiste interesujący. To weteran z Sarajewa. Toczy wewnętrzną walkę.
Ciekaw jestem czy kiedykolwiek ją wygra…

Ganisz

- LITERATURA Michał Sztąberek

Złocisty kwiat
OPOWIADANIE

Żyję miłością, uciekam w głąb Ciebie,
Bez nadziei, że Cię kiedyś zobaczę…
Słowa pieśni przerwały otaczającą ich ciszę. Dla Lydii krótka chwila, gdy słyszała głos Chiradana, zdawała się trwać wieki. Smutek, ból, tęsknota, bezsilność
wręcz krzyczały z tych kilku słów.
– Nazywała się Ellwena…
– Opowiesz? – zapytała cichutko.
– Jeśli tego pragniesz… – spojrzał tajemniczo, choć
oczy zdradzały, jak bardzo pragnął rozmowy. – Posłuchaj więc…
Dźwięk harfy ponownie rozlał się po ciemnym le-

sie. Przez chwilę Lydii wydawało się, że melodia płynie
razem z wiatrem. Czy było to złudzenie? Nie umiała
powiedzieć. Wiedziała jednak, że las nigdy nie słyszał
podobnie przejmującej pieśni.

***
Muzyka była wszędzie. Czuła ją z każdej strony.
Czuła ją w sobie… Nie widziała już twarzy Chiradana,
ani dłoni zręcznie muskających delikatne struny harfy.
Nie było już lasu, nie było ogniska…
Widziała ogromną salę balową, w której bawiło się
wielu gości. Pięknie ubrane elfki tańczyły z równie
wspaniale odzianymi elfami. Wokół pachniało drzewami, żywicą, oliwkami. Ogromne lampiony oświetlały
pomieszczenie.
Wśród tańczących dostrzegła wielu znamienitych
gości. Był Gil-Galad, władca Lindonu, Kirdan z Szarej
Przystani, była piękna Galadriela…
Dopiero po chwili dostrzegła, kto grał. W pierwszej
chwili go nie poznała. Był jakby wyższy, dumniejszy.
Wesoły… Co jakiś czas wodził wzrokiem po obecnych,
uśmiechał się, kłaniał.
Pieśń ucichła. Naraz rozległy się gromkie brawa.
– Wiwat Laureloth!! – rozlegało się zewsząd.
– Znakomita ballada! – rzekł z uznaniem Gil-Galad.
– Poruszyłeś nasze serca, Laurelocie.
Bard, do tej pory siedzący, wstał i skłonił się wszystkim zebranym. Na twarzy elfa malował się szeroki
uśmiech. Był szczęśliwy…
Nagle wszystko zaczęło falować. Obraz powoli znikał.
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Dźwięk harfy przerwał wieczorną ciszę zalegającą
nad leśną polanką. Lydia odruchowo sięgnęła po miecz
przytroczony do końskiego boku. Po chwili zeskoczyła
z siodła i z obnażoną bronią zanurzyła się w ciemnym
lesie. Przemykając od drzewa do drzewa, podkradła
się niemal na brzeg polany. Wtedy go zobaczyła. Odwrócony tyłem, siedział przy ognisku, nieruchomy.
Gdyby nie cichutkie dźwięki dobywane z instrumentu,
można by pomyśleć, że pogrążony jest we śnie.
– Pani, nie jestem twym wrogiem. Nie musisz kryć
się za drzewami – usłyszała.
Mężczyzna miał piękny, niezwykle melodyjny głos.
Zwrócił się do niej w języku ludzi z Westernesse, ale
od razu dało się poznać, że nie jest to jego ojczysta
mowa. Podróżny musiał być elfem.
Lydia odetchnęła lekko i po chwili wahania ruszyła
w kierunku nieznajomego. Mężczyzna, nie przestając
grać na harﬁe, odwrócił się. Teraz wreszcie, w świetle ogniska mogła mu się dokładnie przyjrzeć. Miał
lekko kręcone, jasne włosy, swobodnie opadające na
ramiona. Blada twarz kryła niezwykłą łagodność i delikatność. Największą jednak uwagę przykuwały oczy.
Zdawały się lekko załzawione… Niewątpliwie musiały kryć smutek i tajemniczość. Nie mogła oderwać od
nich wzroku.
Nagle Lydii zrobiło się żal elfa. Im dłużej patrzyła
w zielone oczy, tym uczucie stawało się mocniejsze.
Czuła, jak jej serce zaczyna bić coraz mocniej.
– Chłodny wieczór… – nieznajomy wreszcie zdecydował się na przerwanie, zdającej się trwać wieczność, ciszy. – Czy zechcesz dotrzymać mi towarzystwa, pani?
Nie mogła wykrztusić słowa. Skinęła tylko niewyraźnie głową i siadła naprzeciwko. Elf tymczasem dorzucił parę drew do ognia, by zaraz znowu sięgnąć po
harfę.
– Wybacz, pani. Nie przedstawiłem się. Nazywam
się Chiradan Sindar…
– Jestem Lydia – szepnęła, a po chwili, już bardziej
pewnie, dodała. – Miło mi cię poznać… Chiradanie.
Elf delikatnie skłonił głowę. Z lekko rozchylonego kaftana wysunął mu się naszyjnik. Lydia ciekawie
spojrzała na przedmiot na piersi mężczyzny i zamarła.
Na srebrnym łańcuszku wisiały dwie złote obrączki…
– Jedna należała do mojej żony… – szepnął, zauważywszy, gdzie patrzyła.
– Przykro mi…

***

Oczom Lydii ukazał się taras pałacowy. Była ciepła,
letnia noc. Gdzieś w oddali dało się słyszeć ciche pohukiwanie sowy.
Ponownie go zobaczyła. Był ubrany w zielony, idealnie skrojony płaszcz z delikatnymi złotymi ozdóbkami. Obok niego stała kobieta, Noldorka. Miała długie,
niezwykle gęste, ciemne włosy i bardzo delikatne rysy
twarzy. Podobnie jak u Chiradana, uwagę przykuwały
oczy. Spojrzenie kobiety przywodziło na myśl płomień.
Kryło coś tajemniczego, a zarazem bardzo pociągającego. Niezwykły kontrast – łagodna twarz i tańczące
ogniki w oczach.
Elf uklęknął.
– Ellweno… – zaczął. – Pieśń, którą słyszałaś, napisałem dla ciebie… Przelałem w nią wszystkie uczucia…
Kocham cię.
– Też cię kocham, Laurelocie – uśmiechnęła się.
– Nawet nie wiesz, jak bardzo…
– Czy… czy zostaniesz moją żoną? – szepnął.
Przyklęknęła. Jej usta odnalazły jego. Całowali się
długo, może trochę zbyt nieśmiało, delikatnie. Zupełnie tak, jakby ta chwila miała trwać wieczność…
– Oczywiście, że za ciebie wyjdę! – uśmiechnęła
się.
Ponownie się pocałowali. Obraz zniknął.

***
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– Niech żyją!! Wiwat Ellwena! Wiwat Laureloth!! –
głos Kirdana był bardzo uroczysty i przepełniony radością.
Zgromadzeni w sali Noldorowie i Sindarowie odpowiedzieli zgodnym okrzykiem:
– Niech żyją!
Bardowie
zaczęli grać skoczną
pieśń. Wiele par
ruszyło do tańca,
bawili się wszyscy.
Lydia widziała wśród tańczących Ellwenę i Laurelotha. Widziała, jak patrzył na nią, a ona
odwzajemniała spojrzenie.
W powietrzu unosił się duch
miłości…
– Laurelocie, jestem pewien, że moja
siostrzenica znalazła się w dobrych rękach.
– Władca Szarej Przystani poklepał elfa przyjacielsko po ramieniu. – Arnoediad, twój ojciec,
byłby z ciebie dumny. Wiedz o tym.
– Wiem, Kirdanie… Wiem.

***

Hollow
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– Kocham cię, Ellweno. – Elf nachylił się
i pocałował leżącą u boku kobietę najczulej,
jak potraﬁł.
Miała przymknięte oczy. Delikatnie rozchyliła usta i odwzajemniła pocałunek.
– Też cię kocham, Laurelocie – szepnęła mu
do ucha, gdy ich usta wreszcie oderwały się od
siebie. – Cały świat widzę w tobie, kochany.
Przytuliła się jeszcze mocniej. Całował jej
długie włosy, cały czas głaszcząc ją po twarzy.
Dobrze wiedział, że Ellwena uwielbiała, gdy
tak robił. Zamknął oczy, aby móc się rozkoszować zapachem jej gładkiego ciała.
Ponownie się pocałowali, ale jakby gwałtowniej, bardziej namiętnie. I dłużej. Uwielbiał jej pocałunki. Nic się wtedy nie liczyło.
Była tylko ona – Ellwena.
Pogładził ją delikatnie po policzku. Po chwili
poczuł na dłoni jej ciepły język. Uśmiechnęła
się. Znał ten uśmiech – pełen zalotności, a zarazem drapieżny. W świetle dopalającego się
kaganka widział wyraźnie błyszczące oczy.
Ellwena przyciągnęła go do siebie. Pozwolił,
aby poprowadziła.
Całował jej szyję, dekolt i piersi. Rozkoszował się każdą cząstką wspaniałego
ciała, czując jednocześnie, że pieszczoty
sprawiają
Ellwenie rozkosz. Kocham cię – powtarzał
ciągle w myślach,
a jakby na potwierdzenie
niewypowiedzianych słów, serce zabiło
mu jeszcze mocniej.
A potem stali się jednością. I tak
samo jak za poprzednim razem, tak
i teraz odkrywali się na nowo, czując
swą miłość.

***
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***
Od rana padało. Ciemne chmury pokrywały całe
niebo. Było szaro i nieprzyjemnie. Laureloth z trudem
przedzierał się przez drzewa i krzaki. Co chwilę wpadał w błoto. Przemoczony i zmarznięty, z łukiem przewieszonym przez ramię, już od trzech godzin starał
się coś upolować. Deszcz skutecznie rozmywał ślady
zwierząt.
Godzinę temu, dosłownie sprzed nosa uciekła mu
dorodna sarna. Nie dawał jednak za wygraną. Przez
krótki czas szedł nawet tropem, ale na nieszczęście
rozpętała się istna ulewa. Dopiero gdy na północy dostrzegł błyskawice, a zaraz potem do jego uszu doleciały pierwsze grzmoty burzy, postanowił zawrócić.
Był już zbyt blisko domu, aby zrobić postój i zbudować
prowizoryczny szałas. Pragnął jak najszybciej ogrzać
się przy kominku.
Lydia widziała wszystko z zupełnie innej niż do tej
pory perspektywy. Czuła się jak ogromny ptak szybujący na niebie. Z daleka dostrzegała jasny dach domu
Laurelotha i Ellweny.
Już niedaleko. – pomyślała. – Jeszcze trochę wysiłku.
Naraz do jej uszu dobiegł przeraźliwy skowyt. Elf
także musiał to usłyszeć, ponieważ szybko sięgnął po
łuk. Przyczajony, zaczął skradać się w kierunku, z którego mógł dochodzić ten przeraźliwy hałas. Najpierw
ona, a po chwili również Laureloth dostrzegł na niewielkiej polanie ogromnego białego wilka. Stał nad
ciałem innej bestii. Z licznych ran lała się obﬁcie krew.
Lydia podleciała bliżej. Ranny okazał się być wilczycą.
Obok leżało jeszcze jedno ciało. Szczenięcia…
Biały wilk smutno spuścił uszy. Zaczął lizać leżącą.
A potem zawył. Wył bardzo głośno i bardzo długo…
Laureloth tchnięty nagłym impulsem zerwał się na
równe nogi. Biegł najszybciej jak potraﬁł. Przewracał
się, wstawał… Byle jak najszybciej do domu. Do Ellweny. Raz zasiane ziarenko niepokoju cały czas nie
dawało spokoju.
Był już prawie przy polance, gdy TO zobaczył.
Ciemnowłosy mężczyzna o niemal dziewczęcej twarzy
z całej siły wbił włócznię w brzuch Ellweny. Cichy jęk
został zagłuszony przez deszcz. Zabójca powoli odwrócił się do kompanów. Poprawił purpurowy płaszcz
i uśmiechnął się.
– Dobra suka była! – ryknął.

Całe towarzystwo wybuchło gromkim śmiechem.
Akcja potoczyła się błyskawicznie. Laureloth wyskoczył zza drzew i rzucił się w kierunku mordercy.
Nie zdążył przebiec nawet połowy dystansu. Jeden
z mężczyzn, o ogorzałej, porośniętej rudą brodą twarzy szybko przyłożył kuszę do oka i strzelił. Elf padł.
– Zbierajmy się, Harald… – zdołał jeszcze usłyszeć.
Polanka rozpłynęła się w deszczu.

***
Był już wieczór. Na niebie pojawiły się gwiazdy. Laureloth drgnął. Spróbował się unieść, przewrócił się. Za
którymś razem w końcu udało mu się podnieść. Pomacał dłonią głowę. Bełt tylko go musnął.
Wokół panowała niczym nie zmącona cisza. Rozejrzał się. Jak przez mgłę dostrzegł leżącą Ellwenę. Podszedł do ciała, przyklęknął, zaczął głaskać umarłą po
twarzy, całować, tulić. Łzy same napłynęły do oczu.
Szloch szybko przerodził się w płacz, a zaraz potem
w krzyk.
Lydia nie umiała stwierdzić, jak długo to trwało. Nie
chciała i nie była w stanie na to patrzeć…
Spojrzała dopiero wtedy, gdy Laureloth pochował
żonę… I nigdy nienarodzone dziecko.
– Jeżeli mnie słyszycie, wiedzcie, że nie akceptuję waszej decyzji!!! Nigdy! Przeklinam was… Bądźcie
przeklęci, Valarowie!
Buchnął ogień. Dom stanął w płomieniach. Laureloth rzucił jeszcze jedną pochodnię i odszedł w las.
Wolno, nie spiesząc się, ruszył w stronę morza…
Dopiero, gdy znalazł się na przy skarpie, zaczął
biec. Szybko znalazł się na szczycie skały… I skoczył.
– Ellweno! Idę do ciebie!
Zniknął w otchłani oceanu.
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Tego roku lato było piękne. Ani jedna chmurka nie
przysłaniała słońca, które wesoło świeciło nad zielonym lasem. Wokół aż roiło się od ptactwa i wszelkiej
maści zwierzyny.
Laureloth patrzył na dom, siedząc na kamieniu
z harfą w dłoniach. Niewielka drewniana budowla
pośrodku polany napawała go radością. Zbudowana
była ze smakiem i kunsztem. Już na pierwszy rzut oka
sprawiała wrażenie niezwykle przytulnej.
Ellwena krzątała się przy zagrodzie z owcami. Lydia
zauważyła, że brzuszek kobiety był lekko zaokrąglony.
Czyżby spodziewała się dziecka? – przemknęło jej po
głowie.
Elf energicznie wstał i podbiegł do żony.
– Kochanie, ile razy ci mówiłem, że ja się tym zajmę. – Przytulił ją. – Ty lepiej uważaj!
Uśmiechnął się i znacząco pogładził ją po brzuchu.
Po chwili, niczym po dotknięciu magiczną różdżką,
wszystko zniknęło.

***

Fale obmywały mu twarz. Zaczął się krztusić.
Wreszcie usiadł.
– Jednak nie daliście mi do niej dołączyć… – szepnął.
Chciał się podnieść, gdy nagle jego wzrok padł na
dziwny napis nakreślony na piasku.
– „Chiradan” – odczytał na głos. – Zatem dobrze.
Od dziś nie nazywam się już Laureloth. Umarł razem z żoną… Teraz nazywam się Chiradan…
Mgła znad morza ogarnęła plażę. Obraz zniknął.
***

Kończyła się również pieśń. Niezwykła pieśń.
Magiczna. Smutna. Tak naprawdę nie opowiadała
o miłości. Mówiła o bezsilności. Lydia dobrze o tym
wiedziała.
Ognisko powoli dogasało. Chiradan zdawał się
tego nie dostrzegać. Grał coś cichutko na harﬁe,
pogrążony we własnych myślach. Nagle przerwał.
Spojrzał na nią.
– Czy mówiłem, że nieśmiertelność może być
przekleństwem…?
Michał Sztąberek
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Dwie godziny
SHORT STORY
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***
W ciemnym pokoju jedyne źródło światła stanowił
blask monitora. Na ekranie widniała Ziemia, jak gdyby widziana z kosmosu. Nagle na środek wypełzł biały
napis: „Dziękujemy za wypróbowanie dwugodzinnej
wersji demonstracyjnej RAGNAROK 20XX. Jeśli spodobała Ci się gra, proponujemy zakup pełnej wersji na
www.ragnarok20xx.com, w której możliwe jest całkowite zniszczenie Ziemi i WSZYSTKICH żywych istot.”
– Na Odyna! – zaklął po szwedzku zarośnięty mężczyzna, siedzący przed komputerem. – Niech dopadnę
Lokiego. Nauczę go, że Thorowi nie daje się wersji
demo. A głupi wymieniłem się na Mjolnira…
Piotr A. Nowakowski
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Drugie zbawienie
SHORT STORY

Chrystus pojawił się na rynku mego miasteczka. Po
prostu przyszedł skądś, niosąc krzyż. Nie wiem dlaczego pojawił się właśnie tutaj. Nie wiem dlaczego to
musiało się wydarzyć i czy w ogóle musiało. Mówił,
że bez kolejnej oﬁary jesteśmy zgubieni, że zginiemy
wszyscy, jak jeden mąż. Dlatego właśnie zamierzał
dać się ponownie ukrzyżować w centrum miasteczka.
Podbiegłem do niego, nie wiedząc co robię. Błagałem, by zrezygnował. Nie chciałem, aby znów cierpiał
za nas, ale już postanowił i nie zamierzał się wycofać.
Upadłem na kolana… płakałem, chcąc odwieść Go od
decyzji… Krzyczałem, że nie warto, nie za nas, nie za
takich, jakimi jesteśmy. Że nie należy nam się zbawienie, ani nawet życie. Wtedy spojrzał na mnie pełnymi spokoju oczyma i zrozumiałem. W jednej chwili
wiedziałem czego oczekuje i nie potraﬁłem odmówić.
Sięgnąłem po pierwszy gwóźdź…
Bądźcie Mu wdzięczni, do jasnej cholery!
***
„(...) Z badań przeprowadzonych przez dr Irenę Borowik, socjolog religii z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wynika, że dla 90 proc. Polaków wyznacznikami katolickości jest udział w takich ceremoniach, jak chrzest,
ślub czy pogrzeb. Przeciętny polski katolik ma wątpliwości w podstawowych kwestiach wiary, nie wie na
przykład, czy wierzy w zbawienie i życie wieczne. (...)
Pochodząca z Petersburga Julia Tarnawskaja, która
w PAN-ie pisze doktorat poświęcony przemianom religijnym w Polsce i w Rosji, trzy lata temu badała poglądy na religię polskich studentów. Okazuje się, że
jedna piąta osób uznających się za katolików nie wierzy w istnienie Boga! 40 proc. młodych polskich katolików nie wierzy w nieśmiertelność duszy, a 30 proc.
w zmartwychwstanie.”
F. Łobodziński, T. Maćkowiak “Nawrócenie
Polaków”, [w:] Newsweek Polska, 29.8.2004

Piotr A. Nowakowski

Marcin „Kroghul” Górecki

Jamniki pierwsze zauważyły, że coś jest nie tak.
Wbrew temu co się powszechnie sądzi, Ziemię zamieszkuje nie jedna, a trzy inteligentne rasy: jamniki,
delﬁny i myszy. Dokładnie w tej kolejności. Niestety
ludzie, uważający się za koronę stworzenia i niepodzielnych władców Ziemi, nie potraﬁą porozumieć się
z którąkolwiek, chociażby w jej mówionym języku, nie
wspominając nawet o kontaktowaniu się za pomocą
więzi telepatycznej, którą rasy utrzymują praktycznie
cały czas.
Jamniki już od wtorkowego poranka zdawały sobie sprawę z faktu, że coś złego nadchodzi. Delﬁny
uświadomiły sobie przed południem, a myszy dopiero
w okolicach popołudniowej herbatki, którą przegryzały ulubionymi krakersami cebulowymi.
Dopadało tylko ludzi. Najpierw nieśmiałych, zwykle
wtapiających się w tłum, niewidocznych dla innych;
może właśnie dlatego pozostali nic nie zauważyli. Jednak po kilku dniach nawet ludziom trudno byłoby nie
zwracać uwagi na to, że średnio co drugi człowiek jest
lekko przezroczysty, a około miliarda osób już zniknęło, rozpływając się w powietrzu. Najzwyczajniej
w świecie bledli i robili się tak bardzo przezroczyści,
że znikali.
Wybuchła panika. Próbowano coś zaradzić pladze
znikania, która dotykała zarówno dzieci, kobiety jak
i starców. Niektórzy polewali się kubłami pełnymi kolorowej farby, mając nadzieję, że to powstrzyma blaknięcie, jednak powodowało tylko zanikanie farby rozlanej na ubraniu i ogromne kolejki w sklepach.
Jamniki były zaskoczone i lekko zaniepokojone. Jeśli znikną ludzie, gdzie znajdą tak wydajnych służących, którym w dodatku wydaje się, że są panami?
Delﬁny nie widziały żadnego problemu – od dawna nie
wchodziły w drogę ludzkiej rasie i nie będą bardzo tęsknić. Myszy natychmiast pobiegły do spichlerzy, najeść się na bankiecie życia - to dopiero jest żerowanie
na ludzkiej tragedii.
Powoli, konsekwentnie zniknęła cała ludzkość,
pozostawiając po sobie cywilizację, miasta, budowle, domy, sklepy. Jamniki uznały, że póki żywność
w lodówkach supermarketów się nie zepsuje, będzie
jamniczy raj na ziemi. Choć trochę niepokojąca była
wszechobecna cisza po ludzkości.

Piotr A. Nowakowski
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Dergast

prezentacja systemu
FANTASY

1. DLACZEGO

TO ZROBILIŚMY?

Możesz zadać takie pytanie – „Po co robić nową
grę RPG, przecież na rynku istnieje ich tak wiele,
panuje bogactwo światów i koncepcji, według których zbudowana jest mechanika?”. Cóż, masz racje, lecz fakt, iż czytasz te słowa, jak i to, że możesz przeglądać karty Dergastu, spowodowany jest
w istocie próżnością pewnej grupy osób, będących
amatorami zabawy w krainach magii i miecza.
Przez kilka lat, które poświęciłem tej rozrywce
miałem większą lub mniejszą przyjemność zagrać
w większość komercyjnych systemów RPG dostępnych w Polsce. W wielu także mistrzowałem. Na
początku wszystko było jak trzeba, drużyna zaliczała kolejne przygody, przewijały się barwne postacie, wiele miłych wspomnień z tamtych sesji pozostało w naszych głowach po dziś dzień. Niestety
z czasem ograniczenia narzucane przez podręczniki zaczęły co poniektórym przeszkadzać. Zresztą,
co będę gadał, chyba sam wiesz, jak to jest, gdy
przeczytasz książkę albo obejrzysz ﬁlm, spodoba
ci się niezmiernie jakaś postać, ale nie możesz nią
zagrać w RPG, bo zasady sytemu, w który obecnie
grywasz z drużyną nie pozwalają na to. Ale to nie
jedyny problem, jaki nas nękał.
Światy zrobiły się ciasne, brakowało wielu pomysłów, jakie poznaliśmy zgłębiając literaturę fantasy,
a nawet jeśli miały je zaimplementowane, to w niewielkim stopniu. Nie było systemu, który zawierałby wszystko, czego potrzebowaliśmy do szczęścia,
nie było takiego, który posiadałby duży i różnorodny świat, pozwalający lepiej wpasować się wizji MG
i graczy. Przez długi czas zadowalaliśmy się grając
w system, który modyﬁkowaliśmy wedle własnych
potrzeb. Były to Kryształy Czasu autorstwa Artura
Szyndlera. Jednak przyszedł czas, kiedy i to przestało nam wystarczać. Poprawek było tyle, że „nasze KC” w sumie przestały nimi być. Pomyślałem
więc – jeśli tak daleko zaszliśmy, czemu nie zrobić
kolejnego kroku? W mojej głowie pojawił się diabelski plan, stworzenia nowego systemu, który byłby dopasowany do potrzeb naszej drużyny.
Było ciężko. Z początku spotkałem się wśród
znajomych raczej z uśmiechami politowania, przeradzającymi się gdzieniegdzie w jawne wygwiz-

danie. Byłem jednak uparty. Mozolnie parłem naprzód, a ludzie z mojej drużyny stopniowo, jeden
po drugim zaczynali iść za mną.
Sadzę, że w tym miejscu powinienem powiedzieć
co nieco o tej nawiedzonej grupie ludzi, a także
o specyﬁce naszej gry, bo właśnie te czynniki wpłynęły na ostateczny kształt Dergastu.
Po pierwsze, nie mieliśmy stałego składu – na
każdą sesję przychodziły inne osoby. Co prawda
„ogólna pula” graczy była ustalona i liczyła w różnych okresach od dziesięciu do dwudziestu osób,
jednak na sesjach rzadko było więcej niż sześć.
Nowy świat i mechanika musiały posiadać elementy pozwalające na szybkie łączenie drużyny,
pomimo rozdzielenia i zmian personalnych. Nasze
charaktery, poglądy i zainteresowania były nad wyraz różnorodne. Wszystko musiało być zbudowane z pomysłów wielu osób, tak aby całość nabrała
większego kolorytu i bogactwa treści.
Zazwyczaj ilość i odmienność istot zamieszkujących świat gry nie satysfakcjonowała nas, dodatkowo, po pewnym (krótkim) czasie, każdy miał
już skąpą część podręcznika zwaną bestiariuszem
wykutą na blachę, przez co biedny MG musiał się
mocno napocić, jeśli chciał kogoś zaskoczyć czymś
nowym. [MG - „widzicie Orka”. Gracze – „Hm”
(chwila na przypomnienie sobie odpowiedniej strony) – „e tam on ma tyle i tyle Żywotności, strzelam
z łuku.”] Nowy bestiariusz musiał być ogromny, tak
aby każdy mógł w nim znaleźć coś dla siebie – do
grania, rozmawiania i zabijania. Ilość miała także
służyć temu, aby nie sposób było spamiętać całej
zawartości.
Nie mieliśmy jednego, stałego MG – w sumie co
tydzień prowadził ktoś inny, kto miał pomysł, a w
przypadku jego braku, osoba wybrana przez szacowne gremium na „frajera dnia”. Owocowało to
licznymi zaburzeniami w spójności świata gry, który powoli zaczynał trzeszczeć w szwach pod naporem coraz większej liczby paradoksów i absurdów.
Nowe uniwersum musiało być na tyle rozległe, aby
chore pomysły jednego MG nie uprzykrzały i nie
utrudniały życia innym prowadzącym.
Czas, gdy zabieraliśmy się za Dergast, to burzliwy okres w dziejach RPG, kiedy klasyczne tabelkowe gry były wypierane przez systemy narracyjne. Nasza drużyna nigdy nie zadeklarowała się
ostatecznie, którą opcje woli, to jak graliśmy lub
prowadziliśmy zależało wyłącznie od czynników losowych, takich jak pogoda za oknem, szerokość
uśmiechu pana w telewizorze czy ilość bąbelków
w coca coli - czyli mówiąc inaczej, od naszych humorów. Nowa mechanika winna być tak skonstruowana, aby zależnie od potrzeb dawać możliwość
rozgrywki narracyjnej, kostkowo-tabelkowej, bądź
formy pośredniej.
Większość systemów, w których idea rozwoju po-
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Z motyką na słońce żeś się porwał, bądź też,
powiedzieć mógłby ktoś „zamknął wizurę w swym
lśniącym hełmie, opuścił kopie, spiął konia i pogalopował ku majaczącej sylwetce wiatraka…” . Czemuż ktokolwiek miałby tak rzec?
A co powiesz na wiadomość, że kilku zapaleńców
postanowiło zrobić własny system RPG. Taki, który
nie miałby błędów innych systemów, a jednocześnie zawierał wszystkie zalety. I najważniejsze –
zapaleńcy pomyśleli, że projekt w przeciwieństwie
do setek innych doprowadzą do końca…
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staci opiera się na profesjach i poziomach prowadzi
do momentu, w którym postacie bardzo doświadczone stają się „kuloodporne” i nadzwyczaj wszechstronne – to nic, że ktoś gra zwykłym zabijaką moczymordą, na skutek profesyjnych przyrostów po
zabiciu iluś tam setek goblinów i tak podniesie się
moc, a budowa ciała będzie na tyle wysoka, że pięćdziesięcioosobowy odział kuszników będzie równie
groźny, co niepokorne dziecko rzucające w tatusia
patykami. Rozwój bohatera musiał być tak skonstruowany, aby w przyszłości jego silne strony wynikały z kierunku, w którym się rozwijał i przeżytej
historii. Każdy powinien się z łatwością bronić przed
zagrożeniami z jego branży i tylko jej – wojownik
przed mieczem, mag, przed czarem itp.
Tak z grubsza brzmiały idee, które przyświecały
nam podczas pracy. A teraz czas powiedzieć…

2. JAK TO ZROBILIŚMY I ZAŁOŻENIA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU?

Jak nam to wyszło? Mam mieszane uczucia. Choć
koncepcja była i jest słuszna, nie udało się niestety
uniknąć wielu błędów. Główną bolączka jest niedopracowanie całości. Ponieważ osoby zaangażowane
w projekt robią to z czystej pasji, a nie np. w zamian za korzyści materialne, nowe materiały powstają na skutek przypływu czyjejś weny twórczej.
A z tą bywa różnie. Nagminne jest, że jeśli materiały już powstaną, z tych samych powodów bardzo
długo czekają na przetestowanie, uzupełnienie braków i poprawienie błędów.
Tworzenie postaci, choć na pozór wydaje się
skomplikowane i może nazbyt rozbudowane, daje
jednak możliwość wykreowania niemal każdego,
wymarzonego bohatera, a przy odrobinie wprawy
pozwala robić to dość szybko. Na przebieg nie mają
wpływu żadne czynniki losowe, chyba, że na twoje
własne życzenie. Wszystko opiera się na tym, co
dla Ciebie jest najbardziej priorytetowe. Wolisz gościa o dużej sile i odporności, czy cichego zabójcę
umiejącego posługiwać się magią? A może kogoś
z wielkim majątkiem i tytułami, np. króla? W Dergaście to żaden problem. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz lepiej dopasować tworzoną postać
do swojej osoby i stylu grania. Jest to też pewien
dodatkowy smaczek, jeśli jesteś urodzonym kombinatorem – odpowiednio dobierając różne właściwości można otrzymać nadzwyczaj ciekawe efekty
(np. elfa ziejącego ogniem). Dzięki bogatemu bestiariuszowi, możesz w pełni puścić wodze fantazji,
mając do wyboru zdecydowanie większy wybór ras
do grania. Dodając, że system zakłada możliwość
tworzenia własnych, ilość kombinacji wydaje się
nieskończona.
Raz stworzona postać może ulegać licznym
przeobrażeniom w czasie gry. Oznacza to, że jeśli
znudzi ci się wojownik, nie jesteś skazany na machanie żelastwem do końca życia – wystarczy, że
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znajdziesz odpowiedniego nauczyciela, aby nabyć
interesujące cię umiejętności. Co więcej, system
oferuje płynne łączenie dowolnej ilości profesji,
choć koniec końców okazuje się , że taki „człowiek
o tysiącu zawodów” nigdy nie będzie tak dobry jak
specjalista w danej dziedzinie.
Umieszczenie mechaniki zawieszonej pomiędzy
narracją a „matematyką”, powoduje, że z początku zwolennicy obu rozwiązań podchodzą do Dergastu sceptycznie, można by rzec „z pewną doza
nieśmiałości”. Jedni krzyczą: „Za dużo tabelek!”,
podczas gdy drudzy „Gdzie są moje tabelki?”. Dopiero po pewnym czasie grania, dostrzegają możliwość dopasowania systemu do własnych gustów.
W naszym zamyśle, zasady, rzuty itd. mają być
wyłącznie pomocą dla MG (równie dobrze może się
kierować własnymi lub nie używać żadnych z góry
ustalonych). To od niego zależy, z jak dużą ilością
rzutów, tabelek itp. podzieli się z graczami.
Z całą pewnością świat gry okazał się nieco zakręcony. Niby ogromny, niewyobrażalne odległości
dzielące poszczególne krainy (pojedynczy kontynent Starego Świata jest czterokrotnie większy
od Eurazji) wydają się nie dawać szans na płynne
„przeskakiwanie” miedzy nimi podczas kolejnych
sesji, jednak dzięki magii, latającym statkom, baśniowym bestiom dla sprytnego MG nie jest to żadnym problemem, nie stwarzając przy tym wrażenia
zbytniej sztuczności. Ilość wolnych przestrzeni pozwala jednocześnie prowadzącemu na kreowanie na
potrzebę przygody czy kampanii całych imperiów,
nie zaburzając jednocześnie ustalonego porządku
uniwersum. Atutem jest mnogość istniejących krain, kultur i religii – każdy powinien bez problemu
znaleźć „własny skrawek ziemi”, na której będzie
mu się dobrze prowadziło przygody.
Realizując koncepcję „budowy systemu z pomysłów maksymalnej liczby osób”, Dergast jest traktowany jak otwarte źródło. Każdy może się przyłączyć do jego tworzenia, dorzucić swoje trzy grosze.
Dzięki temu całość nie jest „na jedno kopyto” i trzeba grać zdecydowanie dłużej niż w inne systemy,
aby się znudził.

3. NA

KONIEC

Jeśli lubisz bogate, baśniowe światy, nie znosisz
nielogicznych ograniczeń mechaniki, cenisz różnorodność i bogactwo świata, możliwość rozwoju, jeśli doświadczenie jest dla ciebie czymś więcej niż
liczbą pomnożoną przez ilość zabitych goblinów,
a bycie Mistrzem Gry do dla ciebie coś więcej niż
bycie głośnikiem przekazującym podręcznikowe regułki graczom… Zapraszam do Gry.
Więcej na temat gry możecie znaleźć na jego oﬁcjalnej stronie – www.dergast.prv.pl oraz na forum – www.forum-rpg.prv.
pl.
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Opowieść krótka

o tym, jak turlano kostkami nad Dunajem
M.a.g.u.s. RPG, FANTASY

POCZĄTKI
Wszystko zaczęło się w latach 80. Wtedy co odważniejsi rodzice ówczesnej węgierskiej młodzieży, podróżując za żelazną kurtynę, przywozili pociechom pierwsze
podręczniki do AD&D. Przez długi czas gry fabularne były
więc zastrzeżone dla „krewnych i znajomych królika”.
Niewielu ludzi na Węgrzech zdawało sobie wręcz sprawę
z istnienia tego rodzaju rozrywki.
Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że literatura fantasy była w owym czasie równie mocno zaniedbana, co
i u nas. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to historyczne
już tłumaczenie „Władcy Pierścieni”, w wykonaniu Adama
Reza i Arpada Gancza (który przez czas jakiś pełnił funkcję prezydenta Węgier w latach dziewięćdziesiątych), tak
kanoniczne, jak dla wielu polskich czytelników praca pani
Skibniewskiej.
Czas przemian politycznych w roku 1989 był okresem,
w którym powstały pierwsze kluby RPG w Budapeszcie
(zrzeszone przy Węgierskim Klubie Fantasy). Wtedy też
skrystalizowało się w stolicy grono pierwszych fanów gier
fabularnych (czytaj: AD&D, gdyż wówczas był to jedyny system RPG grywany u naszych bratanków). Z czcią
przekazywano sobie kserówki „Dungeon Master Guide”,
a wielościenne kości traktowano jak najprawdziwsze relikwie. Stare, dobre czasy – jak z rozrzewnieniem wspominają dziś moi rówieśnicy.
Pierwsze sklepy z artykułami RPG otwarto na początku lat 90. Dla wielu graczy możliwość bezpośredniego
dostępu do nowych gier fabularnych była cudowną alternatywą na ograne już wtedy AD&D.
Można było zaobserwować zjawisko
porzucania „adeków” na rzecz Shadowruna, czy Zewu Cthulu. Jednocześnie coraz bardziej potrzebowano fachowego pisma, traktującego
o grach fabularnych.
Grono ludzi związanych z Węgierskim Klubem Fantasy utworzyło
wydawnictwo Valhalla Paholy (Loża
Walhalli). Celem jaki sobie wyznaczyli, było publikowanie i promocja
literatury fantasy na Węgrzech. Obiecali też graczom wydać fachowe pismo, roboczo zatytułowane „Runa” (Run).
Jednocześnie (i niezależnie) kilku weteranów światka RPG
założyło wydawnictwo Biborhold Budapest LTD i zaczęło
publikować magazyn „Biborhold” („Purpurowy księżyc”).
Początkowo czasopismo miało bardzo amatorską formułę
i skupione było wyłącznie na AD&D, lecz stopniowo zyskiwało na jakości i okazało się godnym konkurentem
wciąż zapowiadanego „Runa”.
„Runa” ukazał się pod koniec roku 1993. Jak na owe

czasy, doskonale wydany (w porywach nawet 128 stronicowy!) magazyn poświęcony RPG, był strzałem w dziesiątkę. Zyskał ogromną rzeszę fanów (można zaryzykować, że czytało go minimum 90% graczy na Węgrzech).
Nakład czasopisma był jak na warunki węgierskie (ponad
10 mln mieszkańców) dość znaczny, bo wynosił 12 tysięcy egzemplarzy. Wywiady z Gigaxem, Rein-Hagenem,
Jacksonem, materiały do Wampira, AD&D, czy Zewu
Cthulu – przyciągały coraz to nowe zastępy czytelników.
Niestety, od początków już pewna choroba toczyła
korzenie Valhalli (wydawcy „Runa”). Z powodu wręcz
otwartej wojny wypowiedzianej na łamach pisma konkurencyjnemu „Biborholdowi”, wkrótce środowisko graczy RPG na Węgrzech spolaryzowało się na zwolenników
i przeciwników Valhalli. Miało się to jeszcze bardziej pogłębić z chwilą wydania pierwszej, węgierskiej gry fabularnej…
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Zapewne większość z Was kojarzy Węgry z winem,
papryką i czardaszem. No, może jeszcze z przysłowiową
przyjaźnią, czy też niewymawialnym językiem, czego radosny przykład mieliśmy w ﬁlmie „CK Dezerterzy”. Jednak nie samą papryką żyje Węgier, a zwłaszcza młody
Węgier. Zjawisko gier fabularnych rozwinęło się u naszych bratanków dość wcześnie i w nieco innej formie niż
u nas. Aby zacząć, jak mawiali starożytni „od jajka” i dowiedzieć się czegoś więcej o fenomenie gier fabularnych
na Węgrzech, musimy cofnąć się pamięcią dwie dekady
wstecz.

MADZIARSKIE RPG
Sama gra zapowiadana była półtora roku wcześniej. Jednak premiera ostatecznie odbyła się pod
koniec grudnia 1993 roku. Do dziś
pamiętam, jak stałem w długaśnej
kolejce, w księgarni przy Vaci ut.
Praktycznie co drugi kupujący odchodził ze sklepu z wypiekami na
twarzy, trzymając pod pachą zafoliowane, grube tomiszcze w malachitowo zielonej, twardej oprawie.
Każdy chciał mieć swojego M.a.g.u.s.a, ja także.
Kim byli twórcy i wydawcy M.a.g.u.s.a? Jak już wcześniej pisałem, wywodzili się z Węgierskiego Klubu Fantasy. Głównym motorem i osobą od interesów był Csanad
Novak. Zajął się stroną ﬁnansową i prawną wydawnictwa
Valhalla (był też redaktorem naczelnym i de facto właścicielem). Z innych osób godnych uwagi należy wymienić na pierwszym miejscu Andrasa Gaspara – głównego
rodzica świata M.a.g.u.s.a, który był już wtedy poczytnym pisarzem sf. Wspomnieć też trzeba Zsolta Nyulaszi
– autora systemu magii i Zsolta Kornyę, który podobnie
jak Gaspar, z sukcesem publikował powieści (raczej dark
fantasy). Nie można też zapomnieć o genialnym graﬁku
Csabę Zsivolgyi, którego prace nadały specyﬁczny klimat
podręcznikowi.
Faktem jest, że podręcznik główny sprzedawał się jak
ciepłe bułeczki (czy raczej langosze – drożdżowe placki
smażone na oleju).

NIE TYLKO M.A.G.U.S.?
Bezpośrednio po wydaniu M.a.g.u.s.a, na rynek traﬁła
zlokalizowana wersja „MERPa”. Jednak nie miała praktycznie żadnych szans z zyskującym coraz więcej fanów
rodzimym produktem. Ani „Star Wars” (również wydany
przez Valhallę w 1994 roku), ani węgierski „Armageddon
2092 Mars” (wydany rok później przez Biborhold, autorstwa Sandora Szigeti) nie mogły przebić się do graczy
RPG owładniętych „magusomanią”.
Jednak rok 1995 przyniósł kryzys. Zarówno Valhalla,
jak i Biborhold dostały zadyszki. Drugie wydawnictwo
znikło z rynku na dobre. Valhalla wstrzymała magazyn
„Runa”, lecz nadal strumień forintów spływał do kieszeni
wydawców, dzięki kolejnym powieściom i antologiom ze

65

- PREZENTACJE świata M.a.g.u.s.a.
Wtedy też pojawił się na Węgrzech Magic the Gathering i wszyscy (podobnie jak i u nas) zaczęli prorokować rychły upadek RPG na korzyść gier karcianych. Cóż,
przeżyliśmy to i dziś jedynie możemy śmiać się z tamtych mrocznych wizji, lecz bez wątpienia spora część
młodzieży porzuciła gry fabularne, oddając się karcianej
rozrywce.
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MIŁE ZŁEGO…
Po zniknięciu z rynku „Runa” i wystąpieniu pewnych
kłopotów ﬁnansowych, właściciel Valhalli, Csanad Novak
poczynił kilka nerwowych posunięć, w wyniku których
z wydawnictwa Valhalla odeszli Nyulaszi i graﬁk Zsivolgyi. Nad Valhallą zaczęły gromadzić się czarne chmury.
Novak posiadał wszelkie prawa autorskie do M.a.g.u.s.a,
jako osoba od początku zajmująca się stroną prawną gry.
Nyulaszi w wytoczonym procesie zachował jedynie prawa
do swej, skądinąd niezłej powieści „Renegat”. Co ciekawe
dziś, pięć lat po premierze, na wielu węgierskich, erpegowych portalach możecie dostrzec reklamę: Renegat 2
– powrót legendy. Jak widać musiało upłynąć 9 lat, by
Nyulaszi zdobył się na kontynuację. Pod koniec października 2004 długo oczekiwana powieść wyląduje na półkach madziarskich księgarń.
Z początkiem roku 1996, byli współpracownicy Valhalli założyli własne wydawnictwo „Nitor” i stworzyli nową
grę fabularną „Codex”. Ten kolejny konkurent M.a.g.u.s.a
bazował na orientalnym świecie, mocno zbliżonym do
Rokuganu (Legenda 5 Kręgów). Jednak mimo sporej popularności, gra nie zdołała odebrać M.a.g.u.s.owi wielu
fanów.
Odpowiedzią Valhalli było wydanie rok później gry karcianej M.a.g.u.s., która o dziwo
przez pewien czas doskonale
konkurowała z MtG!!! Klimatyczna graﬁka, interesujące zasady
(oparte raczej na wykonywaniu
„questów”, zbieraniu punktów
i budowaniu własnej wieży; niż
na sprowadzaniu do zera „20
punktów życia” przeciwnika),
przystępna cena i rodzimy język, były niepodważalnymi atutami. Szkoda, że cztery lata później karciany M.a.g.u.s.a umarł
śmiercią naturalną, ale rynek
kieruje się też swoimi prawami i właśnie rok 2004 przyniósł kolejną, miejmy nadzieję, udaną, odsłonę sympatycznej karcianki.
I jako kolejną ciekawostkę przytoczę fakt, że w miejsce oczekiwanych dodatków (o których wydawcy nie
wspominali ani słowem) wydano właśnie kolekcjonerską
grę karcianą. Znów rzesze fanów M.a.g.u.s.a RPG kupowały karty tylko po to, by dowiedzieć się jakie miasta
są na Ynevie, jak zwą się (i wyglądają przy okazji) bohaterowie, potwory i magiczne przedmioty. Interesująca
polityka, nieprawdaż?
Wkrótce też stało się tradycją, że każda powieść Valhalli, opatrzona logiem M.a.g.u.s.a sprzedawała się w całym nakładzie bez względu na poziom i zawartość. Coraz
częściej czytelnicy mieli jednak wrażenie, że publikowane
powieści poza okładką nie mają nic wspólnego ze światem M.a.g.u.s.a. Zresztą na łamach internetowego forum
portalu www.RPG.hu ostrej krytyce poddawano każdego
nowego autora, którego przypadkiem (lub nie) wydawano w M.a.g.u.s.owym cyklu.
WIEK XXI
Wielu fanów M.a.g.u.s.a pogrzebało nadzieje na kon-
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tynuację linii edytorskiej po roku 1999. Początek nowego
wieku przyniósł więcej złego (procesy o prawa autorskie,
zamieszanie prawne i wielka wojna na łamach forów internetowych między współautorami) niż dobrego. Na rynek
węgierski weszły wszystkie, liczące się tytuły i wydawnictwa z Wizardami (MtG i AD&D) na czele. Przetłumaczono
kilka interesujących pozycji (bardzo zbieżnych z tymi,
wydanymi u nas). Dla przykładu: Earthdawn, Wampir,
Cyberpunk, czy Ars Magica. Mit M.a.g.u.s.a pozostał, ale
z mitu nikt raczej nie wyżyje.
Na początku roku 2002 w serca fanów gry wstąpiła
nadzieja. Nasłuchali się już dość o kolejnych procesach,
sporach i kłótniach między Csanadem Novakiem, a byłymi współpracownikami. Tym razem jednak informacja
była budująca: Valhalla utworzyła nowy zespół ludzi, który zaczął pracować nad produkcją sporego dodatku do
gry. Całość miał koordynować jeden człowiek – Csaba
Jardan. W istocie zapowiadała się gratka dla wielbicieli
nieco archaicznego już dziś M.a.g.u.s.a (patrząc na datę
pierwszego wydania tego systemu, rok temu obchodziliśmy jego dziesięciolecie, nie jest to co prawda Traveller,
ale…). Grupa Jardana przez dwa lata pracowała nad dodatkiem bazującym na powieściach Chapmana i innych
pisarzy. Zadaniem zespołu było
zebranie i systematyka wszystkich danych geograﬁcznych,
jakie ukazały się w powieściach
od roku 1993 do 2000.
Nadano temu roboczy tytuł:
„Geoframia”. Docelowo miał
to być zbiór kolorowych map,
z opisami geograﬁi, mapami
politycznymi i ujednoliceniem
świata przedstawionego w powieściach i kolejnych edycjach
podręcznika gry. Faktycznie
więc, grupa Jardana podjęła ryzykowną pracę, z jednej strony
musieli wyłapać większość „błędów” będących w istocie
efektem albo lenistwa autorów powieści, albo zbyt lotnej
fantazji. Z drugiej strony musieli nadać sens i połączyć
w logiczną całość wiele wątków powieści i umiejscowić je
w historii świata, zrewidować „timeline” i odpowiedzieć
na oczekiwania graczy, jakie pojawiły się w ciągu ośmiu
lat istnienia gry na rynku. Oczekiwania były wielkie, podobnie jak ciężar zadania. Niestety im bliżej wydania
(zapowiadanego na grudzień 2002), tym atmosfera w redakcji robiła się coraz mniej interesująca.
W owym czasie, w prywatnej korespondencji Csaba, ku mojemu całkowitemu zaskoczeniu, poinformował
mnie, że mimo ukończenia prac, nie zostaną wydane,
zgodnie z decyzją Csanada Novaka. Uzasadnieniem było
stwierdzenie, że wydanie dodatków uderzy bezpośrednio
w pisarzy, „zawężając ich możliwości twórcze”.
Mocno zawrzało w środowisku graczy, wielu opowiedziało się po stronie Jardana, co oczywiście w niczym nie
zmieniło faktu, że oba dodatki nie pojawią się nakładem
Valhalli. Sprawa odbiła się bardzo szerokim kręgiem nie
tylko w środowisku twórców gier fabularnych, ale na całym rynku wydawniczym.
Grupa Jardana została rozwiązana, on sam wyrzucony z pracy. Wywołało to prawdziwy skandal. Osobiście
trzymałem stronę Csaby, gdyż zdawałem sobie sprawę
z ogromu pracy i twórczego wysiłku, jaki włożył w uporządkowanie wizji świata, w dokrojenie często zbyt wybujałych wymysłów pisarzy. Jednocześnie nie sposób było
pozostać głuchym na poważne zarzuty grupy autorów,
która skupiła się wokół Csanada Novaka. W Internecie
rozgorzała prawdziwa wojna na pomówienia i obraźliwe
oświadczenia obu stron.

- PREZENTACJE była historia i tradycje Xhabbﬂluk, a opisna wyspa leżałaby o dzień drogi od brzegów Garkxlyuuh. Jardan prosił
o zgodę autorów tworzących świat Ynevu na wykorzystanie nazw, motywów zawartych w powieściach i opowiadaniach, lecz jej nie uzyskał. Mimo to zignorował ten fakt.”
Wydawnictwo Jardana mocno szykanowane przez ludzi
związanych z Csanadem, wkrótce przestało istnieć. Ale
gdy wyszło na jaw, że całość praw autorskich przeszła
na Miklosa Bogdana, większość fanów odetchnęła z ulgą.
Cała spraw rozjaśniła się nieco w marcu 2003, natomiast
dopiero teraz wyszło na jaw, że właściciel praw autorskich – Csanad Novak – „zapomniał” złożyć odpowiednich
dokumentów prawnych w urzędzie, które informowałyby
w pełen sposób o zmianie właściciela praw. W ten sposób
obecnie dobija się swych roszczeń ﬁrma Smart Szektor i,
co gorsza, nie może porozumieć z Miklosem Bogdanem.
Ale nie uprzedzajmy faktów.
Od początku roku 2003 pracownicy wydawnictwa Inomi
(ﬁrma Bogdana) mocno zakasali rękawy. Przyświecał im
jeden cel – odnowić M.a.g.u.s.a za wszelką cenę, uczynić
na powrót grywalnym. I przywrócić opustoszały na tron
króla RPG.
Szefem całego przedsięwzięcia stal się Tibor „Tiberius”
Durgonics. Wraz z grupą kilkunastu freelancerów przez
rok dokonali konwersji systemu na mechanikę D20. Czego efektem była kwietniowa premiera M.a.g.u.s. na OGL
D20. Spragnieni gracze dostali do ręki produkt wydany
przepięknie, solidnie oprawiony, wspaniale
ilustrowany, przekraczający objętością 600
stron. Ale czy tak naprawdę nowy?
Dlaczego rozczarowałem się nowym obliczem M.a.g.u.s.a? Ano mechanika była odnowiona, ale świata tiberiusowa drużyna już
nie tknęła. Czy celowo? Przez dziesięć lat
śledzenia rozwoju gry, nie sposób było nie
zauważyć absurdów, nielogiczności i wielu
niespójności świata. Wynikłych choćby z braku narzucenia jakiejkolwiek całościowej wizji
autorom powieści. Żal, że ciężka praca Csaby Jardana nie została lepiej spożytkowana. W moich oczach była to heroiczna próba
stworzenia świata na nowo. Świata logicznego, przepełnionego dusznym i mrocznym klimatem M.a.g.u.s.a, świata o spójnej historii,
świata schyłku pewnej epoki, gdzie wojenne
zawieruchy unicestwiały całe kultury, wywyższając w ich
miejsce nowe.
Być może to było bodźcem dla mnie do tego, by w końcu zając się opublikowaniem autorskiego świata MAGUSa,
opartego na solidnej postawie, jaką pokazał mi Csaba Jardan?
Ale to już historia na kolejny artykuł.
A jak zakończyła się sprawa M.a.g.u.s.a? W wyniku błędu dawnego właściciela praw, sąd wyrokiem przyznał prawa autorskie do loga i nazw własnych ﬁrmie Smart Szektor. Na początku marca 2004 wydawnictwo Inomi zostało
zasądzone o kwotę blisko 3 mln forintów (15 tys. złotych),
za bezprawne używanie graﬁki i nazw własnych. Dlatego
właśnie M.a.g.u.s. D20 ukazał się z nowym logo. Rozprawa odwoławcza na początku sierpnia 2004 nie przyniosła
stronom faktycznego kompromisu, nie zanosi się też, by
do końca roku 2004 ﬁrma Inomi i Smart Szektor doszły do
porozumienia.
Smutne jest, że wokół kultowego produktu, jakim na
Węgrzech cały czas jest M.a.g.u.s., dzieje się tyle wątpliwych moralnie spraw. Szczególnie smuci fakt, że wszystkie
próby doskonalenia gry, kierowane przecież pod najważniejszym adresem – społeczności graczy, zostały zniweczone przez ludzką małostkowość, przerost ambicji i pazerność.
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Csanad Novak, faktyczny właściciel lwiej części praw
autorskich, zaczął prowadzić rozmowy ze stroną trzecią,
z tajemniczym panem X (jak mówiło się wtedy o Miklosu Bogdanie). Jardan, żądny zemsty, wyniósł zawartość
twardych dysków od swego pracodawcy i opublikował
zawartość za darmo w internecie (swoją drogą to najbardziej solidne kompendium świata M.a.g.u.s.a jakie do
dziś dnia ujrzało światło dzienne). Założył własne wydawnictwo „Czarna Wieża” i, łamiąc z premedytacją prawa
autorskie, opublikował piracki dodatek Enosuke, opisujący małą wyspę na północy Ynevu, osadzoną w kulturze
zbliżonej do japońskiej. Dodatek sprzedawał się świetnie.
Jego współpracownicy, Balint Domanyi i Levente Kotsis,
stworzyli bardzo profesjonalne mapy świata uwzględniające nie tylko grę fabularną, ale przede wszystkim treść
powieści i opowiadań. Niestety na próżno.
Reakcja grupy pisarzy była natychmiastowa. Ojciec
świata Ynevu, Andras Gaspar pisał: „Czarna Wieża, to
nowa, niezbyt legalna ﬁrma Csaby Jardana, którą zuchwale zarejestrował na adres mieszkania wynajmowanego od
byłego pracodawcy (Csanada Novaka). Swego czasu Jardan był redaktorem magazynu „Dragon”, potem pracował
w wydawnictwie Szukits, w wydawnictwie Valhalla Paholy
(Loża Valhalli), należącym do Domu Wydawniczego Arkadia. W ciągu minionych dwóch lat, z polecenia Valhalli
koordynował prace nad projektem Geoframii – dodatku
do gry fabularnej M.a.g.u.s.”
Dalej Andras podkreśla zasługi kolegów
i krytykuje grupę Jardana:
„Nie przypadkiem Csanad Novak, współtwórca klasycznych powieści Chapmanna,
odgrywał kluczową rolę w opracowaniu systemu gry. Inne znaczące osoby dla rozwoju M.a.g.u.s.a to: Istvan Borbas, Peter Gaspar, Atilla Jeles, Zsolt Kornya i Jozsef Kun.
Spośród nich dwóch stało się uznanymi na
Węgrzech pisarzami fantasy, ale także osobowość innych wyraźnie odcisnęła piętno na
świecie Ynevu. Wyznaczone przez nich (opisane, lub przemyślane) koncepcje do dziś
wskazują drogę pisarzom osadzającym powieści w świecie Ynevu. Wayne Chapmann
(Andras Gaspar), Jan van den Boomen (Peter
Gaspar), Raoul Renier (Zsolt Kornya), Ray
O’Sullivan (Janos Galantai) Allan O’Connor
(Imre Palinkas) wydali w ręce Jardana (nie licząc materiałów opublikowanych w dodatkach do powieści, które już
ukazały sie na rynku) rękopisy nowych opowiadań i nie
publikowane materiały źródłowe (chronologie, główne
wydarzenia). Tylko po tom by po roku (a nawet dłużej)
ujrzeć je z powrotem w mizernym rękopisie Geoframii,
jako fragmenty tekstu napisanego przez kogoś zupełnie
innego.”
A więc wiemy już, co najbardziej bolało pisarzy. To,
że grupa rozwijająca M.a.g.u.s.a chciała faktycznie zrobić jego autorską wersję, ledwie bazującą na pierwotnym
świecie. Każda zmiana wymysłów pisarzy, choćby służyła
najlepszemu celowi – uporządkowaniu świata gry fabularnej, uczynieniu go spójnym i logicznym – zawsze była
widziana jako osobisty atak na kompetencje pierwotnych
twórców.
Gaspar w końcu formułuje zarzut:
„Kiedy Geoframia zboczyła na manowce? W momencie,
kiedy Jardan zadecydował, że nie zadowoli się ograniczoną w czasie i przestrzeni wizją twórców Ynevu i wypełni
luki w dziejach i wydarzeniach samodzielnie lub z pomocą zwerbowanej on-line społeczności graczy. Jardan starał
się przywłaszczyć (można powiedzieć ukraść) pieniądze
Valhalli, system M.a.g.u.s.a i nimb twórcy Ynevu, który
liczy sobie już dwanaście lat. Dla mnie ostatni fakt jest
najbardziej oburzający. Nie rzekłbym słowa, gdyby to
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MAGUS RPG

autorska odpowiedź na M.a.g.u.s.a
MAGUS RPG, FANTASY
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POPULARNOŚĆ PIERWOWZORU
Swego czasu wśród moich węgierskich znajomych, bawiących się w gry fabularne, dość często krążyło hasło:
przygoda turniejowa. Nie wspomnę, z jakimi emocjami
o turniejowych przygodach się mówiło. Oczywiście i ja
chciałem mieć udział w powszechnej tajemnicy i dowiedzieć się, czym są te przygody?
Zjawisko u nas albo nieznane, albo niepopularne…
W „złotym wieku” gry fabularnej M.a.g.u.s. (1993-1999),
o historii której dowiedzieliście się z poprzedniego artykułu, każdego roku, latem, organizowane były wakacyjne
obozy z RPG. Z reguły w większych miastach (Debrczyn,
Sopron, Nyiregyhaza), w całkiem przyjemnych warunkach
zbierały się drużyny graczy, którym kilku sędziów prowadziło jedną i tę samą przygodę. Oceniano zwykle pomysłowość graczy, inwencję twórczą, wiedzę o świecie, umiejętność współpracy w grupie, czasami zdolności aktorskie
(jeśli ktoś był wybitny). Ponoć najważniejszym kryterium
oceny była liczba żywych członków drużyny, która ukończyła przygodę i osiągnęła cel, ale sądzę, że są to zwykłe
plotki.
Tak więc, jak widzicie, nasi bratankowie mieli nieco inne
podejście do gier fabularnych. A raczej do jednej gry, bo
zjawisko przygód turniejowych dotyczyło prawie wyłącznie
M.a.g.u.s.a. Co przyczyniło się do ogromnej popularności
tej gry, co sprawiło, że podbiła serca wielu graczy? Z pewnością fakt, że była pierwszym rodzimym produktem, od
dawna zapowiadanym i od dawna oczekiwanym. Ale nie
tylko.
Świat M.a.g.u.s.a był z założenia przeogromny i naszpikowany wieloma kulturami, rasami i legendarną historią
sięgającą dziesiątek tysiącleci. Pierwsze wydanie gry poświęciło ponad 40 stron (z 470) na opis świata. Czy było
to dużo czy mało, mogę powiedzieć z perspektywy czasu,
natomiast przed dziesięciu laty taka prezentacja wydawała
się czymś nowym, niesamowitym i pełnym możliwości.
Tak naprawdę jednak, trzymając w ręku Zieloną Księgę
(jak zwano podręcznik M.a.g.u.s.a), miało się wspaniale
opisany system (sądzę, że wtedy na miarę AD&D 2E), natomiast świat był wielkim zbiorem „ewenementów zaskakujących możliwością heroicznych przygód”. Tak naprawdę
więc, każda z krain, opisana kilkudziesięcioma zdaniami,
rozbudzała wyobraźnię, lecz nie miała wiele wspólnego
z konsekwentnym i spójnym logicznie obrazem świata. Powiecie, że to prawo światów fantasy, że gdyby Zapomniane
Krainy były spójnie stworzone, byłyby nudne? Niekoniecznie. Skąd więc popularność M.a.g.u.s.a?
Ano świat obﬁtował w szczegóły wyłącznie dzięki powieściom publikowanym przez wydawnictwo Valhalla. W roku
1990 Wane Chapmann, a właściwie Andras Gaspar opublikował pierwszą powieść, pod tytułem „W miesiącu śmierci”
(„Halál havában”). Od tego właściwie wszystko się zaczęło,
świat Ynevu (tak nazwano główny kontynent, na którym
toczyły się losy bohaterów), przedstawiony na kartach
książki, zyskał serca czytelników, a w trzy lata później zagościł na rynku gier fabularnych.
Autorzy przyjęli zupełnie nową strategię. Dali graczom
świat posklejany z wielu kultur, ale też obﬁtujący w olbrzymie białe plamy. Gdyby to było TSR, spodziewalibyśmy się
od razu mnóstwa dodatków opisujących poszczególne narody, poradników do wybranych profesji itd. itp. Tymczasem Valhalla zaczęła wydawać jedną po drugiej powieści
osadzone w świecie Ynevu.
Wiemy już, że to głównie powieści i opowiadania stanowiły bazę informacyjną dla graczy. Jeżeli natomiast chodzi
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o samą grę fabularną, wydawcy nie byli skorzy poświęcać
jej wiele pracy. Do roku 1999 wydano następujące dodatki (tytuły w tłumaczeniu, w nawiasach daty wydania):
„Drugą Księgę Praw” (1994 – rozszerzone zasady walki,
rozwinięta psionika i sztuki magiczne, profesja szamana
i rycerza zakonnego), „Bestiariusz” (1995), „Wojownicy,
Barbarzyńcy, Gladiatorzy” (1996 – jak nazwa wskazuje dodatek szeroko opisujący te trzy profesje), „Summarium”
(1997, fabularyzowane dzieje aquirów, elfów, krasnoludów i orków) „Pierwsza Księga Praw” (reedycja głównego
podręcznika 1998), Bestiariusz 2 edycja (1998), „Księga
Kapłanów i Rycerzy Zakonnych tom I i II” (1998), „Nowe
Pergaminy” (1999, szczegółowy opis umiejętności, rozszerzony w stosunku do podręcznika głównego, nowe zasady
tworzenia postaci), „Bestiariusz 3 edycja” (2001), a także
dwa zbiory przygód turniejowych.
YNEV, CZYLI TAM GDZIE RODZĄ SIĘ BOHATEROWIE
Można śmiało powiedzieć, że świat gry był odkrywany
graczom po kawałku. Dlaczego? Wydawać by się mogło, że
posiadając podręcznik główny, każdy prowadzący dysponuje już wystarczającym materiałem, by stworzyć opowieść,
zebrać graczy i dobrze się bawić. I tak, i nie. W przypadku M.a.g.u.s.a, informacje o świecie zawarte w głównym
podręczniku były bardzo ogólne. Umożliwiały prowadzenie
gry, ale jednocześnie każdy prowadzący miał wybór: albo
włoży wiele pracy w „dopieszczenie” świata, albo… zacznie
czytać powieści, odsłaniające w całej krasie piękno Ynevu.
Znaczna większość wybierała obie rzeczy na raz.
Założeniem autorów było stworzyć taki świat, w którym
przewodnią rolę odgrywaliby ludzie. Jednakże mając przed
oczyma wzorzec (czytaj AD&D), twórcy nie mogli pominąć
elementu tak charakterystycznego dla fantasy początku lat
90 (i nie tylko), a więc elfów, krasnoludów, orków i smoków. Co więcej, postanowiono wzbogacić cały ten sztafaż
fantasy o parę unikalnych elementów. By Was nie nudzić,
króciutko przedstawię wizję twórców.
Wedle autorów elfy przeżyły już swoją świetność i poruszają się wyłącznie w dwóch enklawach na krańcach kontynentu. Ich złoty wiek dawno przeminął, dziś są ledwie
namiastką ówczesnej świetności. Krasnoludy to uciekinierzy z rodzimej wyspy, którym ludzie oﬁarowali łaskawie
pasmo gór Tarinu na północy kontynentu. Ktoś mógłby się
oburzyć, że jakże to tak, uciekanie nie jest za bardzo po
krasnoludzku! No, pewnie i racja, ale krasnoludy magusowe to nie głąby i swój rozum mają, zresztą uciekali przed
demonicznym przeciwnikiem z zaświatów, więc są rozgrzeszeni. Orkowie to twory mrocznej bogini Orwelli (choć
różne kultury, różnie na to patrzą). Zasiedlają górzyste,
niegościnne ziemie i bardzo po tolkienowsku, starają się
szkodzić komu tylko można i ile tylko można. Co prawda
nie są zielonoskórymi idiotami, mają namiastkę „cywilizacji”, ale ich „szybkie życie” nie przyczynia się do stworzenia
podwalin jakiegoś imperium. Aquirowie zostali opisani jako
tak potężne (choć nieliczne) istoty, że aż strach konfrontować z nimi graczy. Mimo to autorzy gry wyraźnie dali
do zrozumienia, że istoty te powinny pełnić raczej funkcję
uśpionych strażników mocy, niż czynnik dążący do zniszczenia świata, czy też kontroli nad nim. W dodatku „Summarium”, dość zręcznie opisano samą rasę, w sposób co
nieco sfabularyzowany (kilka opowiadań włożonych w usta
„oﬁar aquirów”, ładny rys historyczny i usystematyzowane
moce aquirów). Jednym trywialnym zdaniem, można by
rzec, że magusowy aquir to taki Obcy Camerona, z mentalnością (i mocami) earthdawnowego smoka i skłonnością
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cykl powieściowy Andrasa Gaspara o wielkim bardzie Tier
Nan Gorduinie, krąży wokół wydarzeń związanych z XIII,
XIV i XV Wojną Chorągwi. Generalnie, o wiele więcej książek ze świata gry, ma fabułę umiejscowioną w tej części
kontynentu.
Południe świata posiada również białe i czarne strony kilku konﬂiktów. Właśnie południe stało się ostoją ludzkiego
humanizmu i kolebką najpopularniejszej religii. Wspólnota
Pyarrońska (czyt. pajrońska) stanowi najwdzięczniejsze
miejsce do rozpoczęcia gry. Po latach świetności, zniszczona przez mroczne imperium Khran (w okresie zwanym
Latami Trwogi), Wspólnota boryka się z licznymi problemami politycznymi, gospodarczymi i religijnymi. Biurokracja kościoła, słabość aparatu administracyjnego, utrata sił
militarnych i separacyjne dążenia magów, mogą stanowić
doskonałe tło dla wielu kampanii politycznych, szpiegowskich, czy przygodowych.
Południowo wschodni kraniec Ynevu, to ojczyzna monoteistycznego kultu Domvika, Imperium Shadonu, wzorowane nieco na XVI wiecznej Francji. Mamy więc papieża,
króla i arcyksięcia, model trójwładzy wielce niedoskonały,
lecz, o dziwo, funkcjonujący od stuleci. Mamy też opozycję
w postaci królestwa Gorvik, powstałego dzięki zbuntowanemu kapłanowi Domvika, który zorganizował powstanie
i zajął oddzielony morzem półwysep. Północny wschód tej
części kontynentu zamieszkiwany jest przed ludy dżad
o wyraźnie islamskiej proweniencji. Meczety, wielbłądy
i pustynia posłużyły autorom za sztafaż do stworzenia
fragmentu świata nieco podobnego Al-Quadimowi, ale też
na swój sposób odmiennego. Ciekawostką jest rodząca
się Wojna Objawienia, której początki interesująco opisał
Zsolt Nyulaszi na kartach powieści „Renegat”. Rasa amundów, zgodnie z pradawnymi przepowiedniami, czekała na
cielesne objawienie boga Amhe Ramuna, boga wojny i jedności. W chwili, gdy bóstwo cieleśnie zstąpiło na Ynev (pod
postacią 21 demonów Ramuna), moce kapłanów amundów
wielokrotnie wzrosły. Rozpoczęła się Wojna Objawienia,
która zgodnie z przepowiednią miała zapoczątkować złoty
wiek rasy amundów i kres rodzaju ludzkiego. W wydanej
w tym roku edycji d20, wydarzenia na tej ogromnej pustyni przesunięto o dekadę w przód, kiedy to zjednoczone
siły południa prawie że wycięły w pień starą rasę, a rozproszone ludy dżad rozpoczęły powtórny exodus, tym razem
wracając na stare śmieci.
By dopełnić całości obrazu, musimy wymienić także
ludy nomadów, nękające od południa cywilizację pyarrońską. I tu zatrzymajmy się na chwilę. Autorzy gry więcej
informacji o nomadach odkryli przed graczami dopiero
w dodatku „Druga księga praw” (1994). Prawdopodobnie
pierwotnym zamysłem było zaczerpnąć z bogatej historii
Węgier. Plemiona Awarów, Madziarów i Onogurów wzbudzały postrach wśród ludów wczesno-średniowiecznej Europy, więc wzorzec byłby dokonały. Niestety albo produkt
przygotowano „na kolanie”, albo autorzy cechowali się wybitną niekompetencją historyczną, co zaowocowało całkowitym „spłaszczeniem” kultury, religii i historii „magusowych” nomadów. No w każdym razie ja czułem ogromny
niedosyt.
To tyle tytułem wprowadzenia do świata. Miało być krótko, a wyszło rozwlekle, ale tak to już jest, jeśli chce się
zaprezentować esencję bogatego uniwersum. Pominąłem
oczywiście wiele smaczków i ciekawostek, ale są to najbardziej podstawowe informacje, które zdobywa każdy Mistrz
Gry po przeczytaniu „podstawki”, „Summarium” i „Drugiej
księgi praw”.
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do intryg godnych Machiavellego.
Z innych ciekawych (i niepowtarzalnych) ras musimy
wymienić dżennów i amundów, dwie rasy toczące wieczną wojnę, które zniszczyły swój świat i schroniły się na
Ynevie. Początkowo, nie wiedząc o sobie nawzajem, żyły
w cieniu królestwa elfów. Z chwilą odkrycia istnienia wroga także w tym świecie, rozpętali wojenne piekło, które
przyczyniło się do zniszczenia cywilizacji elfów i przemiany dziewiczych lasów w największą pustynię kontynentu.
Dżennowie, którzy przeżyli wojnę, wybrali drogę asymilacji
z ludźmi. Rasa ta o tyle jest ciekawa dla graczy, że zasady
przyzwalają na kreowanie postaci, w której żyłach płynie
krew dżennów. Istoty są w zasadzie pozbawione emocji
i namiętności. Kierują się chłodną logiką, żelazną konsekwencją i dokładnym kalkulowaniem. Jak widać odgrywanie dżenna może być nie lada wyzwaniem, ale daje też
sporo przyjemności, gdyż zazwyczaj postacie takie pochodzą ze starożytnych rodów, mają dostęp do wiedzy obcej
człowiekowi i dysponują mocami godnymi największych
ludzkich czarodziejów. Ocalali po wojnie Amundowie, odizolowali się w głębokiej pustyni, czekając tysiące lat na
objawienie wojowniczego boga. Rasa ta jest niedostępna
dla graczy, chyba że prowadzący zadecyduje inaczej (na
kartach powieści Raya O’Sullivana i Wayne Chapmana pojawia się Alex con Arvioni, jeden z przywódców rycerskiego zakonu Dartona – boga śmierci – który jest amundzkim
wyrzutkiem). W przeciwieństwie do dżennów, amundowie kierują się prawie wyłącznie emocjami i nastrojami.
Świat zmysłów i uczuć rządzi losem amunda. Dać porwać
się uczuciom, pozwolić owładnąć się pasji – to najświętszy
stan amunda, wewnętrzna komunia z bogami.
Generalnie kontynent Ynevu, na którym toczy się gra,
podzielony jest na część północną i południową. Barierą,
która tak szczelnie rozdziela obie części jest pasmo wysokich gór, całkiem ładnie nazwanych Sheralem. Tak więc
ludy, kultury i w końcu historia północy i południa nie mają
wiele wspólnych punktów. Każda część kontynentu została osadzona na przeciwieństwach. Są więc zawsze dobrzy
i źli. Bez dwóch zdań postaci graczy powinny preferować
„dobrą stronę mocy”, stąd też skąpe informacje przydatne
biednemu graczowi, gdyby chciał się wcielić w „bad guy’a”.
Przynajmniej w podręczniku podstawowym, bo z nawiązką
wynagrodzono to w „Summarium”. W tym dodatku umożliwiono graczom wcielanie się w postacie orkowych szamanów i ich berserkerów. Jeśli prowadzący miał ochotę na
prawdziwie heroiczne kampanie, mógł pozwolić graczom
posiąść niektóre moce aquirów (a jakże, opisano też hybrydę człowieka i przedstawiciela starożytnej rasy, efekt
mrocznej magii aquirów). Autorzy uchylili też nieco rąbka
tajemnicy o Wielkich Przeciwnikach (czyli Cesarstwie Toronu i imperium Khran).
Na północy kontynentu, źli, to Cesarstwo Toronu. Potomkowie Imperium Kyriańskiego, które przed tysiącami
lat podbiło dość niemrawo prosperujące królestwo Krantajskie. Nieco pobieżnie opisana kultura torońska stawia
jednak wysokie wymagania przed potencjalnymi graczami,
stąd jest raczej ojczyzną NPCów.
Dla równowagi słów kilka o opozycyjnej Lidze Północnej.
Składa się z wielu feudalnych księstw, które kultywują rycerską kulturę, tak charakterystyczną dla większości światów fantasy. Wśród członków Ligi Północnej, znajdziemy
też Tiadlan, ojczyznę mistrzów miecza i sztuk walk, wzorowaną na ziemskim dalekim wschodzie; a także Doran,
państwo-miasto rządzone przez czarodziejów, mające jednak wpływ na międzynarodową politykę tej części ziem.
Mamy więc kilka ustrojów politycznych na północy kontynentu: feudalizm, fantastyczną magiokrację, rządy teokratyczne (rycerze boga-słońca) i nieco zmodyﬁkowany
szogunat.
Nieustanny konﬂikt między Toronem a Ligą znany jest
jako Wojna Chorągwi (od magicznych sztandarów, jakimi
posługują się wodzowie wojsk). To w głównej mierze z tej

MAGUS RPG PO POLSKU
Skąd więc idea polskiego M.a.g.u.s.a, tym bardziej w wydaniu autorskim, odległym od pierwowzoru? Odkąd zacząłem prowadzić M.a.g.u.s.a, zawsze chodziło mi po głowie
przetłumaczenie systemu. Najpierw na potrzeby własne
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mechanika CORPS, którą uważałem za bardzo realistyczną
i co tu dużo mówić, szybką i wygodną, okazała się dla wielu przeszkodą nie do pokonania.
Wtedy też poznałem się z Csabą Jardanem, który zaraził mnie autorską wizją świata. Zaczęliśmy myśleć poważniej nad stworzeniem własnego Ynevu, który byłby
spójny, logiczny i konsekwentny. Po wydarzeniach z 2002
roku i wielkiej aferze rozdmuchanej wokół gry fabularnej
M.a.g.u.s., postanowiłem uporządkować wszystkie sprawy krok po kroku. Andras Gaspar pozwolił mi tłumaczyć
i publikować dowolne fragmenty swoich opowiadań i powieści w celu przybliżenia świata gry. Csanad Novak, który
jeszcze kilka miesięcy wcześniej pisał o „pirackiej wersji
M.a.g.u.s.a w Polsce” zmienił poglądy i umieścił nasz sajt
na pierwszym miejscu linków prywatnego portalu, jako
przykład międzynarodowego popularyzowania gry fabularnej. A autorzy nowej edycji d20 zaproponowali udział
w playtestach…
Moje porządkowanie poszło o krok dalej. Chciałem spróbować przygotowywać się merytorycznie do stworzenia autorskiej wersji MAGUSa. Spędzając długie godziny na dyskusyjnych forach twórców gier komercyjnych i systemów
autorskich, dotarło do mnie, ile pracy wymaga zrobienie
czegoś od początku do końca. Lichym pragnieniem nowicjusza jest narysować mapkę
z siedmioma górami, siedmioma morzami, zakreślić na nie
graniczne linie krain i napisać
„Tu mieszkają smoki”. A potem
zająć się bestiariuszem i zbiorem śmiercionośnych narzędzi
do odhaczania z listy kolejnego rozdziału bestiariusza. Nie
mówię, że to złe, każdy musi
przejść ten etap.
Playtesty corpsowej edycji M.a.g.u.s.a pokazały mi
jego słabości. Pomyślałem też
o zmianie mechaniki na łatwiejszą w użyciu, mniej ostrą, dającą szersze pole interpretacji
prowadzącemu. Stąd też obecna, autorska edycja MAGUSa
bazuje na pochodnej od FUDGE
mechanice FATE (Fantastic Adventures in Tabletop Entertainment, więcej na stronie autorów: www.fateRPG.com).
Jaki więc jest ten autorski
MAGUS? Na pewno skromniejszy od pierwowzoru. Nie ma w nim miejsca na wielki heroizm. Jest to świat targany licznymi wojnami i rozdzierany przez wewnętrzne konﬂikty, świat w którym nie ma
czarno-białych postaci, czarno-białych historii. Czy jest to
świat dark fantasy? Tego jednoznacznie nie mogę powiedzieć. Chciałbym aby był to świat dający zarówno graczom
jak i prowadzącym duże możliwości kreacji. Nie piszę nieograniczone, gdyż nie znam takich gier.
Dzięki Wieży Snów, wkrótce będziecie mieli okazję zapoznać się z pierwszą odsłoną świata Ynevu wedle autorskiego pomysłu. Powiem tylko tyle, że prezentowana kraina
będzie miejscem styku trzech grup etnicznych: plemiennej
kultury nomadów, żyjącego wedle praw matriarchatu ludu
tarranów i dominującej społeczności ilorów, najeźdźców
i okupantów, którzy krwią nomadów i tarranów oznaczyli
granice. Będzie trochę o elfach i półludziach, będzie o kulturze i religiach, o polityce i gospodarce. Będzie o Yllinorze.
hollow

i znajomych, potem (kiedy internet traﬁł pod strzechy),
w chwalebnym i bezinteresownym celu przedstawienia gry
osobom nie władającym językiem węgierskim. Początkowo największy problem pojawił się w materii językowej.
No sami powiedzcie, czy słowo „kran” kojarzy wam się
z czymś mrocznym i przedwiecznym? Raczej z hydraulikiem. Czy wdzięczne imię Hania pasuje do potężnej czarownicy, władającej mocami nieledwie, że boskimi? Gorzej,
czy przedziwne imię Siuras godne jest elﬁego bohatera,
mierzącego się z wszechmocnymi aquirami?
Język naszych bratanków jest zaiste przedziwny i nie
ma wiele wspólnego z indoeuropejskimi korzeniami, jak
europejska większość. Stąd w kilku miejscach musiałem
porzucić wierność orginałowi, by nie budzić wesołych błysków w oczach grających.
Po kilku latach gry stwierdziliśmy, że pierwotna mechanika przestaje nas zadowalać, posiada sporo buraków
i generalnie wymaga grubej warstwy makijażu. Od tego
zaczęło się chyba „coś więcej” z MAGUSem.
Początkowo, w Sylwestra 1998 roku, umieściliśmy stronę o M.a.g.u.sie w serwisie Valhalli. Miała być tylko niewielkim dodatkiem, informującym, że istnieje coś takiego, jak węgierska gra fabularna M.a.g.u.s.a. W sierpniu
2001 odmieniliśmy wizerunek naszej strony (uprzednio
przeniesionej na serwer Valkirii
pod adres: magus.vRPG.net),
co znacznie się przyczyniło do
spopularyzowania węgierskiego M.a.g.u.s.a wśród polskich
graczy. Od tego czasu też bardziej „poważnie” zająłem się
tłumaczeniem i przybliżaniem
systemu
zainteresowanym
osobom z polskiego światka
RPG. Obecnie strona MAGUSa
jest częścią większej całości
na moim prywatnym portalu
(www.gerion.perfekt.pl).
Na pierwszy ogień poszła
pierwotna
mechanika
M.a.g.u.s.a. Szybko zastąpiliśmy ją czymś bardziej uniwersalnym, mianowicie tworem
Grega Portera, pod wiele sugerującą nazwą CORPS (Complete Omniversal Role-Playing
System – więcej na www.btrc.
net). Zmiana mechaniki wymogła w efekcie kolejne przeróbki w magii i psionice i, jeszcze głębiej, w świecie gry. Ale wyszło to tylko na dobre,
gdyż dało nam do ręki narzędzie pozwalające kontrolować równowagę w mechanice, a pośrednio w opisywanym
przez mechanikę świecie (na ile oczywiście coś takiego jest
w ogóle możliwe).
Przez ponad dwa lata, dzieląc wolny czas między życie
rodzinne i M.a.g.u.s.a, udało mi się przetłumaczyć, dokonać konwersji mechaniki, opracować i opublikować 7 rozdziałów gry fabularnej. Przy okazji rozwijała się też strona
internetowa poświęcona M.a.g.u.s.owi, pojawiały się artykuły osób grających, czasami w wymiarze dość osobistym
(jak na przykład historie niektórych postaci).
W końcu przyszedł czas na konfrontację i fazę playtestów. Zgłosiło się ponad dwadzieścia zainteresowanych
osób, gotowych poświęcić czas na zapoznanie się z polską wersją M.a.g.u.s.a. Uruchomiliśmy listę dyskusyjną
na eGroups, dzięki której wymiana poglądów, uwag i zastrzeżeń odbywała się na większym forum. I to był kamień
milowy. Ocena playtesterów była dla mnie najbardziej
wymiernym podsumowaniem wątpliwości. Świat poległ
w pierwszym starciu. Wymagał wiele pracy własnej, a przy
nieznajomości powieści i opowiadań – za wiele. Ponadto
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Alternatywny System Konwentowy
FANTASY

ASK to system inny niż wszystkie! Jest przeznaczony na konwenty – a więc pomija kwestię rozwoju postaci i punktów doświadczenia. Mechanika bazuje na
rewelacyjnym systemie k4, który jest niezwykle intuicyjny i nadzwyczajnie (nie)realistyczny!
Po prostu Pytaj i Graj. Nic prostszego!

Mistrz Gry zadaje pytania nieznanym graczom i już
po chwili może prowadzić rozgrywkę. Ważne jest, by
takie informacje jak imię gracza, imię jego postaci
oraz wybrany archetyp zapisać na kartce, która może
po zgięciu stać przed każdym z graczy, a MG zwracając się do nich będzie wreszcie w stanie używać poprawnych imion – tak graczy jak i postaci.
Każda początkująca postać ma przyporządkowany główny archetyp, do którego się zalicza, wybrany
spośród trzech – Wojownika, Awanturnika i Uczonego.
Każdy z tych typów dzielą pewne niewielkie różnice.
Dotyczą cech takich jak Zdrowie, Moc, Walka, Czary,
Szybkość.
Archetyp

Magia

Walka

Wojownik

Zdrowie

6

1

3

Szybkość

1+2

Awanturnik

5

2

2

1+3

Uczony

4

3

1

1+1

Do jakiej kategorii należy dana postać? Nic prostszego: „Kim chcesz grać, Paweł?”
„Hmm, może zabójcą?”
„To znaczy rzezimieszkiem mordercą, skrytobójcą,
który na zlecenie załatwia niewygodnych ludzi, czy typowym wojownikiem siepaczem?”
„Bardziej takim wojownikiem cienia.”
I wszystko jasne. Awanturnik.
Pozostałe elementy narzucą się same podczas gry.
Nie trzeba przecież precyzyjnie dobierać ekwipunku
czy umiejętności postaci. Niech gracz zadecyduje, co
posiada, jeśli sytuacja (taka jak pytanie innego gracza
o dokładny wygląd bohatera lub zbliżająca się walka) zmusi go do tego. Jeśli pragnie używać zatrutego
ostrza czy kuszy, nie ma problemu. O ile gra skrytobójcą. Wszak wojownicy brzydzą się stosowaniem trucizn w „czystej” walce. Jeśli zapragnie liny, dlaczego
mu jej nie dać?
Załóżmy że bohater gra najemnikiem, jako Archetypem Wojownika. Może posiadać łuk lub kuszę (bo
najemnik z procą to przecież śmieszne!). Oczywiście
pancerz i broń do walki wręcz dowolnego typu, choć
raczej nie sztylet, ani inną lekką broń.
Łucznik – myśliwy, jako Archetyp Awanturnika będzie posiadał łuk oraz lekką lub średnią broń, zapewne będzie potraﬁł tropić zwierzynę, polować, zakładać
pułapki itp. Te umiejętności traktuje jako posiadane
na poziomie 3. Pozostałe, nie za bardzo z nim związane, takie jak np. występy, będzie testował na poziomie
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Jak masz na imię?
Jakim bohaterem pragniesz grać?
Jak się nazywa?
Jakie zna (jeśli zna) czary?
Jak wygląda?

2, a pozostałe sprzeczne z jego charakterem, jak np.
przędzenie wełny na poziomie 1. Przecież w zasadzie
nie ma o tym pojęcia.
Sprawa łucznika-wojownika wygląda zgoła odmiennie. W zasadzie potraﬁ jedynie walczyć, być może
konno, pić na umór, piep*.*, opatrywać rany, ale raczej nie będzie potraﬁł szyć czy czytać – te umiejętności traktuj jako posiadane na poziomie 1.
Wszystko da się wyprowadzić intuicyjnie, wystarczy
tylko zapamiętać jak swoją postać określił gracz oraz
do jakiego Archetypu została przyporządkowana.
Zdrowie określa jak zdrowy jest bohater. Sprawny
ﬁzycznie wojownik musi przecież mieć lepszą kondycję niż uczony czarodziej, który pół życia ślęczał na
kamiennej posadzce nad zapleśniałymi tomiszczami
w zakurzonej celi, wdychając opary siarki, saletry
i rtęci z własnych alembików. Zdrowie traci się np.
w trakcie walki lub w wyniku działania trucizny.
Jeśli spadnie do zera, postać traci przytomność.
Bohaterowie nie umierają łatwo – tzn. jeśli po walce zostanie im udzielona fachowa pomoc (np. zdany
test leczenia), wracają do zdrowia z jednym punktem
Zdrowia.
Po ośmiogodzinnym odpoczynku postać odzyskuje
dobrą formę, zdrowie i magię.
Magia to umiejętność określająca ile czarów zna bohater oraz ile dziennie może rzucić. Jeśli chce rzucić
czar (w walce zajmie to akcję, pozostawiając prawo do
ruchu), wybiera spontanicznie który ze znanych czarów pragnie wykorzystać, ale zmniejsza mu się pula
zaklęć do użycia tego dnia (tak jakby jego Magia do
końca dnia obniżyła się o jeden, jednak nadal pamięta
wszystkie zaklęcia, które znał do tej pory).
Czarodziej, Wiedźma czy podobna postać, może
ponadto rzucać czary z posiadanych przy sobie nośników zaklęć – takich jak księgi czy runy. Rzucenie
takiego czaru zabiera jednak Magię, tak jakby rzucili
dowolny ze znanych – po prostu posiadając np. księgę
mogą rzucać czary sobie nie znane lub zbyt potężne,
by się ich nauczyć na pamięć.
Uczony oraz Awanturnik (ale nie Archetyp Wojownik) mogą korzystać z przedmiotów magicznych posiadających ładunki, czyli np. z Laski Gromów (10).
Cyfra po nazwie przedmiotu oznacza ilość możliwych
użyć zaklęcia, w tym wypadku Gromu. Zaklęcie z laski
rzuca się jak każdy inny czar i zajmuje akcję postaci.
Każda postać może korzystać z umagicznionego
sprzętu czy broni. Każdy taki przedmiot wraz z właściwościami musi być dokładnie opisany. Przykładowo: Miecz Ognistego Cięcia zadaje o jedno obrażenie
więcej niż normalny miecz, zwiększa szybkość posiadacza o jeden, ale też o jeden zmniejsza szansę na
traﬁenie w przeciwnika w walce, każde zamachnięcie
powoduje rzucenie czaru Światło i jest widoczne jako
ognista smuga pędząca za ostrzem.
Walka to umiejętność walki. Określa szansę na traﬁenie przeciwnika oraz ilość obrażeń, które się mu
zada. Bohater z Walką 2 aby traﬁć przeciwnika musi
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wyrzucić na kości czterościennej jedynkę lub dwójkę,
inaczej pudłuje. Bohaterowi z Walką 3 tylko wyrzucenie czwórki powoduje pudło, zaś bohater z Walką 1
traﬁa jedynie wyrzucając jedynkę.
Każda zaatakowana postać może spróbować uniknąć ataku. Standardowo Unik postaci wynosi jeden
(czyli wyrzucenie 1 na kości czterościennej oznacza
udany), ale niekiedy wartość może być zmodyﬁkowana (Żywa Tarcza zwiększająca umiejętność Uniku
postaci o jeden, czy bohater Cyrkowiec, który specjalizował się w unikaniu traﬁenia nożem ma unik +2.
Udany Unik neguje traﬁenie przez przeciwnika. Unikać
można jedynie ataków wręcz (czyli nie magicznych
czy z broni dystansowej) oraz czarów których zasięg
jest określany jako „dotyk”.
Atak na nieprzytomnego lub nieruchomego przeciwnika jest zawsze udany i nie ma potrzeby testowania.
Udany atak odbiera przeciwnikowi ilość punktów
Zdrowia równą Walce atakującego plus dodatkowe
obrażenia od rodzaju broni którą atakuje. Walczyć
można jedynie w bezpośrednie bliskości przeciwnika.
Walka na pięści zadaje tylko obrażenia z cechy Walka, broń lekka (noże, pałki, kastety) dodaje jeden do
zadanych obrażeń, broń średnia (miecze, włócznie,
buławy itp.) dodaje dwa, a broń ciężka (miecze oburęczne, topory, młoty, nauczyciel ﬁzyki) dodaje trzy
punkty do zadanych obrażeń, ale wymaga użycia obu
rąk, więc nie można wtedy nosić tarczy, a bohaterowie czarujący nie mogą wówczas rzucać czarów.
Broń dystansowa ma zasięg nieograniczony, jednak określona jest ilość pocisków. I tak: proca ma 8
pocisków i dodaje 1 do zadanych obrażeń. Łuk ma 6
pocisków i dodaje 2 obrażenia. Kusza natomiast ma 4
pociski i zadaje 3 obrażenia. Łuk jest bronią oburęczną, kusza zasadniczo też, ale jeśli strzela się z niej
jednorącz zmniejsza to szansę traﬁenia o jeden (tak
jakby Walka postaci spadła o właśnie jeden).
Pancerz. Dostępne są trzy typy pancerza: hełm,
zbroja i tarcza. Każdy posiadany element zmniejsza
zadane postaci obrażenia o jeden, a więc np. postać
traﬁona przez wojownika (walka 3) średnią bronią (np.
miecz) otrzymałaby 5 obrażeń i straciła pięć punktów
zdrowia. Jeśli jednak posiada hełm i zbroję straci jedynie 3 punkty zdrowia. Tarczę można nosić jedynie,
jeśli posiada się rękę wolną, ponadto bohater czarujący trzymając jakąś broń i tarczę nie może czarować,
jako że obie ręce ma zajęte.
Truciznami dysponują jedynie postacie intuicyjnie
związane z ich użytkowaniem, np. skrytobójcy. Jeśli
przeciwnik zostanie traﬁony zatrutą bronią, wyrządza
mu dodatkowe k4 dodatkowe obrażenia (o ile atak
bronią i zadane przezeń obrażenia przebiły się przez
pancerz atakowanego). Ostrze, które zatruło przeciwnika oczyszcza się z jadu.
Leczenie jest dostępne dla każdej postaci, ale jego
poziom wyznacza sposób określenia postaci przez gracza. Wojownik, który przecież nieraz łatał siebie lub
kompana, posiada leczenie na poziomie 2, a Uczony
Kapłan czy Lekarz – na poziomie 3. Oznacza to że testują szansę na uleczenie i jedynie wyrzucenie czwórki oznacza porażkę u Kapłana/Lekarza, trójka lub
czwórka to porażka leczenia przez Wojownika, a np.
Czarodziej uleczy punkt obrażeń, tylko gdy wyrzuci
jedynkę. W pozostałych przypadkach przywraca do 3
utraconych punktów Zdrowia, w zależności od Umiejętności Leczenie postaci. Leczyć można raz dziennie
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na każdą ranę (traﬁenie które zadało obrażenia).

Czary mogą wybierać postacie z Magią wyższą niż 0.
Postać z Magią 1 może wybrać 1 czar i użyć go jedynie raz dziennie, postać z magią 2 może wybrać 2 czary i czarować dwa razy dziennie rzucając np. jeden czar
dwukrotnie lub każdy czar po razie. Przy opisie każdego
z czarów podana jest wartość Magii od której można się
go uczyć, tzn. postać o Magii 2 nie może nauczyć się czaru wymagającego magii 3 lub więcej.

PRZYKŁADOWE

CZARY

Grom (bojowy czar dystansowy) zadaje k4 obrażenia
(plus wartość cechy Magia) w dowolnego przeciwnika,
niezależnie od dystansu. Obrażenia zadane Magią nie są
redukowane przez zbroję, lecz Magię postaci traﬁonej
odlicza się od zadanych punktów obrażeń.
Wymagany poziom magii: 3.
Tchnienie Życia (dystansowy czar leczący). Leczy
zdrowie dodając k4 + wartość cechy Magia czarującego.
Zasięg nieograniczony.
Wymagany poziom magii: 3.
Osłona (magiczne pole siłowe). Do końca dnia zapewnia +2 do pancerza Czarodziejowi lub wybranej i dotkniętej przez niego istocie. Taki pancerz powstrzymuje
magiczne pociski (redukując zadane przez nie obrażenia
o 2). Sumuje się ze zwykłym pancerzem, więc bohater
obłożony tym czarem (+2), zakuty w zbroję (+1) i hełm
(+1) , z tarczą w ręku (+1) będzie posiadał do końca
dnia pancerz 5, a więc traﬁenie bronią zadające 6 obrażeń spowoduje utratę jednego punktu Zdrowia, a czar
zadający 4 punkty obrażeń odbierze jedynie 2 punkty
Zdrowia.
Wymagany poziom magii: 3.
Tarcza (magiczna tarcza ochronna). Do końca walki
zapewnia +1 do pancerza czarującemu lub wybranej
i dotkniętej przez niego istocie. Taki pancerz powstrzymuje magiczne pociski (redukując zadane przez nie obrażenia o 1). Sumuje się ze zwykłym pancerzem, więc
bohater obłożony tym czarem (+1), zakuty w zbroję
(+1) i hełm (+1) , z tarczą w ręku (+1) będzie posiadał
do końca dnia pancerz 4, a więc traﬁenie bronią zadające
mu 6 obrażeń spowoduje utratę dwóch punktów zdrowia,
a czar zadający 4 punkty obrażeń odbierze mu jedynie 3
punkty zdrowia.
Wymagany poziom magii: 2.
Jad (magiczna trucizna). Do końca dnia zatruwa ostrze.
Zaklęta broń zadaje k4 więcej obrażeń.
Wymagany poziom magii: 2.
Światło (magiczne światło). Rozjaśnia przestrzeń
w sąsiedztwie postaci. Jasno jest na polu na którym stoi
bohater oraz na ilość pól dookoła równą jego Magii.
Wymagany poziom magii: 1.
Walka odbywa się na kwadratowej siatce (np. kartka z zeszytu w kratkę). Zaczynają bohaterowie, których
Szybkość jest najwyższa. Mają prawo do ruchu (prosto
lub po skosie) o ilość pól równą Szybkości oraz do jednej
akcji. Akcją jest Atak Wręcz, Czarowanie, Strzał czy np.
próba leczenia. Jeśli dwie postaci posiadają jednakową
Szybkość, zaczyna ta, która wyrzuci większą wartość na
kostce czterościennej.

C. D. N.
Na jesień 2134 roku planowane jest wydanie systemu Advanced
Ask and Play (AA&P) 3E.
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Future O’Dark

Anarchia, Herezja, Terroryzm
ALTERNATYWA

Future O’Dark to system osadzony w realiach Polski
(zjednoczonej Europy itd.) niedalekiej przyszłości, w której walka pomiędzy ludzkością, a siłami piekielnymi stała
się widoczna i namacalna jak nigdy dotąd. Wizja historii
współczesnej w systemie odbiega nieco od oﬁcjalnego
odpowiednika.

TŁO

HISTORYCZNE

W świecie FO’D rok 2000 okazał się faktycznie przełomowy. Japońska sekta Wrota Niebios zapowiedziała koniec świata. 02.02.2000 wybuchła ponad połowa
elektrowni atomowych, czyniąc największe spustoszenia
w Ameryce Północnej, Azji Środkowej i Zachodniej oraz
Europie Zachodniej. Kraje takie jak Stany Zjednoczone,
Rosja, Chiny, Francja, Szwajcaria i Holandia praktycznie
zniknęły z mapy Świata. Największą potęgą stały się Japonia, Kraje Muzułmańskie, Australia oraz kilka państw
Afrykańskich. Pył radioaktywny spustoszył w przerażającym stopniu całą Azję i Amerykę. Kraje Europy ponownie

się rozdzieliły i wzajemnie odizolowały, wietrząc zewsząd
zagrożenie terroryzmem.
Niemcy w 2002 stworzyli własny radykalny program
walki z terroryzmem i sektami o nazwie „Totalna Czystość”, w ramach programu rozpoczęły się na szeroką
skalę różnego typu prześladowania religijne. Polacy zjednoczyli się wokół Kościoła Katolickiego, który również
zaczął dominować społecznie i politycznie we Włoszech
i Hiszpanii. Prześladowani sekciarze zeszli do podziemia
i zaczęli sięgać po coraz bardziej radykalne środki walki
ze społeczeństwem.
W 2004 z sekt neopogańskich, satanistycznych i okultystycznych powstało ugrupowanie o nazwie Dzieci Entropii. Zaczęli praktykować rytuały i obrzędy magiczne,
mające na celu przywołanie starych bogów i demonów,
aby wspomogli Dzieci Entropii w walce z Kościołem. Na
początku dawało to znikome efekty, jednak pewne niefortunne wydarzenie odmieniło zupełnie stan rzeczy…
Kiedy wydawało się, że potęga Muzułmańska zniszczy
suwerenność państw Europejskich, dokonano w pobliżu
Babilonu niezwykłego odkrycia. W trakcie poszukiwania
złóż ropy natraﬁono na sieć podziemnych tuneli pochodzących sprzed około 6000 lat. Wewnątrz znajdowała
się także świątynia babilońskiego boga Marduka z zabezpieczoną wewnętrzną kryptą. Krypa chroniona była
nieznanym rodzajem czarnej skały, zawierać miała truchła dzieci Tiamat, starobabilońskiej bogini Chaosu, napisy w świątyni ostrzegały przed otwieraniem krypty, ze
względu na złą siłę istot „które nawet martwe mają moc
zniszczenia świata”. Niestety prowadzący wykopaliska
Irakijczycy uznali, że krypta jest tak naprawdę skarbcem, a napis ma odstraszyć potencjalnych złodziei. Nie
wiadomo, co dokładnie wydarzyło się 15.06.2004, kiedy
miało nastąpić otwarcie krypty. Znane są natomiast późniejsze wydarzenia.
Tego samego dnia Babilon został spustoszony przez
dziwnie wyglądające istoty, bardziej podobne do demonów niż przypominające ludzi. Nastąpiła cała masa zaburzeń w grawitacji, upływie czasu, funkcjonowaniu wszelkich urządzeń technicznych, a nawet stanach skupienia
materii na obszarze około 8000 km od miejsca zdarzenia.
Od tego czasu „Piekło zstąpiło na ziemię”, Kraje Muzułmańskie padły jeden po drugim, ogarnięte rozszerzającymi się strefami zaburzeń czaso-przestrzennych. Sekcie
Dzieci Entropii udało się wreszcie przywołać istoty, którym tak długo składała oﬁary. Tak zwane Strefy zaczęły
pojawiać się również w Europie. Były to jednak niewielkie obszary, które udawało się powstrzymać. Skuteczną
bronią okazały się modlitwa, krucyﬁks i święcona woda.
Wkrótce wyszło jednak na jaw, że nie wszyscy księża
i kapłani są w stanie walczyć z tego typu zjawiskami.
W 2005 roku zostaje w Rzymie reaktywowana Święta Inkwizycja. Na jej czele staje Polak - Arcyinkwizytor
Kordian, wcześniej ksiądz z Krakowa, któremu udało się
zabić trzy demoniczne istoty i zlikwidować kilkanaście
kryjówek Dzieci Entropii. Następuje nowy rodzaj trójpodziału władzy w Polsce. Władzę ustawodawczą sprawuje
tzw. Rada Państwowa, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich województw, wojska oraz oczywiście
Kościoła. Funkcję sądowniczą i penitencjarną przejmuje
Kościół. Znika też policja, której zadania przejmuje wojsko. Można powiedzieć, że wprowadzony jest stan wojenny, choć nieoﬁcjalnie i pod egidą Kościoła.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Nocny, miejski półmrok rozjaśniły nagle światła reﬂektorów wielkich wojskowych ciężarówek. Opancerzone wozy z rykiem wdarły się na parking starego,
zniszczonego osiedla. W błyskawicznym tempie wysypały się z nich dwa „zakute po zęby” oddziały Tajnych
Polskich Sił Zbrojnych. Czterdziestu pięciu odzianych
w zbroje z plastali wojowników gotowych znieść z powierzchni ziemi wszystko, co stanie im na drodze. Ruszyli szturmem na jedną z klatek niskiego, czteropiętrowego bloku. To właśnie tam, w piwnicy miały mieć
miejsce zakazane rytuały sekty Dzieci Entropii.
- Opancerzone drzwi! Założyć Explosiv pack’a – potworny huk i odgłos spadającego czternaście metrów
dalej żelastwa.
Tupot stóp, strzały. Chwila ciszy i nagle seria upiornych wrzasków. Wbiegło dwunastu, wybiegł jeden.
Spod pancerza wydobywa się ﬁoletowa stróżka dymu,
a mężczyzna drze się jak opętany. Koledzy z drugiego
oddziału uspokajają go serią z ckm-u.
- Grupa trzecia, zabezpieczyć teren! Grupa dwa,
taktyka „grot”! Grupa cztery taktyka „tarcza”. Grupa
piąta ze mną! – padają krótkie, nerwowe komendy dowódcy.
Grupa dowódcy biegnie już po schodach w górę, na
wyższe piętra. Wyrzucają ludzi z mieszkań i zaczynają
zakładać ładunki wybuchowe. Grupa 2 odpaliła pociski
drążące, te wwiercają się w ziemię przed budynkiem,
za parę sekund dotrą do piwnic. Czwórki ustawili się
przed wyjściem, w razie jakby, co przyjmą na siebie
ogień przeciwnika. Trójki rozstawili się na osiedlu, obserwują teren. Cisza, pociski drążące milczą, oddział
dowódcy też.
Nagle są, wypadają w błyskawicznym tempie, strzelają do oddziału czwartego. Dowódca z grymasem
nienawiści na odsłoniętej twarzy zabija własnych ludzi. Żołnierzy ogarnia panika i chaos, zewsząd padają
strzały, słychać jęki rannych i umierających. Z trudem
udaje się unieszkodliwić dowódcę i resztę opętanych.
– Przerwać akcję i wycofać się – słychać nagle w głośnikach hełmów. – Zabezpieczyć pojazdy i czekać na
dalsze rozkazy. Przechodzicie pod komendę agentów
T.A.S.K.!
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Południe Europy to przede
wszystkim
ponowna
dominacja Grecji, która jeszcze parę lat
wcześniej nieomal zniknęła z mapy świata, wchłonięta przez państwa arabskie. Obecnie Kościół Grecki stanowi drugą, co do
wielkości, potęgę religijną i militarną na świecie, pierwszą
zaś, jeśli chodzi o sumę tych sił. Bowiem największą religijną siłę posiada nadal Kościół Rzymskokatolicki (pomimo
spadku znaczenia Włoch i Rzymu), zaś największą potęgę
militarną Niemcy i Zjednoczony Związek Republik IV Rzeszy. Kościół Grecki sprawuje władzę w teoretycznie suwerennej Macedonii, Albanii, Jugosławii, Bośni, Hercegowinie,
Bułgarii, Turcji oraz na Cyprze, zaś w Słowenii, Rumunii i na
Węgrzech ściera się w walce o wpływy z IV Rzeszą i Kościołem Katolickim. Grecja jako jedyny kraj rozpoczęła ekspansje na skażone terytoria Azji zachodniej. Włochy natomiast
ponownie rozpadły się na mniejsze państewka, zjednoczone
jednak silną władzą Kościoła Katolickiego na całym obszarze. Zachodnio-południowe obszary Europy, czyli Portugalia,
Hiszpania oraz Bretonia (dawna południowa Francja) stanowią silne, ekspansywne kolonialnie państwa, gdzie władza
spoczywa w rękach Kościoła Katolickiego.
Centrum Europy to przede wszystkim IV Rzesza i Polska.
W skład Zjednoczonego Związku Republik IV Rzeszy wchodzą Niemcy, Austria, Czechy, Holandia, Dania, Belgia i Luk-
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semburg, te ostatnie państwa obszarem obejmują obecnie
także terytoria dawnej Francji. Władzę religijną sprawuje na
tym terytorium tzw. Kościół Germański, którego głową jest
Cesarz (jest również głową państwa w Niemczech). Natomiast Polska z potężnie rozwiniętym Kościołem Katolickim
i Tajnymi Polskimi Siłami Zbrojnymi stanowi swoistą przeciwwagę dla tych państw. Polacy zdecydowanie lepiej radzą
sobie z pojawiającymi się strefami i siłami demonicznymi,
a także wykazują większą ekspansję terytorialną na terytoria Europy Wschodniej, Północnej, Afryki i Ameryki Południowej. Do państw znajdujących się w streﬁe wpływów
Polski należą Słowacja, Białoruś, Litwa i Szwecja, a także
częściowo Węgry, Ukraina, Estonia i Finlandia (trzy ostatnie
są po prostu obszarami polskich wypraw interwencyjno-badawczych i Polska jako jedyny kraj posiada tam placówki).
Pomiędzy Kościołem Katolickim, Greckim i Germańskim
został teoretycznie w 2012 podpisany pakt o nieagresji
i wzajemnym wspieraniu się w walce z herezją, okultyzmem
i wszelką działalnością sekciarską. Faktycznie jednak Kościoły ścierają się ze sobą w nieoﬁcjalnej walce o wpływy i dominację na terytoriach, na których spotykają się ze sobą.
Węgry są jedynym krajem, w którym trzy Kościoły mają
świątynie, placówki i zasiadających
w rządzie przedstawicieli. Dlatego kraj jest terenem neutralnym,
na którym odbywają się wszystkie
najważniejsze spotkania pomiędzy
władzami religijnymi wszystkich
trzech kościołów. Jednocześnie
jest to arena szczególnych intryg
i przepychanek pomiędzy tajnymi
agentami służb Kościoła Katolickiego, Germańskiego i Greckiego.

T.A.S.K.
W KOGO WCIELAJĄ SIĘ GRACZE

Przemysław Horoszkiewicz

Gracze rozpoczynają grę około roku 2020, kiedy sytuacja geopolityczna jest już nieco ustabilizowana. Udało
się odzyskać kontakt z krajami Ameryki Łacińskiej, kraje
europejskie, w tym Polska, zakładają tam placówki i kolonie, walcząc o prymat z Japończykami, którzy również
postanowili opanować nowe terytoria. Ameryka Północna, Afryka i Azja stanowią obszar niezwykle niebezpieczny i zamknięty dla osób cywilnych. Na tych olbrzymich
obszarach panuje radioaktywny chaos, bądź też demoniczne siły.
Europa jest krainą przypominającą ser szwajcarski,
chociaż Szwajcaria zniknęła z map. Jest wiele obszarów
skażonych oraz wiele tzw. Stref, odizolowanych i strzeżonych przez siły wojskowe bądź kościelne. Na północy
ocalała Szwecja. Finlandia ucierpiała bowiem na skutek
hord zmutowanych istot przybywających ze wschodu,
natomiast na terenach Norwegii masowo zaczęły się pojawiać Strefy, których nikt nie był w stanie powstrzymać.
Mówi się, że liderzy norweskich Dzieci Entropii są najpotężniejszymi i najbardziej niebezpiecznymi magami
wszechczasów.
Natomiast Irlandia i Wielka Brytania prawie nie odniosły
uszczerbku poza kilkoma, co
prawda dużymi, ale nierozszerzającymi się, Strefami. Kraje
te są wiodące w rozwoju gospodarki i utrzymaniu porządku
wewnątrz swych granic. Irlandia
i Wielka Brytania przodują także w zakładaniu nowych kolonii
i ekspansji terytorialnej na skażonych jeszcze rejonach Francji,
Ameryki i Afryki.
Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia i Rumunia stanowią obszar silnie zmilitaryzowany, na którym toczy
się nieustanna walka z efektami
skażenia i demonicznymi istotami wyłaniającymi się ze Stref.
W najlepszej sytuacji jest Rumunia, której Niemcy udzielają
pomocy wojskowej oraz Litwa
i Białoruś wspomagane przez
Kościół z Polski.

Graczom przyjdzie się wcielić
w takich właśnie tajnych agentów
służb kościelnych, w skrócie T.A.S.K.
Do ich zadań będzie należeć wywiad,
odnajdywanie i inﬁltracja wrogich
środowisk, zwalczanie sekt oraz sił
demonicznych, rozszerzanie wpływów Kościoła Katolickiego w Polsce
i zagranicą. Można będzie się wcielić
w jedną spośród specjalistycznych
profesji, które wchodzą w skład tajnych służb polskiego kościoła. Są to:

Inkwizytor – kapłan szczególnie predysponowany do walki
z siłami demonicznymi;
Biotechnik – osoba, której
organizm i umysł jest w stanie
zasymilować się z nowoczesną aparaturą cybernetyczną;
Psionik – obdarzony ponadnaturalnie rozwiniętym
umysłem i będący w stanie wpływać siłą woli na wiele
elementów otoczenia;
Zabójca – obdarzony szóstym zmysłem łowca, którego naturalne mordercze instynkty zostały rozwinięte
i udoskonalone do skrajnie niebezpiecznego poziomu;
Medium – były okultysta, nawrócony i zwerbowany przez kościół, zachowujący część magicznych mocy
i szczególnie wyczulony na przejawy tych sił.
Jak można się domyślić grupy zadaniowe (drużyny)
liczą od czterech do sześciu osób. W każdej grupie musi
być Inkwizytor, który pełni rolę dowodzącą i nadzorującą pracę grupy, jest również najbardziej odpowiedzialny
przed zwierzchnikami i rozliczany z wszelkich niepowodzeń grupy. W razie nakładania kary na grupę za szczególnego rodzaju błędy, Inkwizytor ponosi skutki kary,
może to być nawet śmierć, pozostała część po wnikliwych

- SYSTEMY testach i badaniach jest z reguły przydzielana do innych
grup zadaniowych lub tworzy się z nich tzw. zespoły specjalistyczne, najczęściej dwuosobowe, wyznaczane do
innych działań niż zwalczanie okultyzmu i walka z sektami. Ktoś, kto jest Medium, ze względów bezpieczeństwa,
nie może zostać dołączony do zespołu specjalistycznego,
w którym nie ma Inkwizytora.

PARĘ

SŁÓW O MECHANICE

jący Talentem UWODZENIE na poziomie 2 i chce go użyć, wykonuje test
dwoma kośćmi k6. Poziom trudności
zależy w tym przypadku od wartości
cechy Prezencja. Powiedzmy, że wynosi ona 2. Oznacza to, że trudność
testu równa jest 5+, innymi słowy
dwa górne wyniki rzutu kością k6,
czyli 5 i 6, oznaczają sukces na pojedynczej kości. Tak, więc Cecha =
1 oznacza sukces tylko przy wyniku
rzutu k6 = 6, natomiast Cecha = 4
zapewnia sukces na każdej kości, na
której wypadnie 3,4,5 albo 6 (czyli
cztery górne wyniki na kości zapewniają sukces). W naszym przykładzie
gracz rzuca dwoma kośćmi, wypada
mu 2 i 4, czyli przy trudności 5+ nie
osiąga żadnego sukcesu – jego zaloty
zostają zbyte pogardliwym prychnięciem.

Większa ilość kości przy teście,
zależna od poziomu danej umiejętności, podnosi prawdopodobieństwo wyrzucenia sukcesu, ale jest
też niezbędna, dlatego, że pojedynczy sukces nie zawsze wystarczy. Dla każdej bardziej skomplikowanej czynności wymagany jest dodatkowy sukces. Dlatego
czynności skomplikowane wymagają dwóch, trudne - trzech,
bardzo trudne - czterech, mało prawdopodobne - pięciu,
nieprawdopodobne - sześciu sukcesów. Dodatkową kwestią
jest to, że często zdarza się konkurować w danej czynności,
a wtedy gracz wykonuje kontest danej czynności. W konteście im więcej sukcesów tym lepiej. Rozgrywanie walki
z przeciwnikiem opiera się właśnie na kontestach, jedynie
ćwiczenia w pojedynkę (np. strzelanie do tarczy, to zwykły
test Walki na poziom trudności zależny od Zwinności).

PARĘ

SŁÓW O WALCE

Walka w grze, jak wspomniano powyżej, opiera się głównie na kontestach. Gracze porównują jeden z dziesięciu rodzajów walki (przy czym najczęściej będzie to jakiś rodzaj
walki bronią) ze sobą. Większa ilość sukcesów decyduje
o tym, która postać traﬁła.

Przykładowo: Gracz – agent Mauser – walczy bronią tnącą –
szablą – z NPC’em – kultystą Raskolnikowem, posługującym się
bronią obuchową – dwuręcznym młotem. Mauser ma Zwinność

Nie wystarczy jednak wygrać w samym konteście aby
skutecznie zranić przeciwnika. Raskolnikow może bowiem
wykorzystać uniki. Trudność testu uników zależy od ilości
sukcesów, jakie przeciwnik osiągnął w konteście. Przy jednym sukcesie agenta Mausera oznacza to, że u npc’a z trudnością 3+ (zależne od Zwinności) wzrośnie do 4+. Poziom
uników kultysty wynosi 3, więc rzuca 3k6. Wyniki to 2, 4 i 3
– tylko jeden sukces, ale i to wystarcza, aby uniknąć ciosu
szablą.
Jak widać uniki przy dużej Zwinności to niewątpliwy atut
w walce, który jednak na niewiele się zdaje, gdy atakuje
dwóch i więcej przeciwników. Jak
mówi stare przysłowie „i Herkules
dupa, kiedy ludzi kupa”.
Co by się jednak stało, gdyby
cios traﬁł? Trzeba wtedy określić
jak ciężkie rany otrzymał kultysta.
W walce wręcz siła ciosu zależy od
sumy Cechy Siła oraz bonusu broni,
w tym przypadku Siła Mausera = 2,
a bonus szabli wynosi +2. Siła ciosu wynosi więc 4. Gdyby Raskolnikow nie miał żadnej osłony na ciele,
jego Żywotność spadłaby o 4 poziomy i byłby okaleczony, co oznacza
stan bliski nieprzytomności i agonii,
a w mechanice gry przekłada się
na minus 4 kości przy jakimkolwiek
teście (a więc przy walce również).
Kultysta nosi jednak płaszcz z grubej skóry, co daje 1 punkt pancerza,
innymi słowy niweluje 1 punkt obrażeń i sprawia, że jest tylko ciężko
ranny. W praktyce ciężka rana czy
okaleczenie niewiele się różni, gdyż
oznacza radykalny spadek szans na
wygranie kolejnego kontestu w walce, a więc najczęściej śmierć.
Tak wyglądają znacznie uproszczone zasady walki wręcz. Dokładniejszy opis wykorzystywania zdolności posługiwania się bronią, uników,
stosowania różnego typu pancerzy
oraz możliwości wparowywania i zbijania ciosów znajdzie się
przy okazji dokładnego opisu profesji Zabójcy.
Tyle tytułem ogólnego wprowadzenia w świat i zasady gry
FO’D. Załączona karta postaci ułatwi nieco wyobrażenie sobie tego wszystkiego, a dopiero następne artykuły pozwolą
na stworzenie postaci agenta i objaśnią zasady dotyczące wiary, mocy duchowych, psionicznych oraz okultyzmu,
a także szczegółowe zasady walki (zwłaszcza strzeleckiej).
Już w kolejnym numerze WS znajdzie się dokładny opis
profesji Inkwizytor, a w związku z tym zasady pojedynków
duchowych i konfrontacji z Siłami Ciemności. Załączony będzie także opis historii i struktury Kościoła w Polsce z nastawieniem na wyjaśnienie powstania i sposób funkcjonowania
T.A.S.K.
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W grze każdej postaci przypisanych jest dwanaście charakteryzujących ją cech. Podzielone są na trzy grupy. Cechy
ﬁzyczne to siła, wytrzymałość, zręczność i zwinność. Cechy socjalne to charyzma, opanowanie, prezencja i spryt.
Ostatnią grupę stanowią cechy mentalne, czyli inteligencja,
psyche, wykształcenie oraz zmysły. Każda z cech może mieć
wartość od 1 do 6. Przeciętny człowiek, a więc i gracz ma
wartość cechy 2. Od niej zależy trudność, z jaką gracz będzie testował Talenty, Umiejętności, Wiedzę i Walkę, a jest
to w sumie czterdzieści dodatkowych elementów charakteryzujących postać (ich wartość zamyka się w przedziale 0
– 6). Poziom określonego Talentu, Umiejętności, Wiedzy lub
Walki decyduje natomiast o ilości
kostek k6, którymi będziemy rzucać, jeśli chcemy sprawdzić efekty
określonych poczynań postaci.
Przykładowo: jeśli gracz dysponu-

3 oraz broń tnącą na poz. 3, dodatkowo ma też specjalizację
w szablach – łącznie daje mu to rzut 3k6 oraz możliwość powtórzenia niesatysfakcjonującego rzutu. Rzut 3k6 = 2, 5, 5, powtarzamy dwójkę i wypada 4, wspaniale aż 3 sukcesy. Raskolnikow
ma Zwinność 4 oraz walkę bronią obuchową 3, ale specjalizację
ma w morgensternach, co w tym przypadku na niewiele mu się
przydaje. Rzut 3k6 na trudność 3+, wyniki 3, 1, 5, 4. Byłyby
również trzy sukcesy i tym samym remis, gdyby nie jedynka.
Jedynka zawsze niweluje jeden sukces i nigdy nie zapewnia graczowi sukcesu nawet przy poziomie Cechy równym 6. Tak, więc
Raskolnikow ma tylko 2 sukcesy i przegrywa kontest walki.

Przemysław Horoszkiewicz
Autor zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nazw własnych i skrótów pojawiających się w artykule, tj: Future o’ Dark - FO’D i Tajni Agenci
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FUTURE O’DARK
PROFESJA

PRZYDOMEK

Imię i nazwisko:
PŁEĆ

WIEK

WAGA

WZORST

Opis postaci:
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Dążenia/Cele:

Powiązania:

Cechy ﬁzyczne

Cechy socjalne

Cechy mentalne

Siła

Charyzma

Inteligencja

Wytrzymałość

Opanowanie

Psyche

Zręczność

Prezencja

Wykształcenie

Zwinność

Spryt

Zmysły

Talenty

Specjalizacja

Poziom

Umiejętności

Aktorstwo

Akrobatyka

Atletyka

Antygrawy

Czujność

Kradzież

Dyplomacja

Pojazdy kołowe

Intuicja

Rzemiosło

Muzykalność

Samoloty

Plastyka

Skradanie się

Uwodzenie

Survival

Zastraszanie

Tropienie

Dowodzenie

Ukrywanie się

Wiedza

Specjalizacja

Poziom

Walka

Cybernetyka

Bijatyka

Ekonomia

Br. drzewcowa

Historia

Br. obuchowa

Kryminologia

Br. palna

Lingwistyka

Br. tnąca

Medycyna

Działa

Okultyzm

Ład. wybuchowe

Prawo

Rzucanie

Psychologia

Teoria

Technika

Uniki

Żywotność

Zdrowie

[ ] Lekka rana

osłabiony

1

[ ] Kilka ran

gorączka

2

[ ] Rany ciężkie

choroba

3

[ ] Okaleczenie

stan ciężki

4

[ ] Agonia

agonia

–

Minus

Umiejętności i cechy specjalne

Specjalizacja

Poziom

Specjalizacja

Poziom

Poziom

Kasa

Dochody
Cecha profesji:

- RECENZJE RPG

literatura

literatura

•••••

•••••

•••••

Monastyr

fantasy
dla dzieci

fantasy

Koralina

Pierwsze prawo magii

Ignacy Trzewiczek

Neil Gaiman
wyd. MAG
stron: 168

Terry Goodkind
wyd. Rebis
stron: 696

Ostatnia Wspólna Jesień to pierwsza z serii
dziesięciu przygód do nowego polskiego systemu RPG, Monastyru. Przyznaję, że czekałem
na pozycję z utęsknieniem. Lektura Monastyru
pozwalała sądzić, że i ten dodatek traﬁ w moje
gusta.
Po pierwszej oﬁcjalnej przygodzie należałoby
się spodziewać, że wprowadzi czytelników głębiej w świat i pokaże możliwości w nim drzemiące. Ostatnia Wspólna Jesień spełnia te kryteria, choć z pewnymi zastrzeżeniami.
Wydarzenia opisane w scenariuszu rozgrywają
się Kathardzie, niedawno zdobytej przez Kord
prowincji. Miejsce odbiega dość znacznie od typowego obrazu świata wyłaniającego się z podręcznika głównego. Dodatek poszerza więc wiedzę o świecie, ale nie pogłębia tej już zdobytej
podczas lektury Monastyru. Nieco inaczej jest
z klimatem. Przygoda pokazuje stosunki panujące w świecie, sposób myślenia mieszkańców,
a spora różnorodność wątków pobocznych ukazuje całą gamę możliwości oferowanych przez
system.
Przygodę skonstruowano w taki sposób by była
uniwersalna. Autor nie narzuca ani stopnia zaangażowania bohaterów w główny wątek, ani
tego, jakie postacie gracze powinni odgrywać.
Właśnie uniwersalność wymusiła przeniesienie
akcji na dalekie, północne kresy Kordu. Tu rozegra się wątek miłosny, szpiegowski, czy w końcu leżący na pograniczu magii i religii. Całość
może zostać ubarwiona wątkami pobocznymi
oferowanymi przez scenariusz. Dodatkowo
można urozmaicić akcję osobistymi zadaniami
dla bohaterów, które wynikają z wprowadzenia
w przygodę. Ostatnia Wspólna Jesień podrzuca
kilka pomysłów dla wszystkich profesji dostępnych w Monastyrze.
Nie chcąc zdradzać fabuły przygody zmuszony
jestem odnieść się jedynie do subiektywnych
wrażeń, jakie towarzyszyły przy czytaniu dodatku. 32 strony pełne są przydatnych informacji o Kathardzie i dodatkowych reguł związanych z tym miejscem. Znajdziemy również opis
ciekawych bohaterów niezależnych. Wszystko
stanowi spójną całość powiązaną z wątkami
przygody. Ilustracji jest stosunkowo niewiele
(wszystkie czarno-białe, jedynie okładka jest
w kolorze). Jedynym poważniejszym mankamentem brak korekty. Literówki są dość powszechne, a niektóre zdania noszą wyraźne
ślady przeróbek w postaci niespójności gramatycznej. Nie umniejsza to jednak wartości
całego dodatku i na szczęście nie przeszkadza
zbytnio w czytaniu. Ostatnią Wspólną Jesień
mogę z czystym sumieniem polecić wszystkim,
którym klimat Monastyru przypadł do gustu.
Jak przystało na przygodę do systemu w klimacie dark fantasy spotkają nas tu zarówno
tragiczne wydarzenia, jak i bohaterowie. Cena
nie jest wygórowana, biorąc pod uwagę bogatą
zawartość. Szczerze polecam.

Koralina to druga (po Nigdziebądź) powieść mojego ulubionego pracoholika, jaką przeczytałem.
Książka naprawdę jest tak niesamowita, jak zachwalają na ostatniej stronie Diana Wynne Jones,
Terry Pratchett oraz Lemony Snicket, poczynając
już od okładki namalowanej przez genialnego
(moim skromnym zdaniem) Dave’a McKeana,
która oglądana pod różnymi kątami ujawnia niepokojące cienie.
Treść to, na pozór tylko, wariacja na temat „Alicji
w krainie czarów”, czyli przeniesienie bohaterki
do innego świata. Jednak Gaiman od samego początku zrywa z wszelkimi schematami. Koralina
Jones wraz z rodzicami wprowadza się do starego
domu, w którym mieszkają dwie podstarzałe aktorki (które w ogóle nie słuchają, co mówi dziewczynka i zwracają się do niej Karolino), szurnięty
starszy pan (hodujący mysi cyrk) i… jest jeszcze
puste mieszkanie, które okazuje się być zupełnie innym światem. Ten świat to rzeczywistość
dziecięcych lęków, cieni pod łóżkiem, potworów
w szaﬁe oraz… guzików. Miejsce, do którego traﬁa Koralina, nie znajduje się pod ziemią, za króliczą norą czy maleńkimi drzwiami; jest tuż za
zamkniętymi, prowadzącymi donikąd drzwiami.
Nie ma żywych kart, ﬁgur szachowych, gadających zajęcy, są za to wszyscy ludzie z domu,
w którym mieszka Koralina, jednak nie do końca
tacy jak w rzeczywistości. Wynaturzeni jeszcze
bardziej niż zwykle, szaleni, odlegli i obcy. Jedynym wątkiem, jak gdyby żywcem przeniesionym
z Alicji, jest kot, ale nie byłbym pewien czy to
przeniesienie, czy po prostu autor lubi koty (które
nie potrzebują imion), że umieszcza je w niemal
każdym swoim tekście.
Koralina, w przeciwieństwie do Alicji, jest zwykłym dzieckiem i zachowuje się, jak zapewne
każdy z nas by się zachował – początkowo się
boi, a kiedy zdaje sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia, staje się zdeterminowana i odważna
(Gaiman podaje też swoją, bardzo ciekawą, deﬁnicję odwagi).
Mistrzostwo Gaimana widać w budowie zdań
– krótkich, treściwych, a jednocześnie świetnych
językowo i stylistycznie, budowaniu klimatu niepokoju i niepewności, świetnemu oddaniu sposobu postrzegania świata przez małą dziewczynkę,
której nikt nie słucha i nie rozumie. Rozkoszne
jest także opowiadanko Koraliny, które pisze na
komputerze ojca – podejrzewam nawet, że wymyśliło je jedno z dzieci autora. Dorośli nie są
chyba w stanie stworzyć czegoś tak pociesznego.
I ostateczny argument na geniusz autora: Koralina to tylko bajka… po którą chętnie sięgają
dorośli i, jak dzieci, boją się razem z bohaterką
i razem z nią przeżywają niesamowite przygody.
Ta książka jest bajką z prawdziwego zdarzenia.
Nie bzdurną, sielankową, radosną i kolorową, do
jakich przyzwyczaiły nas ostatnie lata (Teletubisie). To bajka z gatunku tych mądrych, które
lekko strasząc dziecko w obecności czytającego
rodzica lub rodzeństwa pomagają zrozumieć, że
świat nie zawsze jest dobry i przyjazny, a czasem
bywa nawet okrutny i straszny.
„Baśnie są więcej niż prawdziwe: nie dlatego, iż
mówią nam, że istnieją smoki, ale że uświadamiają, iż smoki można pokonać” – G. K. Chesterton.

Kilka lat temu na rynek książek o tematyce fantasy weszła nowa pozycja autorstwa
Terry’ego Goodkinda pod tytułem „Pierwsze prawo Magii”. Książka stanowi pierwszy
tom serii „Miecz Prawdy”. Akcja dzieje się
w świecie podzielonym przez Granice na
trzy części: Westland – krainę całkowicie
pozbawioną magii, Midlandy – w których
panuje magia Biała oraz D’Harrę opanowaną przez Czarną magię. Granice są wycinkami z zaświatów, mającymi uniemożliwić
podróżowanie między poszczególnymi krainami.
Głównym bohaterem powieści jest Richard
Cypher, przewodnik w Lasach Westlandzkich. Od najmłodszych lat wychowywał się
razem z bratem Michaelem w rodzinnym
domu. Bardzo wcześniej stracili matkę,
która zginęła w pożarze. Później, już w dorosłym życiu, spotkała go druga tragedia
– ojciec został brutalnie zamordowany.
Młody Cypher spędził trzy tygodnie na
szukaniu sprawców zabójstwa. Zaprowadziło go to aż do przygranicznych lasów
Ven, gdzie spotkał Kahlan Amnell ratując
ją przed bojówką. Dziewczyna powiedziała
mu, że przybyła z Midlandów. Richard był
zszokowany, że udało jej się przebyć gramicę i postanowił zabrać ją do Zedda, starego
przyjaciela mieszkającego w Midlandach
przed ustanowieniem Granicy. Kahlan zdradziła, że poszukuje w Westlandzie Czarodzieja, mogącego uchronić wszystkie trzy
krainy przed armią władcy D’Harry, Rahla
Posępnego.
Czarodziejem okazał się Zedd. Dowiedział
się od dziewczyny, że Rahl zamierza przejąć kontrolę nad trzema szkatułami Ordena
i że zdobył już dwie. Jeżeli zdobędzie ostatnią, zyska władzę nad życiem i śmiercią.
Aby powstrzymać D’Harańskiego władcę,
Czarodziej musi wyznaczyć Poszukiwacza
Prawdy, jedynego człowieka zdolnego powstrzymać Rahla. Zostaje nim ogłoszony
Richard, w którego rękach od tej chwili
spoczywają losy świata.
Książka jest napisana bardzo ciekawie,
z elementami humoru. Wprowadza wiele motywów niespotykanych w tego typu
powieściach. Na szczególną uwagę zasługują dynamiczne opisy walk oraz ciekawe
stworzenia, jak na przykład Nocne Ogniki
lub Sercowe Psy. Książka ma ponad 600
stron, więc lektura jest zapewniona na kilka
wieczorów, a kiedy się ją skończy, można
sięgnąć po „Kamień Łez”, drugi tom cyklu,
równie ciekawy jak „Pierwsze prawo Magii”.

wyd. Portal
cena: 16 zł (kup)

Sławomir „Zuhar” Wrzesień
Łódź, wrzesień 2004
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Ostatnia Wspólna Jesień

Vtotek

Piotr A. Nowakowski
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Amerykańscy bogowie

Terry Pratchet, Neil Gaiman
wyd. Prószyński i S-ka
stron: 414

Neil Gaiman
wyd. MAG
stron: 544

Reżyseria: Antoine Fugua
Scenariusz: David Franzoni, John Lee Hancock
Muzyka: Hans Zimmer

„Dobry omen” – książka stworzona przez dwóch
znanych na całym świecie autorów – opowiada o apokalipsie. Oczywiście żadna książka
Pratchetta nie może być w pełni poważna – ta
również przepełniona jest humorem. Gaiman
zaś w swoich utworach wytwarza niesamowity klimat. Połączenie stylu tych dwóch pisarzy,
mogłoby wydawać się dziwne, jednak wypadło
znakomicie!
Niebo i Piekło – dwie całkowicie odmienne i rywalizujące ze sobą strony, postanawiają zakończyć spór ostateczną bitwą. Na ziemię zostaje
więc zesłany antychryst, mający sprowadzić
koniec świata i przewodzić Jeźdźcom Apokalipsy (a raczej Motocyklistom Apokalipsy). To jest
głównym problemem Crowleya (agent piekła)
i Azirafala (anioł posiadający nawet własny antykwariat). Początkowo przeciwnicy, postanawają połączyć siły i nie dopuścić do ostatecznego końca.
Fani pisarzy na pewno przeczytają książkę jednym tchem, jednak innym czytelnikom może
się znudzić. Chociaż końcówka jest świetna
i każdy powinien ją przeczytać, środek książki trochę się wlecze, a fabuła zwalnia. Książka
ma sporą objętość – dla jednych będzie idealna
na wakacje, dla innych na niecały tydzień. Ale
wszystkich powinna trzymać w napięciu do samego końca, bo tak naprawdę nie wiadomo jak
może się skończyć tak niesamowita historia.
Polecam fanom humoru Pratcheta i miłośnikom
opowieści Gaimana.

Ciężko pisać recenzję dzieła tak monumentalnego,
skomplikowanego i skończonego, ale jednak spróbuję.
Neil Gaiman światem i obecnością bogów zafascynowany był od dawna (przykładem niech będzie
komiks „Sandman”) i swoją fascynację zrealizował
z ogromnym rozmachem. „Amerykańscy bogowie”
to opowieść o człowieku wplątanym w cudze intrygi, zmuszonym podróżować nieomal przez całe
USA, by odkryć prawdę o tym, co się wokół niego
dzieje oraz prawdę o sobie. Książki nie da się czytać bez choćby pobieżnej znajomości panteonów
bogów różnorakich kręgów kulturowych. A raczej
da się, ale traci się przez to wiele; jednak Gaiman
pisze dla czytelnika inteligentnego, rozeznanego
w świecie, historii, kulturze (własne zainteresowania religioznawcze jak najbardziej zalecane).
Jeśli ktoś, jak np. ja, jest przyzwyczajony do pewnego charakterystycznego stylu pisania autora, ma
niezły orzech do zgryzienia. Bogów czyta się jak
gdyby napisał ich ktoś inny, a nie Gaiman. Stylem,
językiem, budową i dbałością o szczegóły powieść
przypomina najlepsze dzieła Stephena Kinga – jeśli
gdzieś leży książka, możemy być pewni, że poznamy tytuł, jeśli ktoś jedzie samochodem, na pewno
dowiemy się ze szczegółami, w jakim jest stanie.
Akcja rozkręca się raczej wolno i onirycznie, by
pod koniec uderzyć zmasowanym atakiem rakietowym wydarzeń. Bogactwo wydarzeń, zaskakujące
zwroty akcji, miejscami spokojniejsze fragmenty
dla nabrania oddechu – to wszystko znajdziecie
w „Amerykańskich bogach”.
A jednak miałem wielki problem z oceną. I tak jedyną sprawiedliwą, jaką mogę przyznać jest czwóreczka, ale z adnotacją, że jest to ocena wydana
w trakcie czytania. Czwórka z plusem, to ocena już
po przeczytaniu monumentalnej całości, zastanowieniu się nad książką. Ogólnie, ocena z perspektywy, obejmująca całą treść.
Jak zawsze w wypadku twórczości Gaimana (Mój
ulubiony pracoholik™) zalecam przeczytanie i wydanie własnej oceny, z pewnością żaden miłośnik
naprawdę dobrego pisarstwa się nie zawiedzie.
Polecam serdecznie dowiedzieć się samemu, jak
wielka różnica jest między oryginałem a odbiciem
wspomnień.

Film kontrowersyjny, budzący wiele różnych reakcji. Amerykanie generalnie ﬁlm olali i nie spodobał
się im, natomiast w Europie „Król Artur” przyciąga
tłumy.
Jednak nawet w Polsce jest wielu, którym ﬁlm się
nie podobał [np. rednacz], zapewne dlatego, że nie
zwrócili uwagi na fakt, czym ﬁlm miał być. A miał
być, i jest, próbą rekonstrukcji, jak było naprawdę.
Przede wszystkim akcję przeniesiono do V wieku
naszej ery, czyli niemal 800 lat wstecz w porównaniu do legend. Zamiast dość sztucznej i naciąganej na ilość apostołów, liczby dwunastu rycerzy,
mamy… Właśnie, nie wiemy ilu mamy. To prawdziwy, brutalny świat i większość tzw. Rycerzy Okrągłego Stołu zginęła w walce z Piktami. Przeżyli
nieliczni, którzy wcale nie są wyidealizowanymi
herosami z „Chanson de geste” tylko ludźmi z krwi
i kości (utarczki słowne Lancelota na temat kobiet
pozostałych rycerzy są powalające). Chwała twórcom ﬁlmu za to, że po pierwsze przeczytali chyba wszystkie wersje legendy o Arturze, po drugie
wszystkie dostępne źródła archeologiczne, po trzecie kilka podręczników historii.
Historia jest tu chyba główną bohaterką. Jeśli komuś nie odpowiadają stroje rycerzy, ich pochodzenie, lekko turecka broń i styl walki Tristana,
wygląd i pochodzenie Sasów, konﬂikt z Piktami
– zapraszam wszystkich do podręczników historii
koncentrujących się na końcu starożytności i początku średniowiecza na Wyspach Brytyjskich. Aż
chce się zacytować, że „tak było naprawdę”.
W krótkiej recenzji w Nowej Fantastyce (Wielkie
Joł dla papierowej konkurencji!) autor zakończył
słowami „I tylko Graala żal”. Cóż, mnie Graala nie
żal. Ciekawym faktycznego istnienia lub nie tego
mitycznego artefaktu, proponuję przeczytać opracowanie naukowe pt. „Graal - od starożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego” Jessie L. Weston, które dość szybko pozbawia złudzeń – raczej
nie było żadnego czarodziejskiego kieliszka.
Bardzo spodobał mi się brak magii i wszelakich
sił nadprzyrodzonych, na który narzekali głównie
Amerykanie [i rednacz]. Dawno nie widziałem na
osiedlu żadnego maga rzucającego czary na prawo i lewo, więc taką dawkę realizmu powitałem
z otwartymi ramionami. Merlin jako druidzki przywódca powstania? Czemu nie?
Scenariuszowi nie da się zarzucić czegokolwiek,
tak samo reżyserii – uważam, że to jeden z lepiej
zrealizowanych ﬁlmów jakie widziałem, bez widocznych wpadek ﬁlmowców. Ogromną zaletą są
wspaniałe zdjęcia naszego rodaka, świetnie wykonane kostiumy, charakteryzacja (jak będę miał 65
lat, to się zapuszczę jak wódz Sasów) oraz monumentalna muzyka Hansa Zimmera (który zaskoczył
mnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie) podkreśla
znakomicie to, co dzieje się na ekranie.
Film uważam za bardzo dobry i polecam wszystkim miłośnikom dobrego kina, ale nie nastawiajcie
się na fantasy o Królu Arturze, tylko na prawdziwą,
czasem brutalną historię o walce o wolność i własne przekonania.
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Nocna Straż (Ночной доэор)
Rosyjskie kino fantastyczne nie może się pochwalić
ostatnimi laty większymi sukcesami. Kiedy jednak
poczytny (także w Polsce) autor Siergiej Łukjanienko osobiście dopatruje prac nad największą
produkcją rosyjskiego kina w tym stuleciu, ekranizacją swojej powieści, należy się przygotować na
dzieło wybitne.
„Nocna Straż” zaskakuje na każdym kroku. Film
rozpoczyna się w 1492 roku starciem sił światła
i ciemności na starym moście. W wyniku potyczki ustanowiony zostaje pakt, który jest w mocy do
dnia dzisiejszego.
Reszta ﬁlmu dzieje się w dzisiejszej Moskwie, bohaterami są członkowie Nocnej straży – patrolu
wyznaczonej do pilnowania, aby moce ciemności
przestrzegały pradawnego paktu.
Wszystko w ﬁlmie wygląda… swojsko, język brzmi
znajomo (można wyłapać znajome słowa, jak
„żreć”), stare kamienice przypominają jak żywo
polskie bloki…
Nie spodziewajmy się po „Nocnym Patrolu” widowiska w stylu hollywoodzkim według scenariusza
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Piotr A. Nowakowski
standardowego numer dwanaście. Nocna Straż
– jak już mówiłem – zaskakuje na każdym kroku.
Pomysłami, monumentalnością niektórych scen,
przy jednoczesnej przyziemności innych, humorem i mrocznym klimatem, nawiązaniami do znanych ﬁlmów (Matrix, Władca Pierścieni, Gwiezdne
Wojny), a jednocześnie rozwojem fabuły zupełnie
różnym od produkcji zachodnich. Widać w wielu
miejscach, że ﬁlm powstał na podstawie książki – świadczy o tym ilość postaci przewijających
przez ekran, wielość wątków pobocznych, wreszcie
rozpiętość czasowa wydarzeń.
Polecam wszystkim. Wielu zaskoczy, niektórym się
nie spodoba, ale kultowy ﬁlm naszych wschodnich
sąsiadów trzeba zobaczyć! A przy okazji można
przyjrzeć się bliżej dzisiejszej Moskwie i całej Rosji.
Dla mnie pozycja numer jeden w tym roku.
Aktualnie w produkcji znajduje się następna część
o roboczym tytule „Dzienna Straż”. Cołość planowana jest na trylogię.

Tomasz Kucza

Król Artur

Piotr A. Nowakowski
[dopisek rednacza: Niestety „tak nie było naprawdę”,
wbrew entuzjastycznym słowom Piotra, „Król Artur” roi
się od bezsensów historycznych i niezgodności, stanowi niezbyt udany zlepek kilku marginalnych pogłosek
wybranych z wielu okresów historycznych. Zapraszam
do polemiki na forum. Moja ocena ogólna ﬁlmu: 1/5
(za muzykę).]
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Ju-On: The Grudge (2003)
reżyseria: Takashi Shimizu
scenariusz: Tahashi Shimizu
muzyka: Shiro Sato

Kairo (2001) – Puls

Recenzja porównawcza

Co prawda w poprzednim numerze kolega TK
już recenzował Helllboy’a, jednak nie mogę się
zgodzić z jego opinią. Stwierdzenie, że ekranizacja wiernie trzyma się treści pierwowzoru jest
tak mocno przesadzona, jak pogłoski o śmierci
Marka Twain’a.
Przede wszystkim wydaje się, że reżyser
a zarazem scenarzysta – Guillermo del Toro
– owszem, odrobił pracę domową i przeczytał
komiksy, ale chyba przeczytał ich zbyt wiele.
Del Toro zafascynowany Hellboy’em wymieszał
fakty i wątki z co najmniej czterech zeszytów
(„Nasienie zniszczenia”, „Spętana trumna t.1”,
„Obudzić diabła”, „Prawa ręka zniszczenia”),
przez co oddalił się ogromnie od pierwotnej
fabuły.
Zapewne właśnie to spowodowało kilka ciekawych paradoksów takich, jak Ilsa Hauptstein i Kroenen, którzy według chronologii ﬁlmu powinni mieć około dziewięćdziesięciu do
stu lat! W oryginale autor zamroził faszystów
na Antarktydzie, dzięki czemu przebudzili się
w obecnych czasach w idealnym stanie. Chyba,
że dziewięćdziesięcioletnia Ilsa Hauptstein używa dobrego kremu przeciwzmarszczkowego,
bo wygląda na maksymalnie trzydzieści parę
lat. A skąd wzięły się dodatkowe moce odczytywania przeszłości z przedmiotów Abrahama
Sapien’a? Czyżby del Toro przeczytał też X-Men? A agent John Myers? A skąd Liz Sherman w szpitalu?
Wiele spraw, które pozostały w komiksie nieujawnioną tajemnicą, scenarzysta wyjaśnił przy
pomocy swojej inwencji twórczej. Zastanawiałem się wielokrotnie, jak też autorzy przedstawią rezydencję Cavendish’ów i kto zagra Elihu Cavendish’a? Odpowiedź jest prosta: nikt!
Cavendish’owie zostali wycięci i zamienieni na
Samaela, syna Nergala, czyli kolejne dopiski
scenarzysty. Ogólnie ﬁlm jest naprawdę dobry,
zachowano specyﬁczny humor serii, mroczne
tło fabularne, Wielkich Przedwiecznych rodem
z twórczości H. P. Lovecrafta, jednak Hellboy
w wydaniu ﬁlmowym kojarzy mi się z ekranizacją gry „Street Fighter”. Film całkiem niezły,
jednak powiązany z grą tylko postaciami.
W Hellboy’u mamy do czynienia raczej z sytuacją, w której scenarzysta przeczytał komiks
i postanowił napisać coś, co w ogólnym zarysie przypomina oryginalną fabułę, jednak nie
trzyma się jej sztywno i pozwala sobie na dalekie wycieczki do innych epizodów. Jeden tylko
wątek denerwuje mnie niepomiernie. Po którą
cholerę del Toro wymyślił niedorzeczny wątek
miłosny pomiędzy Liz Sherman a Hellboy’em?
Coś takiego nie miało miejsca w żadnym z komiksów (wydanych w Polsce), a już na pewno
nie w „Nasieniu zniszczenia”, na którym scenarzysta oparł się najbardziej.
Mimo wszystko oceniam ﬁlm na czwóreczkę,
może nawet z małym plusikiem, ale polecam
zaraz po obejrzeniu sięgnąć po pełen delikatnego artyzmu komiks Mignoli (który wielkim
poetą jest) i wyłapać wszelkie zapożyczenia
z innych tomów.

Kino azjatyckie ostatnimi czasy przeżywa
prawdziwy wysyp horrorów nawiązujących do
kultowego ﬁlmu „Ringu”. Większość nie ogranicza się do prostego kopiowania motywów
pierwowzoru, ale tworzy zupełnie nową jakość
i szybko staje się klasyką.
Tak było z „Ju-On: The Grudge”. Aktualnie powstaje amerykański remake (akcja toczy się
mimo wszystko w Japonii), co najlepiej świadczy o popularności ﬁlmu. „The Grudge” powstał
w 2003 roku, a doczekał się także części drugiej, podobnej w przesłaniu.
Niestety „Ju-On” jest trudno dostępny w Polsce (właściwie jedyny sposób to sieci p2p), ale
warto go zdobyć, aby przekonać się jak straszą azjaci, w jaki sposób potraﬁą manipulować
oglądającym, aby wprowadzić prawdziwy nastrój grozy – wiedza przyda się na pewno każdemu Strażnikowi Tajemnic oraz Mistrzowi Gry
lubiącemu mroczne klimaty.
Historia wydaje się klasyczna – mamy dom,
w którym wydarzyła się tragedia, nieszczęśników, których dotyka klątwa, istoty z zaświatów, tajemnicze wydarzenia – ale sposób
przedstawienia i niezwykle skomplikowana fabuła sprawiają, że dreszcze przebiegają nam
po plecach i z uwagą obserwujemy wydarzenia
na ekranie.
„Ju-On” opowiada historię kilku osób, które los
przypadkiem wiąże z domem, stanowiącym
centrum wydarzeń. Każdą z opowieści łączy
element pozwalający odgadnąć chronologię,
nigdy jednak nie jesteśmy pewni, co było wcześniej, a co później. Warto obejrzeć „The Grudge” powtórnie, tylko po to, by ułożyć historię
w całość i zrozumieć przynajmniej większość
wydarzeń.
Reżyser serwuje grozę małymi dawkami, czasem uderzając z obucha – niektóre sceny wydają się przesadzone (atakowana przez widmo
staruszka), inne wzbudzają podziw subtelnością (dziadek zasłaniający oczy, bardzo ważna
scena!).
Wiele motywów jest zapewne zrozumiała wyłącznie dla japońskiego odbiorcy (koty, ukrywanie twarzy w dłoniach), ale dzięki temu ﬁlm
jest orginalny (dla nas) i zmusza do myślenia.
Jak zwykle w azjatyckich horrorach na uwagę
zasługuje udźwiękowienie, które potraﬁ oddać
odczucia bohaterów (np. ból głowy, niepokój),
oraz muzyka, która dodaje klimatu już i tak
strasznemu widowisku.
„Ju-On: The Grudge” stanowi świetny przykład
horroru odmiennego od krwawych, pełnych
akcji produkcji zachodnich. Bardziej przypomina w wymowie Lovecrafta, Edgara Alana Poe
– senne opowieści grozy. Jednocześnie „Ju-On”
pokazuje świat, w którym rzeczywistości towarzyszy druga, mroczna powłoka, gdzie kryją się
złośliwe duchy i umarli. Podobny motyw można
napotkać można w wielu horrorach azjatyckich,
a szczególnego wymiaru doczekał się w „Kairo”, którego recenzję znajdziesz w sąsiedniej
kolumnie.

Jeden z najlepszych azjatyckich ﬁlmów grozy
ostatnich lat. Obok „Ringa” („Ringu”), „Dark
Water” („Ho-Nogurai Mizu No Soko Kara”) oraz
„Ju-On: The Grudge” stanowi obowiązkową
„lekturę” każdego miłośnika horroru, grozy i…
Wielkich Przedwiecznych.
„Kairo” łączy horror z ﬁlmem katastroﬁcznym.
Tak jak w głośnym „Ringu”, zabójczy artefakt
stanowiła zwyczajna kaseta video, tak w „Kairo” groza wycieka wprost z ekranów monitorów i Internetu. Tym samym kolejny raz azjatycki reżyser uderza w rzecz, którą znamy na
co dzień i nigdy nie wywoływała strachu.
Umiejscowienie źródła grozy w przedmiocie
codziennego użytku (komputerze), dotyka
nas bezpośrednio – już nie oglądamy ﬁlmu jak
historii osób obcych, których los nas nie obchodzi. Zaczynamy przekładać wydarzenia na
ekranie na naszą rzeczywistość – my też mamy
komputer, też podłączamy modem, też… zaczynamy się bać.
Drugim celem jest strach przed ciemnością
– Kurosawa umiejętnie wykorzystuje głęboko
zakorzeniony w każdym z nas, atawisty lęk.
Nie pokazuje, że w ciemności kryją się demony, ale że sama ciemność może być ucieleśnieniem Zła.
Jednocześnie gra symbolami – drzwi zaklejone taśmą klejącą wydają się absurdalne, ale
nasuwają na myśl motywy z innych horrorów
azjatyckich (np. zaklejone okna w „Ju-On”).
Prawdopodobnie wpisują się w jakąś – nieznaną nam - japońską tradycję.
Tajemnicze zdarzenia rozprzestrzeniają się na
całą Japonię, to już nie jest horror skupiony na
jednej osobie, jednym domu. To ﬁlm katastroﬁczny, który pokazuje zagładę cywilizacji, koniec nadziei, ostateczny triumf świata duchów
nad światem żywych. Czy na pewno?
„Kairo” nie unika także scen dla Europejczyka
śmiesznych (personiﬁkacja śmierci), prawdopodobnie mających specjalne znaczenie dla
mieszkańca Wschodu.
„Puls” jest ﬁlmem niezwykłym. Mam nadzieję,
że traﬁ kiedyś do kin w Polsce, nie wiem tylko
czy miałbym odwagę go obejrzeć. Chociaż… na
monitorze w ciemnym pokoju, przysparza równie dużo (jeśli nie więcej ze względu na specjalny wymiar obrazu na monitorach w ﬁlmie)
emocji.
„Kairo” nie atakuje nas (nawet nie w takim
stopniu jak „Ju-On”, czy „Ring”) bezpośrednio
potworami, ale klaustrofobiczną pracą kamery
(w większości nieruchomej, jak zwykle w japońskich horrorach) przyprawia o dreszcze,
sprawia że zaczynamy się zastanawiać nad powiązaniami między tym, co widzimy na ekranie, a rzeczywistością.
Szczególnie obraz z kamery internetowej będący w rzeczywistości zapisem świata duchów
każe zastanowić się, czy sami nie jesteśmy
poruszającymi się w zwolnionym tempie postaciami umarłych…

Tomasz Kucza

reżyseria: Kiyoshi Kurosawa
scenariusz: Kiyoshi Kurosawa
scenograﬁa: Tomoyuki Maruo
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Hellboy

Tomasz Kucza

Piotr A. Nowakowski
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- SKRZYWIONA WIEŻA redaguje zespół „Wespół w zespół” oraz zamaskowany Mihawik Ninja

Skrzywiona Wieża

niecałkiem proste odbicie Wieży Snów
komiksy o Ercie udostępnia Ertriel Club (www.ertclub.com)

Kfiatki z sesji
kﬁatki z sesji pochodzą ze strony systemu autorskiego Everﬁght - www.everﬁght.prv.pl

Gracz ma przekonać starego i przygłupawego, acz dzielnego rycerza by oddał
duszę Diabłu. Oczywiście rycerz musi być
świadomy, że podpisuje cyrograf i oddaje
swą duszę.
G: Podpisz tylko tutaj a dostąpisz wielkiego szczęścia w niebiańskiej krainie
wielkich rycerzy.
MG: On musi wiedzieć, co podpisuje.
G: Eee... Czy chcesz uzyskać potężną
moc i bogactwo?
Rycerz: Niczego nie pragnę poza wierną
służbą rycerską, a złoto nie ma dla mnie
wartości.
G: No to może chciałbyś dostąpić wielkiej chwały?
R: Chwała przemija, pozostaje tylko honor.
G: (z irytacją) No to czego ty w ogóle
chcesz!?
R: Jedyne czego pragnę to wiernie służyć memu panu.
G: A, tak, tak, tak! Twój pan przysłał
mnie tutaj abyś podpisał zgodę na wspólną wyprawę w dalekie krainy!
R: Mój pan nie żyje.
G: Argh! (wkurzony) No, to, przysłano
mnie tutaj abyś poświadczył swym podpisem jego chwalebne i szlachetne czyny!
R: Mój pan był rabusiem i zbójcą, palił
i gwałcił wszystko w zasięgu wzroku.
G: (maksymalnie wkurzony) W każdym
razie on chciał abyś to podpisał!!!
MG: On musi wiedzieć, co to jest.
G: Eee... Masz podpisać pakt z takim co
rogi nosi.
R: Wojownikiem z północy?
G: No z takim z widłami!
R: Chłopem?
MG: Musisz mu to powiedzieć.
G: K...a! Jan Maria Rokita żąda twojej
duszy!

G: (Próbując wyskoczyć przez okno
0,3m x 0,3m) No to salut!

G: (po zabiciu khentiva wody) Ej, weźcie
zetrzyjcie go w jakiś koc, bo się jeszcze
przyda.
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Dwóch graczy, khentiv i wojownik poszli do miasta na targ, aby sprzedać kradzione i zdobyczne elementy rynsztunku.
W mieście rozdzielili się i wojownik w niefortunnej potyczce został ogłuszony, pojawił się śmieciarz z wózkiem i mniemając
iż wojownik jest martwy, wrzucił ciało na
wózek, aby wywieźć do dołu z wapnem za
miastem. Wciąż nieprzytomny wojownik
jest właśnie zakopywany żywcem, a jego
kumpel jest na targu.
MG: Kolejne warstwy ziemi zaczynają
przykrywać twoje ciało, a my przejdziemy
teraz do Isildura (khentiv).
Khentiv: (sprzedaje zbroje na targu)
O widzi pan jakie piękne zbroje, prawie
nowe, kupi pan?
MG: Niepoznane i niezrozumiałe moce
uświadamiają cię, że Thaned (wojownik)
jest właśnie grzebany żywcem.
K: (niewzruszony) To ile za te zbroje?

MG: Twoje pole morﬁczne zostało zakłócone, jedna z ryb zamiast przepłynąć
przez ciebie, wpłynęła ci do dupy.
G: Kurna! Jak to wyciągnąć!?!?!
MG: Hmmm... Może ręcznie?

Maga Blizzard’a uciekającego na lecącym wozie goni iście nuklearna fala uderzeniowa.
Mag: To jaki zasięg ma ten wybuch?!?!?!?!
MG: Duuuuuuuuuużżżżżyyyyyyyyyy.
Inny gracz do maga: Teleportuj się!
Mag rozpaczliwie: Nie mam many!!!
Inny gracz: A to jeszcze nie minęła północ?
MG: Nie. Zostało jeszcze 10 minut.
Mag: A za ile ta fala uderzeniowa opadnie?!?!?
MG: Hmmm... za 11 minut.

Dumny nekromanta otaczany jest przez
niezidentyﬁkowane glutopodobne coś
w grocie gdzie suﬁtu ani ścian nie widać,
a lewitacja mu się kończy.
Nekromanta: Jest ciemno?
MG: No jasne, przecież mówiłem, że
jest.
Nekromanta: To jak nikt nie widzi, to
biegnę.

Wyznawcy adodisa™

autor: Doomhammer
dodatek do gry Nieboracy RPG

ZASADY:
Wszyscy wyznawcy muszą
nosić specjalne szaty (szeleszczące, błyszczące i z
napisem adodis™), a także
specjalne buty (także z napisem adodis™). Kapłani
dodatkowo noszą specjalne,
krótkie dębowe laski używane przez nich w walce. Poza
tym każdy wyznawca adodis™a musi mnimum trzy
razy w tygodniu pojawiać
się w przyświątynnej siłowni
na dwugodzinnych ćwiczeniach.
MODLITWY:
O wspomóż mnie adodis™ie

Działanie: Buty kapłana zmieniają się w święte buty. Kapłan
w takich butach porusza się 10
razy szybciej.

Świetny Bejsbol

W ręku odmawiającego modlitwę pojawia ciężki, metlowy kij
(atak 3), będący pierwowzorem
lasek kapłanów adodis™a, który zadaje podwójne obrażenia
przeciwnikom (tym o głupocie
jeden i mniejszej nawet poczwórne).

Robert „Vtotek” Klimkiewicz

Ścięty mikołaj

Ścięty mikołaj to bardzo groźny
potwór ponieważ praktycznie
nie da się go zabić. Umarł dość
dawno temu, przez odcięcie głowy. Teraz każdy organ stwora
może żyć samodzielnie. Jako
broni używa worka napakowanego podejrzanie wyglądającymi paczkami.

- SKRZYWIONA WIEŻA Tomasz Kucza

Xięga Magyi
Niewielki dodatek do gry Nieboracy RPG.

ZNAK

KOZAKIEWICZA

znak wiedźmacki

Wymaga zgięcia jednej ręki w łokciu
i skrzyżowania z drugą. Powoduje wytrącenie oﬁerze z rąk
broni (i innych przedmiotów). Niestety, aby wykonać znak,
wiedźmak musi wypuścić swoją broń z rąk (dłonie muszą
być wolne). Autorem znaku był stary wiedźmacki mistrz
Kozakiewicz, który po wygraniu turnieju rycerskiego pokazał go komisji sędziowskiej, która wypuściła z rąk kartki do
głosowania.
trudność: +1

RYTUAŁ TEPEESA

bardzo mrrroczny rytuał

Rytuał wykonuje się w zamkniętym pomieszczeniu, przy
użyciu kredy, wygiętego patyka i dzwoneczka. Należy namalować kredą na posadzce tajemniczy znak & („Tepee”,
czytaj tipiis) i zakończyć krótkimi pociągnięciami układającymi się w litery „esaa”(czytaj: sa). Następnie należy pomalowany na czerwono, zagięty patyk położyć na napisie
i wyraźnym głosem wypowiedzieć: „Tu skrzynka głosowa
[wstaw nazwę miejsca lub osoby]. Po usłyszeniu sygnału
zostaw wiadomość.” Należy chwilę odczekać i wydać z siebie odgłos „piiip”. Tak! Dokłanie ten sam odgłos, który wydaje maszynka do robienia „piiip”. Teraz można już normalnym głosem wypowiedzieć wiadomość, zwracając się
do patyka. Patyk należy potem szybko odłożyć na ziemię
i położyć obok dzwoneczek.
Jeśli rytuał się uda, następna osoba, która zbliży się do
miejsca rytuału, usłyszy dzwoneczek. Gdy podniesie patyk,
rozlegnie się kobiecy głos: „Masz jedną nową wiadomość”,
a potem zostanie powtórzona twoja wiadomość.
trudność: 0

AKYSZ

zaklęcie

Zaklęcie powoduje odegnanie przybyszy z dziwnych wymiarów (takich jak duchy, demony, chochle). Ponieważ
przybysze wracają już po kilku sekundach, zaklęcie wymaga częstego powtarzania.
słowa: „akysz, akysz, akysz”
trudność: +1

LEKKOSTAN

znak wiedźmacki

Wiedźmak musi skierowanym w stronę ziemi palcem wykonać znak spirali. Znak rzuca się w połowie skoku, powoduje złagodzenie upadku i sprężyste odbicie od gruntu
nawet na kilka metrów. Zazwyczaj miłośnik potworów ma
potem problemy z lądowaniem.

Kfiatki z sesji
kﬁatki z sesji pochodzą ze strony systemu autorskiego Everﬁght - www.everﬁght.prv.pl

A oto przykład sytuacji, która w różnych formach
często zdarzała się na sesjach.
Gracze stoję przed tajemniczymi drzwiami i zastanawiają się czy wejść.
G1: Wchodzimy?
G2: Eee… Nie wiem, to może być jakaś pułapka.
G1: No, kurde! Boicie się!?
G3: (wskazując na MG) Patrzcie jak się uśmiecha!
G1: Spier…y stąd!!!
W sklepie z magicznym asortymentem.
Khentiv: To ile ten mnożnik mocy razy 2 kosztuje?
Kupiec: 30 tysięcy dukatów.
Khentiv: 30 tysięcy!?!?!
Khentiv po chwili do MG: Przecież tydzień temu
kosztował 15?!?
MG: Inﬂacja.
Dumny nekromanta Vesemir vel Riverwind w wyniku
zaburzeń teleportów utracił chwilowo łączność z mózgiem i wylądował w celi.
MG: Odzyskujesz świadomość. Stwierdzasz, że jesteś w celi…
Nekromanta: Mam ekwipunek?
MG: No właśnie… W rogu celi dostrzegasz chłopa,
który oglądana właśnie twój miecz.
Nekromanta: A reszta!?
MG: Resztę już obejrzał.
N: Czyli ma cały mój ekwipunek?
MG: Tak. Co robisz?
N: Idę po moje rzeczy.
MG: Chłop chyba się domyślił, że chcesz mu je zabrać i usiłuje podnieść miecz.
N: Co?!?!
MG: Chyba chce cię zabić.
N: (pogardliwe parsknięcie) No to promień nekromancki mu w ryj!
MG: Nie masz laski, on ją ma.
N: O cholera!
MG: Chłop zbliża się do ciebie z twoim mieczem.
N: Jakie ma statystyki?
MG: No... z twoim Złodziejem Dusz (miecz), to ze 70
ataku i coś koło 30 do 40 obrony.
N: K...a! Ma wyższe statystyki od moich!!!
MG: No, nie gadaj??? Chłop cię zabije?!?!

trudność: +1

ŁOJ MUDEŁŁO
mamrotka

Wszystkie napoje w zasięgu wzroku rzucającego mamrotkę, zamieniają się w wodę z mydłem. Nieszczęśni, którzy
napiją się odmienionego napitku, zaczynają puszczać ustami bańki mydlane i pianę…
słowa: „łoj mudełło”
trudność: 0

komiksy o Ercie udostępnia Ertriel Club (www.ertclub.com)
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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.
Ashnod

Tomasz „Feanor” Mihilewicz

NEKROMANTA

JESIONY

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l
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Lester był drobnym złodziejaszkiem, kiedy udało
mu się ukraść księgę, należącą do pewnego czarownika. Nigdy nie miał złodziejskich zdolności, jedynie
szczęście pozwalało mu przeżyć i od czasu do czasu
ukraść komuś trochę drobnych. Wiedział, że do spraw
magów lepiej się nie mieszać i tylko przez przypadek
i nieuwagę, spróbował pewnego
razu okraść jednego z nich. Próba
powiodła się, ale czarodziej posiadał tylko księgę z nekromanckimi
praktykami. Złodziej postanowił
jak najwięcej się z niej nauczyć,
skończyć z kradzieżami i napawać innych – do tej pory szydzących z Lestera – strachem. Długo
studiował księgę zanim cokolwiek
z niej zrozumiał. Kiedy w końcu
opanował podstawowe zaklęcia,
postanowił spróbować czegoś bardziej ambitnego – zaczął przywoływać nieumarłych. Napadały nocą
napotkane osoby i przynosiły panu
należące do oﬁar rzeczy.
Jednak i to nie zaspokoiło żądzy władzy nowego maga. Pragnął
opanowywać coraz bardziej skomplikowane czary i kontrolować najpotężniejsze z nieumarłych istot.
Chciał zapanować nad liszami.
W końcu postanowił spełnić pragnienie. Zaczął przygotowywać zaklęcie mające przywołać i dać mu władzę nad liszem. Wszystko zapiął na
ostatni guzik – czar mógł zapewnić czarodziejowi władzę nawet nad całym miastem! Był już tak wyszkolony
w nekromanckich praktykach, że udało mu się przywołać nieumarłego, o którego mu chodziło. Nie miał
jednak dość sił, by nad nim zapanować. Lisz wyrwał
się spod władzy maga i byłby Lestera zabił, gdyby ten
wcześniej nie zabezpieczył się potęznymi zaklęciami.
Ledwo udało mu się odstraszyć przywołańca i uciec
z miasta, w którym do tej pory mieszkał. Lisz urządził
prawdziwą rzeź mieszkańców, zanim został powstrzymany przez pewną grupkę poszukiwaczy przygód.
Wojciech „Gulash” Ośliźlok

Z daleka od wielkich miast, na skraju lasu leży nieduża osada otoczona palisadą. Otacza ją szeroki pas
zaoranej ziemi. Mieszkańcy Jesionów (bo tak nazywa
się wioska) zawsze wyruszają na żniwa grupą uzbrojoną
w widły i wyrabiane na miejscu łuki. Osada od lat żyje
w nieustannym strachu.
Ćwierć wieku temu pan tych ziem
zorganizował wyprawę przeciwko
magowi posiadającemu samotną
wieżę pół dnia drogi od Jesionów.
Najodważniejsi mieszkańcy osady brali udział w wyprawie. Bitwa
była ciężka i pochłonęła wiele oﬁar.
Czarodziej został pokonany tylko
dzięki pomocy kilku wędrownych
magów. Ciało spalono, wieżę zburzono, a imię pokonanego wkrótce
popadło w zapomnienie.
10 lat temu zaczęto znów wspominać te wydarzenia. Na skraju
lasu, na drodze kiedyś wiodącej do
wieży, zaczęły się pojawiać ludzkie
szkielety, siejąc panikę w wiosce.
Osadnicy uważają, że to ludzie polegli w dawnym boju z czarodziejem zostali wskrzeszeni mocą złej
magii. Pojawiły się plotki, że mag
wcale nie zginął.
Odbudowano palisadę.
Obecny pan Jesionów nie chce
słyszeć o kolejnej wyprawie, gdyż
zorganizowana przez jego ojca przyniosła więcej strat
niż korzyści. Mieszkańcy wioski ani myślą walczyć z nieumarłymi, choć w każdym przybyszu widzą potencjalnego wybawcę.
W rzeczywistości 10 lat temu jeden z uczestników
pierwszej wyprawy poszedł zbadać pozostałości wieży,
pamiętał bowiem, że choć ją zburzono, nie tknięto piwnic. Mężczyzna nigdy nie wrócił do osady, a jego ostatni, pełen bólu i przerażenia krzyk został dosłyszany
przez jego syna, obdarzonego zdolnościami magii umysłu. Chłopiec wpadł na pomysł ocalenia mieszkańców
Jesionów przed losem ojca. Każdego wieczoru chodzi po
osadzie i rzuca urok na któregoś z mieszkańców, wywołując wizję szkieletów pod lasem. Pomaga mu w tym
siostrzenica obdarzona podobnymi zdolnościami. To ona
wpadła na pomysł uwiązania na gałęziach w lesie kości, które stukając o siebie naśladują dźwięk maszerujących szkieletów. Dzięki temu, choć nieumarłych widzą
zawsze pojedyncze osoby (tzn. te na które rzucono urok
i ci co go rzucają) usłyszeć mogą nieumarych wszyscy.
Nikt na razie nie wykrył sztuczki, a ludzie trzymają się
z daleka od lasu i drogi do ruin wieży.

Przygoda związana z postacią:
Burmistrz rzeczonego miasta postanowił złapać
sprawcę zamieszania i w tym celu wynajął podróżników (drużyna graczy), aby zgładzili nieumarłego. Wyruszyli w pogoń za nekromantą. Od nich zależy, czy
gdy znajdą Lestera, oddadzą go w ręce sprawiedliwości, czy pozwolą potężnemu czarnoksiężnikowi przyłączyć się do siebie.

- KRYPTA Tomasz Kucza

Hubert „Saise” Spala

Plemię jaszczuroludzi osiedliło się na południowych
równinach, wypierając rdzennych mieszkańców. Wojownicze jaszczury rozbiły namioty na zgliszczach
ludzkich wiosek. Koczownicze plemiona sprowadził na
nowe ziemie Shan Dahar – wielki wojownik, ostatnimi
laty cierpiący na liczne choroby i słabujący.
Dzięki szamanowi Al’Faharadowi, Dahar utrzymał
władzę nad plemionami i zdołał ukryć starcze przypadłości przed czyhającymi na stanowisko wodza
wodzów konkurentami. Faktyczną władzę nad jaszczuroludźmi pełni więc Al’Faharad i wykorzystuje ją
bezlitośnie.
Szaman był pomysłodawcą podróży na północ i wyparcia ludzkich osadników, aby zdobyć nowe ziemie
dla zjednoczonych plemion. Wiedząc, że tylko wojna
jest w stanie utrzymać unię plemion w jedności, nieustannie dąży do dalszych podbojów.
Szybko jednak zdał sobie sprawę, że jaszczuroludzie nie mają szans na dłuższą metę z rdzennymi
mieszkańcami i szuka sposobu na wycofanie się z powrotem na wyspę, z której przybyli.
Jednocześnie szuka sojuszników, którzy wzmocniliby jaszczury (szczególnie zależy mu na kawalerii, bowiem jaszczury nie jeżdżą konno) i pomogli utrzymać
przyczułek na kontynencie. Ostatnimi czasy, z polecenia szamana, Shan pojmanych na trakcie wędrowców sprowadza do namiotów szamana. Krzyki torturowanych dobiegają dzień i noc. Czy Al’Faharad szuka
wsparcia bogów, czy demonów dla swojej sprawy?

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l
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SZAMAN

Tomasz Kucza

NISZCZYCIEL
Kirian był małym chłopcem, kiedy rodzice przekazali
syna Korporacji, aby zdobyć pieniądze na utrzymanie.
Dostał się w łapy bezwzględnych naukowców – razem
z setkami innych dzieci poddawano go eksperymentom. Niewielu przeżyło, a mózg Kiriana, podczas jednej z prób wytrzymałości, został uszkodzony.
Chłopca przejęła Armia, w ramach wdrażanego programu „Prometeus” – mającego na celu stworzenie
oddziałów specyﬁkujących się dużą siłą ognia w różnych warunkach – w ciało wszczepiono sztuczny mózg,
który połączono z w większości zniszczonym starym,
wyposażono także w liczne udoskonalenia genetyczne
i mechaniczne.
Wkrótce, w nowym pancerzu, z nowym imieniem
P114 wyruszył na pierwszą bitwę rozpoznawczą. Już
pierwszego dnia okazało się, że P114 nie nadaje się
do walki. Poważne usterki nękały elektroniczny mózg
i szybko cyborg został odesłany do bazy. Nigdy jednak tam nie wrócił. Uszkodzony mózg Kiriana odzyskał częściową kontrolę nad ciałem i oszalały chłopiec
w ciele półmechanicznego żołnierza uciekł.
Wiele lat błakał się po świecie, jedynym sposobem
na życie było zdobywanie potrzebnych środków siłą.
Potężne uzbrojenie i półelektroniczny, pozbawiony
wyrzutów sumienia umysł, przyniosły mu sławę Niszczyciela. Wielokrotnie próbowano Kiriana pojmać, ale
był mistrzem ukrywania się, potraﬁł także w hibernacji przetrwać długie lata…
Teraz, po długim letargu, otworzył oczy w opuszczonym bunkrze. Co zrobi?

Hubert „Saise” Spala
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SOE

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Nikt nie wie skąd pochodzi. Pewnego razu pojawiła
się w mieście i ludzie zaczęli do niej garnąć. Wszyscy
polubili dziewczynę od razu, nie pytali skąd pochodzi, ani o dziwne znaki na twarzy, z wdzięcznością
dali strawę i miejsce do spania.
Przedstawiła się jako Soe, chociaż nikt nie pytał.
Uśmiechali się, wdzięczyli, wkładali jedzenie do ust …
Początkowo wydawała się onieśmielona, posyłała niepewne uśmiechy na różne strony, poprawiała włosy,
odmawiała. Później chyba przywykła.
Kilka tygodni później całe miasto mówiło tylko
o Soe, kupcy wyruszali na trakt, by zdobyć dla dziewczyny nowe podarki, burmistrz odstąpił posiadłość
z fontanną i wielkim ogrodem. Soe uśmiechała się,
ale już nie odmawiała. Przyjmowała wszystko z dziwnym błyskiem w zielonych oczach.
Minęło parę miesięcy i rezydencja burmistrza zapełniła się drogocennymi przedmiotami, mieszczanie byli
gotowi zabić w imię Soe, przejezdni, jeśli zetknęli się
z dziewczyną, długo później nie mogli zrozumieć, co
skłoniło ich do oddania najdrogocenniejszych rzeczy.
Pewnego razu do posiadłości dotarła grupka nieznajomych. Soe powitała ich serdecznie, więc całe miasto
przyjęło przybyszy z taką życzliwością jak dziewczynę.
Wkrótce karawany wozów ruszyły na północ, a wielu
dziwnych osobników przybywało do miasta nocą. Zatrzymywali się w rezydencji, by przed świtem jeszcze
ruszyć co koń wyskoczy w nieznane.
Mieszkańcy czynili wszystko, czego życzyła sobie
Soe, nie pytali o nic, nie wahali się przed niczym.
Niektórzy zauważyli, że z miasta zniknęli czarodzieje,
inni wahali się czasem, zastanawiając się skąd wzięła
się krew na ich rękach.
Podobno w przyszłym miesiącu w mieście odbędzie
się wielki festyn, na który przybędzie rodzina królewska. Ruch w mieście wzmógł się, czasem, wśród nieznajomych przybywających do rezydencji Soe, ktoś
rozpoznaje mieszkańca miasta, ale szybko o tym zapomina.
Pewien kusznik, najlepszy w mieście, zastygł przez
chwilę w bezruchu nad precyzyjną bronią, którą tworzył od kilku dni, ale szybko się opamiętał. Trzeba wykonać zadanie, Soe nie można zawieść…

Hollow
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Hollow

Tomasz Kucza

ZNAJOMY

Pada już od kilku dni, psia pogoda, musisz przyznać.
W takie dni lepiej nie wychodzić na ulicę, jeśli nie ma
się ważnego powodu. Nie, nie o deszcz mi chodzi, ale
o szaleńca, który grasuje po okolicy.
Nie słyszałeś o nim? Nie słyszałeś o Znajomym?
No, no, musiałem przespać ostatni rok. Może z daleka
jesteś? Z drugiego krańca kraju? To wiele tłumaczy.
Pierwszy raz usłyszeliśmy o Znajomym w czerwcu. Pamiętam jak dziś jaki rwetes się podniósł, gdy
znaleziono burmistrza martwego na mokrej ulicy. Mówię wam, szum się zrobił jak na targu, nikt nie mówił
o niczym innym, a plotka goniła plotkę. Później dowiedziałem się, że przy ciele znaleziono list, w którym „Znajomy” – jak się podpisał – zapraszał naszego świętej pamięci burmistrza na przechadzkę w celu
omówienia starych spraw.
Wiem, wiem, wydaje ci się, że nie mamy się czego
bać, w końcu zabójca załatwiał tylko stare porachunki. Też tak początkowo myśleliśmy, ale kiedy w pewien
deszczowy – jakżeby inaczej – dzień, zginął miejscowy zegarmistrz i jakaś dziwka i także mieli przy sobie listy podpisane „Znajomy”, zmieniliśmy zdanie.
Wkrótce zamordował kolejne osoby. Zawsze tak samo
– deszczowy dzień, list, ciało z poderżniętym gardłem
w kałuży na drodze. Gospodarz, stary młynarz, córka płatnerza, sekretarz z żoną… Mów co chcesz, ale
wszyscy nie mogli mieć „starych porachunków” ze
Znajomym, prawda?
Do diabła, jak pomyślę, całe miasto musiałoby mieć
z nim porachunki – zginęło już piętnaście osób, biedni
i bogaci, starcy i dziewczynki. Znajomy nie wybiera.
Nie wiem co nim kieruje, ale na pewno ma zdrowo
porąbane pod suﬁtem, wiem co mówię.
Niektórzy mówią, że go widzieli – chodzi w przeciwdeszczowym płaszczu i nigdy nie pokazuje twarzy. Jak
dla mnie, może być samą śmiercią. Jak dostanę list,
nie wyjdę na ulicę, za żadne skarby.
Wiesz co jest dziwne? Oni wszyscy wyszli. Dostali
list i jakby nigdy nic, poszli na spotkanie. Wzięli płaszcze, parasole i pospacerowali grzecznie na miejsce
wymienione w liście… Paskudna pogoda…

- KRYPTA -

Tomasz Kucza

ŚWIĄTYNIA TEJ,

KTÓRA

WIDZI

Świątynia leży na uboczu, otoczona rozległym parkiem strzeżonym przez eunuchów.
Budynek wznosi się na polance, zawsze spowity narkotycznymi oparami palonych ziół, przyciąga wzrok dziwaczną rzeźbą nad wejściem
i symbolem oka, które zdaje się stale obserwować śmiertelniczkę dosyć odważną, by skorzystać z pomocy Tej, która Widzi.
Prócz eunuchów w kompleksie świątynnym
zamieszkuje arcykapłanka, kilka kapłanek i kilkanaście akolitek. Budynki mieszkalne leżą za
świątynią, ukryte wśród drzew. Świątynia jest
niewielka, w krąg wokół niej nie może wejść
żaden mężczyzna. Szaleńców, którzy próbują,
zestrzeliwują czujni strażnicy rozstawieni na
drzewach wokół polany.
Z pomocy Tej, która Widzi, może skorzystać
każda kobieta, która złoży oﬁarę na ręce kapłanek (zazwyczaj wysoka darowizna w złocie). Po wejściu do świątyni może nawiązać
duchowy kontakt z boginią i wysłuchać jej rad.
Tak przynajmniej utrzymują kapłanki.
W rzeczywistości jednak narkotyczne opary,
połączone z pradawną magią i wsparciem bogini, dają kapłankom możliwość oddziaływania na umysł ochotniczek, które zechcą wziąć
udział w rytuale – otwierają dla kapłanek furtkę w umyśle oﬁary.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Wojciech „Gulash” Ośliźlok

Od teraz każda z wyszkolonych czcicielek Tej, która Widzi może podczas snu wejść
w ciało takiej osoby, używać jej zmysłów i w
ograniczonym stopniu wpływać na podejmowane decyzje – może np. natchnąć nieszczęśniczkę ideą oddania całego majątku w ręce
kapłanek.
Jednak mieszkankom świątyni nie chodzi
o złoto. Wypełniają wolę Tej, która Widzi obserwując dla niej świat i przekazując jak najwięcej informacji w świętych, narkotycznych
transach. W zamian uzyskują możliwość przedłużenia życia – stare kapłanki mogą przejąć
życie młodych uczestniczek rytuału, poświęcając stare ciało i skazując się na wieczną walkę
z umysłem oﬁary.
Arcykapłanka wiele lat przeżyła w ten sposób, ale ostatnimi czasy umysł staruszki jest
słabszy i czasem ginie w natłoku dusz, które
porwała w ten sposób ze sobą – wszystkich
istnień, przez które przeszła po drodze.
Aby zapewnić sobie popularność i napływ
nowych oﬁar, kapłanki w wizje ochotniczek
wplatają fragmenty wiedzy zaczerpniętej
z umysłów wcześniejszych oﬁar – w ten sposób często znajdują odpowiedzi, które chciała
poznać uczestniczka rytuału.
Zadowolona oraz dzięki oddziaływaniu umysłów kapłanek, rekomenduje świątynię kolejnym oﬁarom.
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Ostatnia strona

kilka słów na zakończenie

POCZTA

Dział poczty ustępuje miejsca forum, na które zapraszam. Czasem będzie
jeszcze gościć na Ostaniej Strony, tak jak w tym numerze.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Postanowiłem też ściągnąć waszą gazetkę i przejrzeć. Niestety chciałbym
zgłosić kilka usterek:
– We wstępie do artykułu „Arasaka” można znaleźć informację, że „niestety twórcy podstawki nie pokusili się o dokładniejszą charakterystykę
zarówno tej, jak i innych megakorporacji”. Dalszy tekst to już inicjatywa
autorów, co do której nic nie mam ale to zdanie jest jawnie fałszywe,
ponieważ ukazało się kilka tzw. Corpbook’ów (ja wiem o trzech), gdzie
opisano w sumie sześć megakorporacji: IEC, Arasakę, Militech, Lazarus,
Petrochem i SovOil.
– W systemie dziesięć wysokość naszych cech określa poziom trudności
danego zadania. Tzn. – poziom łatwości. W tłumaczeniu jest błąd - jest
napisane, że musimy na k20 wyrzucić więcej niż poziom trudności, aby
uzyskać sukces. Zapewne chodziło o to, że musimy wyrzucić mniej - to
by tłumaczyło dlaczego 20 oznacza pecha, a cechy im wyższe tym są pozytywniej opisane. Trochę głupio, że taki błąd jest w kluczowym w sumie
momencie tłumaczenia.
– Z recenzji Aphalonu ktoś nieznający Warhammera mógłby odnieść wrażenie, że Warhammerowe Imperium (trochę przewrotnie to brzmi, ale tak
jest) sięga od 1 końca mapy do 2. Imperium w Warhammerze nie jest
przecież taką potęgą: w Starym Świecie jest jeszcze Estalia, Tilea, Bretonia, Kislev, ziemie neutralne wokół Marienburga... (Paweł/Xin)

CZAT

Tydzień przed ukazaniem się trzeciego numeru odbył się specjalny czat
poświęcony Wieży Snów, planów dotyczących numerów specjalnych
i ogólnie nadchodzącemu numerowi. Poniżej przedstawiam krótki wycinek, pełny zapis ukaże się niedługo na naszej stronie. Zapraszam także
na czata, który odbędzie się przed ukazaniem się następnego numeru.
Adres czata: www.chat-rpg.prv.pl. Prelekcja zaczęła się o 20:00.
[19:54:17] The_Ezekiel: teraz tylko Magnes i startujemy z prelekcja
[19:54:21] SolFar: ano
[19:54:29] SolFar: i just cent doczekac sie :)
[19:54:31] SolFar: a ty ezz :p
[19:54:40] SolFar: pomeczymy magneza beczka bedzie :p
(...)
[19:55:08] Magnes_: Magnes się zjawił :]
(...)
[19:56:04] ** SolFar zmienia temat na: PRELEKCJA! Magnes to roboty!
[19:56:10] Magnes_: Jeszcze trzy minuty :)
[19:56:14] ** wychodzi ~macko...
[19:56:15] The_Ezekiel: niby tak
[19:56:19] The_Ezekiel: masz czas na autografy ;D
[19:56:20] SolFar: ok to ja szybko skocze po cherbatke :P
[19:56:26] The_Ezekiel: idę po popcorn
[19:56:47] ~Tadeopulous: mi zona robi herbatke
[19:56:47] Sharingan_user: To ja
[19:56:50] Sharingan_user: Dzwonie po dziewczyny :P
[19:56:53] Sharingan_user: Zeby byl klimat :P
(...)
[20:10:49] SolFar: hmm a bedzie płyta cd?
[20:11:05] Magnes_: Płyty CD nie będzie :P
[20:11:09] Magnes_: Będzie DVD ;)
[20:11:12] The_Ezekiel: ;D
[20:11:14] SolFar: eee dupa
[20:11:17] SolFar: nie mam dvd
[20:11:18] SolFar: :P
(...)
20:21:56] SolFar: kiedy planujecie 100 numer? :)
[20:21:57] SolFar: :;
[20:22:22] Magnes_: Chwila, SolFar, muszę policzyć ;)
[20:23:54] Magnes_: Setny numer powienien się ukazać w 2029 roku.
(...)
20:35:22] SolFar: czy to prawda ze dzien po wyjsciu nowego numeru
urzadzacie balange? :)
[20:35:30] Magnes_: SolFar, jasne.
[20:35:35] SolFar: widzilesm
[20:36:16] Magnes_: PS. Solfar: przed także.
(...)
[20:46:51] ** wychodzi Magnes_...
[20:46:59] Rioline: no...w koncu:)
[20:47:09] SolFar: hehe
[20:47:13] SolFar: cool wasent it? :P
[20:47:16] SolFar: :P
Jak widać było wesoło. A tutaj: [płyta DVD] <-- autentyczna.
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WSPÓŁPRACA
Wszystkich autorów – tekstów i rysunków – zapraszamy do współpracy przy tworzeniu następnych
numerów kwartalnika. Nie oferujemy za teksty ani
ilustracje pieniędzy – jedyną zapłatą za pracę jaką
wkładamy w tworzenie 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.
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. Zazwyczaj odpowiadamy ze sporym opóźnieniem, wynika to z wielu czynników, ale
zawsze w końcu odpowiadamy…
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 jeden z linków
w magazynie i na naszej stronie, 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.
Teksty i ilustracje w Wieży Snów są własnością ich
autorów. Zastrzegamy sobie prawo do redagowania
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych zwykle nie zwracamy, bo i po co :).
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