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Wstępniak

czyli rok za nami

Tomasz Kucza
Witam!
Siedzę przed monitorem i nie mam pomysłu. Wstępniak miał być (dosłownie) na
wczoraj, a ja dopiero kombinuję, co by tu napisać. Mógłbym napisać różne bzdury
(jak do tej pory) i oczywistości w stylu „w numerze mamy X i Y”, ale po co? Każdy
przejrzy spis treści, przeczyta numer i będzie wiedział.
Mógłbym podumać nad sytuacją na polskim rynku wydawniczym/fantastycznym/
książkowym/ﬁlmowym/rpg (niepotrzebne skreślić samemu z wydruku tej strony), tylko że to też nie ma większego sensu.
Ewentualnie jakieś wycieczki osobiste. Mogę zacząć opisywać, jak minął mi kwartał, ile czasu spędziłem u lekarzy, ile na pisaniu, jaką to świetną grą jest „Need For
Speed Underground 2”, i – w polskich mediach obowiązkowo – co nowego w moim
życiu seksualnym. Wszyscy lubimy czytać prywatne wynurzenia innych ludzi, tylko
nie każdy się do tego przyzna. A im bardziej intymne i pikantne, tym lepiej.
Przemawia przeze mnie rozgoryczenie, nihilizm i lekka mizantropia, choć naprawdę nie mam nic do ludzi, a jedynie nienawidzę głupoty ludzkiej.
Wybaczcie mi bzdury, które wypisuję.
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zapraszamy do sklepu Rebel

Piotr A. Nowakowski
Z okazji świąt rozpoczął się kolejny konkurs zainicjowany przez
Królestwo Szarego Smoka, którego współorganizatorem jest Wieża Snów.
Więcej o konkursie dowiesz się z http://wiezasnow.1k20.net/konkurs.php.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
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Zimowy numer Wieży Snów zamyka rok naszej działalności. Pierwsze kroki stawialiśmy zimą 2004 roku, szukając współpracowników do szalonego pomysłu wydawania
pisma o grach fabularnych i fantastyce w pdf. Teraz kolejna zima, a nam stuknęła…
jedynka.
Na początek gratuluję zwycięzcom IV Konkursu Międzygildyjnego – Mehamowi
i Grabarzowi (zwycięskie prace znajdziecie w dziale Literatura). Drugie miejsce zajął Mateusz Spychała, trzecie Kenny. Następny konkurs, którego współorganizatorem
jest Wieża Snów już się rozpoczął – więcej informacji pod adresem podanym pod
wstępniakiem.
Rok 2004 został za nami i można powiedzieć, że na polu RPG wydarzyło się w Polsce sporo – wydano nowe systemy, jak Monastyr, 7th Sea, Poza Czasem i Crystalicum
ukazały się nowe czasopisma nie stroniące od gier fabularnych jak Światy Możliwe,
Gozoku oraz Wieża Snów, odżył Gwiezdny Pirat, ujrzało światło dzienne mnóstwo
podręczników do Dungeons&Dragons oraz odnowione podręczniki ze Świata Mroku.
Przed paroma dniami NASA odwołała żółty alarm, wywołany odkryciem planetoidy,
która według początkowych obliczeń miała szansę 1:20 na traﬁenie w Ziemię. Dokładniejsze zbadanie trajektorii pozwoliło jednak oddalić zagrożenie zderzenia. Wiemy już, że asteroida 2004 MN4 (dziesięć razy większa od meteorytu tunguskiego)
nie uderzy w Ziemię, ale jednocześnie rodzi się pytanie, co zrobilibyśmy, gdyby żółty
alarm nie został odwołany. Na pewno przyczyniłoby się to do rozwoju nauki na polu
technologii kosmicznych, ale może także zbrojeniowych. Nie wiadomo jakie miałoby
to skutki dla ludzkości.
Jak większość zapewne zauważyła, niedawno ukazał się numer specjalny Wieży Snów „Yllinor” – bogato ilustrowany dodatek autorstwa Geriona opisujący jedną
z krain świata gry Magus RPG. Warto się z nim zapoznać, gdyż dostarcza mnóstwo
pomysłów także Mistrzom Gry i graczom innych systemów fantasy, a w szczególności
twórcom systemów autorskich. W tej Wieży Snów znajdziesz artykuł, który uzupełnia
opis Yllinoru o bestie i potwory. Literacki numer specjalny jest ciągle w planach – liczymy na Wasze teksty.
Nasza strona tymczasem przeniosła się pod opiekuncze skrzydła 1k20.net i nowy adres to wiezasnow.1k20.net. Tam właśnie znajdziesz Yllinor, wieści ze światka
RPG i fantastyki oraz bazę systemów autorskich GOBAS – o której więcej dowiesz się
z numeru.
Okładka czwartego numeru jest neuroshimowa i już na początku miłośników tego
systemu czekają aż dwie przygody – Michała Sztąberka i Bulkersa. Sporo tekstów
znalazło się w Kronice, w dziale Artykuły kolejna część „W szponach magii”, tym
razem w nieco chłodniejszych klimatach. W dziale Literatura między innymi teksty,
które zajęły pierwsze miejsce w konkursie, a także aż dwa teksty z Magorią w tle
– tym razem krótkie opowiadania „MAIA” Piotra Nowakowskiego oraz moje short story
„Marzenie Szina Dwanaście”. Wśród Prezentacji warto zerknąć do tekstu poświęconego Zmierzchowi – systemowi tworzonemu pod skrzydłami moorhold.net – mroczne,
a jednocześnie rodzime klimaty powinny przypaść wszystkim do gustu. W Recenzjach
m. in. kilka słów o nieudanej ekranizacji Ziemiomorza i reakcji Ursuli K. Le Guin na
takie potraktowanie jej książek. Nowy dział, Kącik Kartografa jest eksperymentalny,
zobaczymy czy przypadnie Wam do gustu. Najlepiej jednak zerknąć do spisu treści,
bo ciekawych tekstów jak zwykle multum.
Na koniec zapraszam do przysyłania tekstów i rysunków do Wieży Snów – przypominam, że pismo isnieje tylko dzięki Wam – oraz wypowiadania się na naszym
forum.
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- PRZYGODY Michał Sztąberek

Sześciu Wspaniałych

scenariusz do Neuroshimy
Neuroshima, dowolny system postapokaliptyczny

ZACZYNAMY
Poniżej prezentuję dwie króciutkie historie
moich graczy, dla których przygoda stanowiła pierwszy kontakt z Neuroshimą. Zmodyﬁkuj
je, a na miejsce moich zuchów wstaw swoich
BG.
Bouzer (gracz #1) miał pecha. Od samego
początku jego motor głośno krzyczał: „Stary, nie nadaję się na taką podróż!!!” Mimo to
gość był uparty. Na widoku było trochę gambli do zgarnięcia i nie można było przepuścić
takiej okazji. Od samego początku spowalniał
konwój… Pewnego dnia Tim Williams – szef
karawany nie wytrzymał i po prostu zostawił
Bouzera na środku autostrady z dymiącym motorem… Właśnie w ten sposób nasz dzielny bohater traﬁł do Willcox, a tam zauważył go TNT.
Alex (gracz #2) miał mniej szczęścia. Jego
kumpel właśnie został zastrzelony, a on mógł
tylko patrzeć. Wściekły ruszył przed siebie, a o
świcie znalazł się nieopodal Willcox. TNT od
razu go wypatrzył…

WILLCOX
Osada jak osada. Ludzie, którzy tam żyją,
po prostu chcą żyć w spokoju. Niestety od kilku tygodni spokój ciągle zakłócają tajemniczy
gangersi. Willcox tylko częściowo jest ufortyﬁkowane. Do osady można wjechać co najmniej
z kilku stron, co niewątpliwie nie ułatwi zadania BG. Ale dla chcącego nic trudnego, prawda?
Chłopaki będą mieli trzy dni na przygotowanie
się do spotkania z przeznaczeniem. I niech wykorzystają ten czas dobrze…
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WPROWADZENIE
Osada Willcox ma od dłuższego czasu ogromny problem. Jacyś nawiedzeni goście pojawiają się z dokładnością szwajcarskiego zegarka
i zgarniają młodego chłopca lub dziewczynę
w przedziale wiekowym 13 do 18 lat. Dokładnie
co dwa tygodnie w późnych godzinach wieczornych na międzystanowej nr 82 widać mnóstwo
zapalonych pochodni. To właśnie owi gangersi.
Od półtora miesiąca gnębią Willcox. Nikt nie wie,
co dzieje się z uprowadzonymi. Nikt ich nigdy
więcej nie widział…
Ślepy Jack – duchowy przywódca osady
– wpadł na genialny pomysł, zainspirowany
obejrzanymi w młodości ﬁlmami („Siedmiu samurajów” i „Siedmiu wspaniałych”). Akurat
w miasteczku pojawił się niejaki TNT, słynny na
całe Michigan. O jego wyczynach bardzo często
opowiadano w przydrożnych knajpach. I zawsze
tam, gdzie ktoś wymieniał tę ksywkę, wzbudzała
podziw i strach. Choć od dobrych dwóch, trzech
lat nikt nie widział TNT na oczy, legenda wciąż
żyła. A TNT przestał być zabójcą już dawno
temu. Zmęczony dotychczasowym trybem życia, gnębiony wyrzutami sumienia, postanowił
odpokutować winy. Ślepy Jack nawet nie musiał
zbyt mocno go namawiać. Obiecał znaleźć kilku najemników i wraz z nimi uratować Willcox.
Dalszej części chyba się domyślasz, kolego…

SZEŚCIU WSPANIAŁYCH
TNT to autorytet i wszyscy muszą mieć tego
świadomość. Jeśli chcesz drogi MG, obsadź
w tej roli jednego z graczy. Ale pamiętaj – inni
nie mogą kontestować jego decyzji i pozycji
w osadzie. Mieszkańcy Willcox wierzą, że TNT
ich uchroni, że gangersi padną na sam dźwięk
jego ksywki. I Ty (lub gracz, który przejmie
rolę) musisz sprawić, by rzeczywiście był to
gość z jajami.
Założenie jest takie, że TNT werbuje grupę
najemników. Akurat w moim teamie było tylko dwóch graczy, więc dokooptowałem jeszcze
trzech BNów (o których niżej). Jeżeli Twoja drużyna składa się z czterech lub pięciu graczy, wydaje mi się, że możesz zrezygnować z tworzenia
BNów. Jeżeli jednak BG jest mniej, proponuję
dołączyć do grupy takich oto śmiałków:
Diamond Darrel – kurier z Teksasu. Nosi się
jak prawdziwy kowboj, a więc obowiązkowo kapelusz, kraciasta koszula, kamizelka i spodnie
do rodeo. Raczej twardziel, ale nie z tych, co
to na każdego patrzą spode łba. Lubi dobrą zabawę, whisky i cygara. Jego konikiem są amerykańskie samochody z lat 70-tych. Sam jeździ
potężnym Oldsmobile Spitﬁre z 1974 r. Gdy traﬁł do Willcox, akurat był bez pracy, a jego furka
potrzebowała remontu po niezbyt przyjemnym
spotkaniu z gangersami na trasie.
Razem z Diamondem przyjechał niejaki Shamak – Indianiec z krwi i kości. Mocno nawiedzony, prawie ciągle gada o złych duchach otaczających Willcox. Wbrew pozorom nie jest, to jednak
szaman-psychol. Świetny tropiciel i zwiadowca,
potraﬁ doskonale walczyć wręcz i bronią białą.
Jeżeli miałbym go do kogoś porównać, byłby to
Indianin z „Braterstwa wilków”.
Kolejną gwiazdą w naszej dzielnej drużynie jest Mona. Miłośniczka marihuany i innych
tego typu używek jest wybitną specjalistką
w dziedzinie chemii. Poproszono ją tylko o jed-
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no – żeby w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu zrobiła wielkie BOOM!!! Mona
lubi facetów, a faceci ślinią się na widok Mony.
Zarzuć drogi MG piosenkę Lennego Kravitza pt.
„American woman”, gdy będziesz ją opisywał
i wszystko stanie się jasne. Nie? No dobra, oto
krótki opis: laska z nieziemsko ładnymi nogami, króciutka spódniczka, glany i koszulka na
ramiączkach. Acha, jeszcze jedno – Mona nie
lubi nosić bielizny. Za dużo czasu zajmuje jej
zdejmowanie, a jak powiada, trzeba się cieszyć
życiem, bo może być bardzo krótkie… Carpe
diem, baby!
ZADANIE
Chciałoby się powiedzieć, że obrona Willcox to
bułka z masłem, ale niestety tak nie
jest. Osada nie ma zbyt wielu zabezpieczeń. Prymitywne, a przy
tym cholernie podziurawione
ogrodzenie to w gruncie rzeczy
żadna przeszkoda dla gangersów. I to jest właśnie pierwsze
zadanie dla Twoich BG. Mają trzy
dni na przygotowanie Willcox na
wojnę. Niech wykażą się inicjatywą, zaskoczą Cię cudownymi pomysłami, a Ty daj im pod tym
względem sporo luzu. To taki
moment w przygodzie, w którym
gracze mają okazję się wykazać,
a Ty później im to wynagrodzisz
w PeDekach.
Na miejscu można znaleźć sporo gratów, które spokojnie da się
wykorzystać na ufortyﬁkowanie
osady. Części samochodów, blaszane beczki, drut kolczasty, jakieś
zużyte elementy szybu naftowego… Pamiętaj tylko, że nad całością prac sprawuje pieczę TNT,
a gość nie jest skory do żartów.
Zatem obibokom i leserom mówimy zdecydowane nie! Mieszkańcy Willcox
ochoczo wezmą się do roboty, bo wiedzą
o jaką stawkę toczy się gra.
Możesz również zaproponować graczom mały
rekonesans. Jeżeli dołączyłeś do grupy Shamaka, chętnie przystanie na propozycję wspólnego
zwiadu. Jeśli chcesz, możesz dorzucić jakiś epizodzik, byle niezbyt krwawy, bo BG będą jeszcze mieli okazję się wykazać bojowymi umiejętnościami, a szkoda by było, gdyby któryś już na
wstępie został pozbawiony tej możliwości.
DZIEŃ SĄDU
Pamiętasz „13 wojownika”? Tak? To świetnie,
a czy pamiętasz jaka atmosfera panowała wśród
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obrońców, gdy na horyzoncie pojawił się płomienny smok? I tak właśnie ma być w Willcox!
Gangersi nadjadą późnym wieczorem, każdy
będzie dzierżył w dłoni zapaloną pochodnię, co
w połączeniu z mgłą otaczającą osadę da niesamowity klimat. Nie zapomnij o dobrej muzyce
np. OST z Fallouta 1 & 2. Ludzie patrzą po sobie
z przerażeniem, broń drży w rękach, prawie nikt
z nikim nie rozmawia… Wokół panuje złowroga
cisza, którą nagle przerwie ryk wielu silników.
Spraw by w tym momencie cała para uleciała
z Twoich podopiecznych. Gdy któryś wyściubi
nosa za ogrodzenie, dostrzeże ogień… Zbliża się
Armagedon i muszą to poczuć!
Dalej nie bardzo wiem co Ci mogę zaproponować. Jeżeli BG od razu zaczną strzelać, będzie prawdziwe piekło i jeden Bóg wie jak się
to skończy. Jeżeli chwilę odczekają, spośród
gangersów wyłoni się niepozorny mężczyzna
z obłędem w oczach. Głęboki, lekko drżący
(objaw podniecenia?) głos zrobi wrażenie
na mieszkańcach Willcox. I bardzo dobrze.
Niech BG usłyszą teksty w stylu: „Po co
próbowaliśmy się bronić? I tak wezmą, co
chcą i odjadą!” albo „Dlaczego mamy ginąć
wszyscy, oddajmy im to, po co przyjechali i niech dadzą nam spokój…” To szansa
dla jakiegoś charyzmatycznego gracza.
Niech wygłosi płomienną mowę lub
zrobi cokolwiek, by poprawić morale osadników. Pamiętaj – jest mało
czasu!
Dalej są już tylko dwie opcje:
– mieszkańcy, niczym potulne
baranki, spuszczają główki i składają broń, godząc się jednocześnie
na ultimatum gangersów;
– mieszkańcy mówią gangersom dosadne „FUCK OFF”
i zaczyna się zabawa.
Pierwsza opcja niekoniecznie musi się skończyć tak jak napisałem wyżej. Po oddaniu młodej
Hollow
dziewczyny mieszkańców Willcox dopadają wyrzuty sumienia. Proszą BG, by
wyruszyli za gangersami i odbili dziewczynę
(ewentualnie inne oﬁary, jeżeli żyją). Tak samo
może zakończyć się druga opcja – w ferworze
walki w łapki gangersów wpada jakiś młodzieniec albo dziewczyna i następuje szybki odwrót.
I w tym momencie mieszkańcy mogą zwrócić
się do bohaterów o pomoc w odbiciu oﬁary.
Oczywiście możliwe są również inne zakończenia bitwy. Jeżeli masz lepszy pomysł, nie krępuj
się i wykorzystaj go! A tymczasem życzę udanej sesji.
Michał Sztąberek
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Bulkers

Bezsenność w Silverstone

scenariusz w srebrzystym miasteczku

Neuroshima, dowolny system postapokaliptyczny
Ukłucie. Ból. Znów nie czuje ciała.
– Będziesz mówić prawdę?
– Tak. Będę.
– Nie masz innego wyjścia. Mów.

Wjechaliśmy tam całą ferajną. Poza mną i Jackiem był
z nami jeszcze Kulawy Diego, stary Metys. Chcieliśmy
się napić, po ostrej przeprawie w okolicach Star Depotu.
Słyszeliśmy, że przed Maxburgiem tylko Silverstone się
nadaje. Zmierzchało już powoli, nie było wyjścia. Pick-up ledwo rzęził na cudem zachowanych oparach paliwa,
mocno zmęczeni marzyliśmy o łyku czegoś mocniejszego
i zdrowym śnie. Zza wzgórza wyjrzała przedziwna osada.
Wszystko opierało się na kadłubie długiego, masywnego samolotu pasażerskiego, takiego jakie latały przed
wojną. Wyglądał na zamieszkały, chociaż wokół kręciło
się niewiele osób. Może to kwestia późnej pory, ale zdawało się, że większość mieszkańców osady już śpi. Zaraz
obok, tyle że po drugiej stronie drogi, stały dwa raczej
małe budynki zbudowane z poszycia samolotu, prawdopodobnie ze skrzydeł.
Jeden z nich od razu rozpoznał Kulawy Diego – wyczuwał nosem miejsca, w których rozlewa się alkohol. Był to
zajazd, niewielki, z daleka nie było widać żadnych pokoi
gościnnych. Zaraz za nim znajdował się, o czym dowiedzieliśmy się później, dom burmistrza.
Co jednak najważniejsze w całej sytuacji, to kolor.
Nazwa osady stała się od razu jasna. Niczym mała pla-

ma na mapie Wielkiej Równiny, leżąca między gorącymi,
złotymi połaciami piasku i bezgranicznym, granatowym
i gwiaździstym niebem, ogniskowała blask Księżyca.
Przez chwilę aż zmroziło mi kręgosłup, gdy stanąłem
naprzeciw srebrzystych obiektów. I choć wydaje się to
niemożliwe, zdawało się, że odbijają światło silniejsze od
blasku ziemskiego satelity, tak jakby do niczego innego poszycie samolotu nie zostało stworzone. Nie mam
pojęcia w jaki sposób Silverstone emanuje światłem, ale
każdy kto zobaczy osadę po zmierzchu, zrozumie skąd
nazwa. Naprawdę.
Zajazd okazał się dość podłym barem, z niezbyt
smacznym piwem jęczmiennym i dobrym samogonem.
Spytaliśmy o ropę, miała być jutro z samego rana, później popiliśmy trochę, głównie Kulawy Diego. Jako najbardziej trzeźwy, w końcu postanowiłem spytać o pokój.
Wraz z nami piło kilku tutejszych, zwykłych i zniszczonych ludzi oraz pracujący dla księcia Maxa najemnicy,
którzy rankiem mieli stanąć w Maxburgu. Nie skorzystaliśmy z zaproszenia wspólnej podróży od zaraz i później
trochę żałowałem. Nie spodziewałem się trudności i za
trzy naboje 9 mm dostaliśmy klitkę z oknem. Ocuciłem
Jacka i zanieśliśmy Diega do pokoju. Okno okazało się
być również żywcem przeniesione z samolotu.
Diego zasnął pierwszy, z wrodzoną dla pijanych niezdarnością, nie traﬁając nawet na proste posłanie ze
szmat i siana. Jack zwinął się w kłębek na swoim miejscu
i po chwili oboje donośnie chrapali, nie dając mi zasnąć.
Obejrzałem pomieszczenie jeszcze raz, dopiero teraz tak
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naprawdę zauważyłem, że całość zespawana jest i ponitowana z poszyć skrzydeł samolotu. Statek powietrzny
był niejako fundamentem całej osady, który mieszkańcy
najpierw wypatroszyli, by zamieszkać we wnętrzu, a gdy
i tego było mało, pokroili niepotrzebne szczątki na plasterki i wybudowali dodatkowe budynki.
Najciekawsze było, że samolot nie wyglądał na rozbity.
Raczej przymusowo lądował, zarył tylko w piach i osiadł.
Nie wyglądało, żeby coś wybuchło czy spłonęło. Choć być
może mieszkańcy Silverstone przez lata zdołali usunąć
wszelkie ślady katastrofy. No tak, ale jeśli przyjąć hipotezę, że katastrofy nie było, na co wskazywałoby zachowanie się większości kadłuba, co się stało z pasażerami?
Wyniszczyła ich któraś z broni chemicznych czy też biologicznych? Wirus? Skażenie toksyczne? Nie widać nigdzie
w pobliżu śladów wybuchów jądrowych.
Nagle, przerywając moje przemyślenia, zerwał się
wiatr. Nieprzyjemny, chłodny i przeszywający do szpiku
kości. Zacząłem się trząść, w plecaku znalazłem kurtkę
i owinąłem się nią. Następnie wbiłem się w śpiwór i oczekiwałem snu, który jak na złość nie nadchodził. Leżałem
w bezruchu, a wiatr w najlepsze hulał po pokoju, przenikając przez nieszczelne ściany zajazdu. W pierwszej
chwili chciałem zamknąć drzwi, a właściwie zasunąć duży
kawał poszycia na podobną dziurę w ścianie, zrezygnowałem jednak i leżałem
dalej.
W końcu powieki zaczęły mi ciążyć, zmęczenie podróżą dawało znać
o sobie. Usnąłem.
Na chwilę, jak się okazało. Wraz z Jackiem poderwaliśmy się na nogi,
gdy usłyszeliśmy głośny
jęk, a później zgrzyt.
Oboje chwyciliśmy broń,
Jack lustrował wejście
do pokoju, a ja wyjrzałem przez okno. Z daleka, przed wejściem do
drugiego z budynków
zobaczyłem
zawieszoną na łańcuchu oponę.
Duża, jakby od ciężarówki, zgrzytała popychana przez wiatr. Jęki mogły pochodzić również z tego źródła, ale kto mógł wiedzieć? Po
naradzie z Jackiem postanowiłem przejść się po osadzie.
Nigdy nic nie wiadomo. Miał zostać w pokoju i pilnować
ekwipunku oraz Starego Diega.
W głównej sali zajazdu poczułem mocny zapach dymu
papierosowego. Niemożliwe chyba, by utrzymał się tak
długo. Nie zważając na nic, wyszedłem na środek osady. Księżyc, większy niż zwykle, przyćmiewał dużą część
nieba i osrebrzał osadę, która nadal wyglądała tak jak
ze wzgórza – gdy spoglądaliśmy na nią po raz pierwszy. Srebrne punkciki pośród oceanu piasku. Było cicho
i spokojnie, zwiesiłem karabin przez ramię i zacząłem
obchodzić osadę. W oczy rzucał się przede wszystkim
brak upraw, jakby mieszkańcy byli całkowicie uzależnieni
od dostawców z Maxburga. Jednak tu rozciągało się imperium księcia Maxa, tu nie mogło nikomu nic brakować.
Założę się, że pieczołowicie transportowano jedzenie
mimo kosztów. Tylko za co? Z czego, do cholery jasnej,
żyła osada?
Najpierw na myśl przyszły mi narkotyki. Pamiętam, że
w barze mowa była o wybornym Tornadzie, ale nie jestem pewien, czy Silverstone było wymieniane jako źródło specyﬁku. Raczej nie, cena nie byłaby tak zaporowa.
Może rzemiosło? Jeden z pijących opowiadał coś o glinia-
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nych naczyniach, tylko czy z tego można żyć? Wątpię.
A wyglądało na to, że osada istniała i zamieszkiwanie kadłuba nie było takie nieopłacalne. Wodę mają, widziałem
pompę, chociaż to.
Postanowiłem zrobić jeszcze jedno kółko i przyjrzeć
się kadłubowi. Wyglądał zupełnie dobrze i pewnie byłby
w całości, gdyby mieszkańcy osady nie pocięli go, nie powycinali drzwi i nie pozatykali niektórych okien.
Teoria lądowania awaryjnego, i to stosunkowo udanego, potwierdzała się. Myślałem też, czy nie było tutaj lotniska, ale dlaczego miałby się ostać tylko jeden
samolot? A gdzie zabudowania, wieża, hangary? Zresztą
większość lotnisk przecież musiała oberwać bombami.
Znów zawiało, postanowiłem skończyć rozmyślania
i wrócić do pokoju. Przechodząc przez główne pomieszczenie zajazdu, jak się spodziewałem, poczułem dym,
jakby ktoś przed chwilą palił. Dziwne, szczególnie że
nadal nieprzyjemnie wiało, również w środku, dzięki nieszczelności ścian i otwartym oknom. Było całkiem jasno,
srebrna poświata bez przeszkód docierała i tu. Rozejrzałem się w poszukiwaniu śladów czyjejś bytności, ale niczego niezwykłego nie dojrzałem.
Wtedy usłyszałem nieznany mi, niski dźwięk. Wszystko zadrżało, jakby przestrzeń się zmarszczyła, a gdy odruchowo obejrzałem się za siebie, spostrzegłem pomarańczowe źródło światła
biegnące przez kadłub
samolotu.
Doskonale
widoczny fenomen, który na
moment zamienił wszędobylską
srebrzystość
w ciepły blask ognia,
zmroził mi krew w żyłach. Otrząsnąłem się
i pobiegłem w kierunku
kadłuba. Byłem święcie
przekonany, że ktoś lub
coś w środku musiało się
spalić. Zajrzałem przez
pierwsze lepsze, na wpół
uchylone drzwi. Było pusto, cicho i spokojnie.
Żadnych śladów ognia,
Hollow
w dodatku przekonałem
się, że w taki sposób ogień przemieszczać się raczej nie
mógł, każde z mieszkań urządzonych wewnątrz kadłuba było przedzielone ścianą. W ten sposób mieszkańcy
odgradzali się od siebie, jednocześnie wykuwając w poszyciu kadłuba drzwi, tak że każde z mieszkań było niezależne od innych. Wszyscy zresztą spali spokojnie i nie
wyglądali na upieczonych żywcem.
Zdruzgotany, zaszokowany tym co zobaczyłem i zniewolony w dziwny sposób przez tajemnicę osady, poszedłem spać. Jack, zamiast czuwać, spał w najlepsze. Fuksiarz. Wiedziałem, że szybko oczu nie zmrużę.
– Dobrze, nagroda cię nie minie.
– Mam tylko pytanie…
– Wiem. I na to przyjdzie czas. Poczekaj chwilę.
Ukłucie. Ból. Chwila spokoju. Wewnętrzne ciepło. Umysł
zaczyna lepiej pracować.
– To ci pomoże opowiedzieć wszystko do końca.
– Ale…
– Wszystko w swoim czasie. Mów.

O ile dobrze pamiętam, obudził nas krzyk Kulawego
Diega. W każdym innym miejscu, rzuciłbym w niego
czymkolwiek, krzyknął że ma spać i obrócił się na drugi bok. Jednak w Silverstone od razu pomyślałem o niebezpieczeństwie. Rozpoczęła się krzątanina, Diego rzucił
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Nawet nie miałem siły o nic pytać. Po co? I tak pewnie
nikt nic nie widział, ani nie słyszał – poza nami.
Położyliśmy się i byłem pewien, że nikt nie zaśnie.
Gapiłem się w suﬁt, myśląc o postaci na wzgórzu i Tornadzie w powietrzu. Nie ulegało wątpliwości, że ulegamy zbiorowej halucynacji, potęgowanej przez wyobraźnię i lęki. Tylko że jeśli była to jakaś pochodna Tornada
lub inny narkotyk podobnego działania, może odtwarzał
przeszłość tego miejsca, w tej pół jawie, pół śnie? Opona znowu zaskrzypiała łańcuchem, omal nie podskoczyłem. Skoro odtwarzała przeszłość, myślałem dalej, co
nią było? Samolot wylądował pewnie dość twardo, ale
o dziwo bezpiecznie, duży, pasażerski. Kilka osób mogło
być rannych, lecz pewnie nie wszystkie. Co robili dalej?
Zginęli od razu, a może starali się ocalić życie. Tylko jak?
A może próba ratunku tkwiła w miejscu, w którym wylądowali?
Tak rozmyślając, znowu usłyszałem krzyki. Poderwaliśmy się wszyscy. Wyraźnie słyszeliśmy krzyczące dzieci,
po chwili spokojny kobiecy głos powiedział: „Pomóżcie!”.
Nie mając nic ciekawszego do roboty, wyszliśmy na środek osady. Noc wydawała się nie kończyć. Księżyc wisiał
praktycznie w tym samym miejscu, wciąż rozlewając srebrzystą poświatę. Głosy ucichły i zerwał się wiatr. Wróciliśmy do głównego pomieszczenia w zajeździe, a Stary
Diego zaraz znalazł jakąś butelkę. Po raz pierwszy byłem
wdzięczny za jego pijackie talenty. Napiliśmy się po łyku,
trochę z rezygnacji, trochę dla uspokojenia. Zapachowi
świeżo palonych papierosów już się nie dziwiliśmy.
Gdy teraz patrzę na tę historię, wydaje się strasznie
absurdalna i surrealistyczna. Trzeba jednak było być
w tamtym miejscu i przeżyć, to co my. Kolejny akt dopiero nadchodził. Najpierw delikatnie zabuczała ziemia.
Dziwnie to brzmi, ale trudno opisać ten dźwięk – jakby
silny agregat tworzył spore zasoby prądu i poruszał nami
silnik elektryczny. Buczenie powtórzyło się raz i ucichło.
Diego wyjrzał przez okno i w ogóle nie zdziwiło nas ﬂegmatyczne stwierdzenie „Tam ktoś idzie”. Zerwaliśmy się
i wyskoczyliśmy jak obłąkani z pomieszczenia.
Rzeczywiście, po wzgórzu chodził człowiek. Dosyć młody, z bujną, potarganą czupryną, podniszczonym t-shirtem i w bokserkach, szedł sztywno, dziwnie machając
rękoma. Podbiegliśmy bliżej nawołując. Zszedł właśnie
z wzgórza i wkroczył na teren wioski. Powiedzieliśmy coś
do niego, a Stary Diego chyba nawet pchnął. Nie robiąc
sobie z tego nic, koleś obszedł nas i ruszył do kadłuba.
Podążyliśmy za nim. Przestąpił próg i położył się na posłaniu. Odruchowo weszliśmy i momentalnie zostaliśmy
przygwożdżeni potwornym rykiem, jakby podłączonym
do wzmacniacza alarmem samochodowym. Po części
okazało się to słuszne, bo zaraz rzucił nam się w oczy
czerwony promień tuż nad progiem. Fotokomórka, podłączona do stojącego nieopodal głośnika, stanowiła rodzaj domowego alarmu. Ale po co on komu? Tylko nasza wybitna nieuwaga i zaabsorbowanie postacią, jak się
zdaje lunatyka, spowodowało, że pułapki po prostu nie
ominęliśmy.
Wyłączyłem głośnik i przeczekaliśmy dawkę przekleństw wygłaszanych przez resztę mieszkańców osady.
W tym czasie Jack dopadł już lekko wzbudzonego, jak się
zdawało, gospodarza. Z krótkiej rozmowy wynikało, że
jest rzeczywiście lunatykiem, alarm założył, by się budzić
podczas nocnych wędrówek i serdecznie nas przeprasza.
Sympatyczny człowiek. Nie mieliśmy jednak zbytniej
ochoty na długie pogawędki. Znów poczuliśmy powrót
do rzeczywistości, wszystko wydało się realniejsze i nie
wiem dlaczego, lunatyk stał się nagle panaceum na bolączki tej nocy, niewyjaśnione fenomeny i nierzeczywiste
wydarzenia.
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się po rewolwer, który zapodział gdzieś w plecaku, Jack
przeładował pompkę i stanął przy drzwiach, a ja z karabinem oparłem się o parapet. Uspokoiliśmy oddechy
i spojrzeliśmy na Diega. Wyglądał na przerażonego. Cicho powiedział, że słyszał głosy, wołały go, chciały żeby
podążył za nim. Później usłyszał krzyki i wołania, bardzo
wyraźnie. Nie umiał powiedzieć wiele więcej.
Zapanowała cisza. I gdy Jack już chciał zwalić to na
karb postpijackich zwid, a ja miałem zamiar powiedzieć
coś o wystawieniu straży na wszelki wypadek – usłyszeliśmy. Z daleka i jakby zza kilku ścian przeciągły, dziecięcy
płacz połączony z krzykiem. Bardzo sugestywny, od razu
pomyślałem o cierpiącej dziewczynce i mimo, że normalnie nie przejmuję się takimi głupotami, wtedy miałem
ochotę rzucić się na pomoc. Powstrzymał mnie Jack, złapał w pół i przyszpilił do podłogi. Miał rację, musimy postępować racjonalnie.
Szarpanina trwała jakiś czas, głos ucichł. Postanowiliśmy ułożyć plan działania. Przede wszystkim więcej się
nie rozdzielamy. Być może to jakieś omamy wzrokowe
czy słuchowe i będą słabiej działać na grupę, niż na pojedynczego człowieka. Dalej plan zakładał krótkie zwiedzanie osady, z zaglądaniem w dostępne w tych okolicznościach miejsca. Wzięliśmy więc najistotniejszą broń,
naboje, Jack swoje granaty, a Diego kałacha, który choć
mniej stylowy od rewolwerów, był znaczniej skuteczniejszy. Powoli ruszyliśmy przez zajazd i spytałem, czy oboje
czują zapach dymu papierosowego. Czuli. Znów zaskrzypiała opona, wszyscy rzucili się na ziemię. Źle to świadczyło o naszych nerwach.
Zdecydowaliśmy najpierw zajrzeć do każdego z mieszkań w kadłubie i zobaczyć, czy dzieje się tam coś ciekawego. Z tego co pamiętam, sprawdziliśmy chyba cztery
mieszkania, w tym jedno niezamieszkałe. Nasze plany
pokrzyżowało przypadkowe wydarzenie.
Schodziliśmy właśnie z nasypu, gdy kątem oka spostrzegłem coś na pobliskich wzgórzach. Chyba wszyscy
to zobaczyli. W srebrnym, dość jasnym krajobrazie, po
miejscu z którego jeszcze niedawno oglądaliśmy osadę, przemieszczał się twór chyba naturalny, choć dziwny
i niespotykany. Dzisiaj, z perspektywy czasu, myślę, że
mógł to być wir powietrzny, coś jakby tornado w pigułce,
wielkości dorosłego człowieka. Wtedy wydawał się postacią kroczącą po wzgórzu, jakby szukającą czegoś. Czego? Kto to był? Rozmyślania przerwał Stary Diego, który
wypruł w postać serią z karabinu. Jakby potwierdzając
jej niematerialność.
Wielokrotnie słyszałem w życiu wystrzały z różnych
rodzajów broni. Mają różną charakterystykę, niektóre
z natury jakby wyciszone, inne niesie po wielkim obszarze. Zazwyczaj jednak huk był dokuczliwy w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie echo potęgowało siłę dźwięku.
Nie spodziewałem się, by na pustyni efekt mógł zajść.
A jednak coś podobnego się zdarzyło. Cisza została rozerwana z taką siłą, jakiej nikt się nie spodziewał. W życiu
przeżyliśmy wiele strzelanin, ale po żadnej tak nie dudniło mi w uszach.
Nie było wątpliwości – pobudziliśmy pół osady i zaraz pewnie nas zlinczują. Powoli i ostrożnie ruszyliśmy
w kierunku zajazdu. Na myśl o wściekłych mieszkańcach
jakoś odechciało się nam zwiedzania. Zjawa ze wzgórza
zniknęła, może teraz zaśniemy?
Do zajazdu w spokoju nie udało się nam dotrzeć. Powstrzymał nas burmistrz w skórzanej kurtce, bokserkach i tenisówkach, z pistoletem maszynowym w jednej
i absurdalną w tych warunkach latarką w drugiej ręce.
Starszy, brodaty, dodatkowo wyglądał jak nawiedzony.
Z rykiem skrzyczał nas od najgorszych, wyzwał i pogroził. Znosiliśmy to z dziwną dla nas, a przede wszystkim
dla Diega, obojętnością. Silverstone nas pokonało, a nie-
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- PRZYGODY i powszechne. Oczywiście za darmo, mówili otwarcie i z
uśmiechami, a ja wiem swoje. W tym świecie takie rzeczy się nie zdarzają. Silverstone ma jakieś ciemne tajemnice, których nie udało się nam rozwikłać.
Rozmawialiśmy o tym rano, po tej zwariowanej nocy,
tuż przed odjazdem. Czasem trzeba dodawać dwa do
dwóch. Czy samolot lądował przypadkowo tuż przy wejściu do schronu? Raczej nie. Ludzie z samolotu chcieli się
zapewne do niego dostać. A czy dostali się? Być może
burmistrz zna odpowiedź. Jeśli wierzyć halucynacjom
i omamom, które towarzyszyły nam tamtej nocy, w samolocie były głównie kobiety i dzieci. A więc być może
leciały do swoich mężów? Musieli to być bardzo ważni ludzie, skoro od początku siedzieli w bunkrze i dodatkowo
mieli zapewnioną ochronę dla rodziny.
Tylko co w tej sprawie robi burmistrz? Ponoć przybył
tu kiedyś, znalazł wrak i postanowił zbudować osadę. Jakoś w to nie wierzę, przecież tu nie ma nic ciekawego,
poza… bunkrem! Ale po co siedzieć przy schronie? Nie
lepiej po prostu otworzyć go i wziąć wszystko co przydatne? Mieszkańcy twierdzą, że burmistrz
do schronu wchodził. A może otworzył,
skontaktował się z zamkniętymi w środku
i teraz ich szantażuje? Ale po co miałby to
robić? Nigdzie nie widać jego bogactwa.
Ważna jest chyba postać księcia Maxa,
który zapewne maczał we wszystkim palce. Mógłby szantażować dla wiedzy
i technologii. Choć z drugiej strony,
nie łatwiej byłoby przysłać ludzi i zrobić porządek? Chyba, że mieszkańcy schronu są uzbrojeni. Pytań jest
znacznie więcej niż odpowiedzi. Jeśli
ufać halucynacjom, wyraźnie było słychać agregaty czy silniki elektryczne,
zatem na dole coś się dzieje. Zupełny
– Powiedz czego się dowiedziałeś.
chaos w naszych rozmyślaniach zasiał
– Niewiele.
Stary Diego, który stwierdził, że jak
– Przynajmniej coś.
na jego nos, burmistrz jest pierwszym
– Niewiele.
obudzonym
z bunkra. Miałby teraz trzy– Może ocalisz życie.
mać
pieczę
nad schronem i otworzyć,
– Postaram się.
gdy nastaną lepsze czasy.
Osada Silverstone leży na terenach
Wtedy przyjechała półciężarówka z Manależących do księcia Maxa. Zgodnie
xburga, po brzegi wypełniona paliwem dla
z panującym tam prawem wioska wraz
osady. Kupiliśmy ropy po dwa gamble za
z terenami przyległymi należy do Jego Ekslitr, co świadczy chyba dosadnie o politycelencji. Książe Max nadał ziemię burmice burmistrza i ukłonie ze strony księcia.
strzowi i teraz wszystko należy do niego.
Nim Słońce zdołało porządnie wstać, jeszKadłub, oba budynki i to co pod ziemią.
cze w lekko srebrnej poświacie, wyruszyliBurmistrz bardzo niechętnie mówi o bunMarcin ‚Kroghul’ Górecki śmy z Silverstone, by nigdy tam nie wrócić.
krze i poza „Wynoście się!” nie zdradzi wiele.
Później umarł Stary Diego, na Froncie zginął
Od mieszkańców, również niezbyt rozmownych, dowie- Jack, a ja dostałem się do Denver i zaciągnąłem do Ardzieliśmy że bunkier został kiedyś otwarty, ale tak na- mii. Zostaliśmy otoczeni i ogłuszeni jakimś gazem…
prawdę nikt teraz nie ma do niego wstępu. Potrzebny
– Wiem. Nie musisz mówić.
jest długi kod, który wklepuje się przez terminal. Byliśmy
– Chciałbym zobaczyć jeszcze kiedyś piasek, niebo, ludzi.
zresztą tam i nie udało się nic zdziałać.
Teraz…
W Silverstone burmistrz ma silną władzę. Zdołał
– Tak. Wiem. Dostaniesz szansę.
utrzymać w ryzach mieszkańców kadłuba, gdy chcie– Naprawdę?
li nas zlinczować. Umówiliśmy się na pięćdziesiąt gam– Tak. Od dziś będziesz nazywany XLC 2023. I będziesz mi
bli ugodowego. Zresztą po dziś dzień jestem dłużny te
służył bezgranicznie.
gamble desperatowi, któremu Diego prawie odstrzelił
Po chwili delikatny pomruk zmienił się w głośny terkot manogę. Dowiedzieliśmy się też, że ludzie mieszkają tu
szyn, poczułem, że jestem transportowany. Wkrótce miałem
rozpocząć nowy, zupełnie inny żywot.
głównie z powodu względnego spokoju i tanich przedmiotów codziennego użytku. Burmistrz dba, by wszystko
Bulkers
co można zdobyć w tym zwariowanym świecie było tanie
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Runęliśmy na posłania, zmęczenie dawało się we znaki. Było już późno w nocy, choć księżyc zdawał się nadal
tkwić w tej samej pozycji, tworząc srebrną poświatę.
Usnąłem. Łańcuch zgrzytnął i sen uleciał gdzieś daleko,
a ja wstałem odruchowo. Głosy, ciche pojękiwania. Byłem skrajnie wyczerpany i miałem ochotę wyjechać stąd
w tej chwili. Wyszedłem z pokoju mimo protestów Jacka,
dotarłem do głównej sali i wychyliłem butelkę pozostawioną przez Starego Diega. Niczemu się już nie dziwiłem.
Wręcz przeciwnie, stałem się nagle spokojny i gotowy na
wszystko. Nie dziwił mnie już zapach dymu papierosowego, miałem gdzieś jęki i krzyki. Obróciłem się w kierunku kadłuba, by mieć na wszystko oko, wyciągnąłem nogi
i zobaczyłem lunatyka.
Wychodził z mieszkania, pokracznie, jakby z przesadną ostrożnością przekraczał próg. Przynajmniej nikogo
nie budził. Wyszedł z mieszkania i ruszył w kierunku
wzgórza. W to samo miejsce co poprzednio, jakby czegoś szukał. Wybiegłem za nim i dotrzymując kolesiowi
kroku, lustrowałem teren w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Nagle spostrzegłem kształt w zaroślach. Mijając
lunatyka, dopadłem ziemi i zacząłem odgarniać piasek.
To była klapa! Spróbowałem ją podnieść, ale była strasznie ciężka. Wyjrzałem zza krzaków i wtedy spostrzegłem,
jak do lunatyka zbliża się postawny człowiek, w średnim
wieku, kraciastej kurtce i podobnej czapce,
t-shircie, spodenkach i kaloszach. Wyglądał
komicznie, ale dwururka, którą dzierżył, już
mniej.
Nim zdążyłem zareagować, uderzył lunatyka w tył głowy. Obaj padli na ziemię.
Diego otworzył ogień. Ściął trochę trawy
i traﬁł napastnika w nogę. Mężczyzna
zawył i już byłem pewien, że mamy
całą osadę na karku.
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- ARTYKUŁY Tomasz Kucza

W szponach magii

część III: Dotyk Lodu
dowolny system fantasy

WPROWADZENIE
Magia w grach fabularnych najczęściej ogranicza się
do rzucania gotowych zaklęć, uczenia się na pamięć magicznych zwojów, ciskania ognistych kul na wszystkie
strony. Sprowadzona do takiej postaci traci dużo ze swej
tajemniczości, staje się zbiorem reguł, nudnym zajęciem
mola książkowego. Przede wszystkim jednak czarodziej
z gier fabularnych nie jest w stanie osiągnąć takich mocy
jak jego książkowe odpowiedniki.
W krótkim cyklu postaram się pokazać magię taką,
jaką serwują nam autorzy literatury fantasy – dziką, potężną, nieprzewidywalną. Mam nadzieję, że gracze zniechęceni do profesji maga, powrócą na nowo do odgrywania postaci obdarzonych mocą. Nie wiem czy uda mi się
choćby lekko dotknąć ogromu możliwości oferowanych
przez najbardziej tajemniczą ze sztuk.
LÓD
Kiedy pot spływa człowiekowi po plecach, a słońce wysusza pola, zimno i chłód nabierają mitycznego znaczenia. W światach fantasy nie ma klimatyzacji ani lodówek.
Podczas upałów studnie wysychają, mięso się psuje,
a ciepłe trunki nie smakują dobrze.
Obdarzony mocami lodu czarownik może okazać się
wybawieniem. Potraﬁ schłodzić napoje, zamrozić jedzenie, uchronić przed udarem słonecznym... Pozornie ograniczona tylko do jednego aspektu – lodu – magia daje
spore możliwości. To nie tylko rzucanie lodowych igieł
w przeciwnika – zamarzająca woda potraﬁ rozsadzić skały, zmrożone materiały stają się łamliwe, pozwalając na
przykład łatwo rozbić zamek w drzwiach, wychłodzenie
ciała może prowadzić do śmierci, a zamrożenie konającego uchroni przed bolesną agonią.
Statki transportujące żywność przez oceany, czy ekskluzywne restauracje oferujące w tropikalnych krajach
drinki z lodem nie pogardzą doświadczonym lodomistrzem, ba, chętnie zapłacą grubą sumkę za jego umiejętności.
WALKA
Wielu zastanawia się pewnie – cóż taki wyspecjalizowany w chłodzeniu napoi magik zrobi w sytuacji zagrożenia? Czy będzie w stanie obronić siebie i przyjaciół,
a może raczej ukryty pod wozem poczeka, aż walka się
skończy?
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Kostki lodu zagrzechotały na dnie szklanki. Kobieta uśmiechnęła się ponuro i skinęła na gospodarza.
Podszedł gruby, niechlujny, śmierdzący piwem.
– Czym mogę służyć? – zapytał charczącym głosem.
– Gustaw von Rydow – powiedziała, rzucając zimne spojrzenie.
Zająknął się, cofnął o krok.
– Tak – powiedział niemal szeptem. Odchrząknął. – Kiedyś mnie tak nazywano.
Końcem palca przewróciła szklankę. Napój chlusnął na stół, ale na blat spadły tylko drobinki lodu.
W sali powiało chłodem.
– Może mnie pamiętasz. – Uśmiechnęła się nieprzyjemnie.
Gospodarz zabulgotał, para z oddechu wykwitła przed jego twarzą, szron pokrył rzadką brodę. Gustaw chciał coś powiedzieć, może przeprosić, może zakląć, ale zmrożone usta nie wydobyły ani słowa.
Mężczyzna z trzaskiem osunął się na stół. Drobinki lodu posypały się na wszystkie strony, sztywne ciało
osunęło na podłogę.
Kobieta odwróciła się na pięcie i bez słowa wyszła z gospody. W promieniach letniego słońca, padających przez brudne okno, trup powoli tajał.

Tymczasem lodomistrz chowa wiele asów w rękawie –
lodowe igiełki przeszyją wroga na wylot, przekłują oczy,
wnikną między kółka kolczugi, schłodzona woda może
spowić pole walki mgielnymi oparami, wykonany z lodu
miecz, choć kruchy, jest ostry jak ze stali, a ostrze zostawia odmrożenia na skórze wroga. Podmuch zimna może
także ułatwić walkę innego rodzaju – odpowiednie koncentrowanie chłodu w głębi ciała przeciwnika, regularnie
przez dłuższy okres czasu, pozwoli pozbyć się politycznego przeciwnika w nie wzbudzający podejrzeń sposób
– ot, umarł na grypę, nie pierwszy i nie ostatni. Dziwne
że latem? Wola bogów!
Zimno może także pomóc w starciu z szybkim i zwinnym przeciwnikiem – oblodzenie powierzchni utrudni wykonywanie uników, schłodzenie stawów usztywni ruchy.
Ponadto uzdolniony czarownik może stworzyć lodowy
most nad wzburzoną wodą i przejść suchą stopą na drugi
brzeg. Wychłodzenie wody wokół płynącego wroga szybko doprowadzi do jego śmierci.
Bardzo potężny czarnoksiężnik mógłby także zamrozić
oﬁarę zaklęciem lub zamienić w sopel lodu, który rozkruszy się, padając na ziemię.
Odpowiednio ukierunkowane zimno może także zamrozić krew w żyle, powodując zator albo zamrozić serce
lub mózg oﬁary.
BITWA
Pola bitew kojarzą się bardziej ze ścianami ognia niż
z podmuchami śnieżycy. Tymczasem niemałym zagrożeniem może być uzdolniony mag lub grupa magów, którzy lodowymi strzałami zasypią wrażą kawalerię, wzniosą
mury z lodu, uderzą śniegiem i gradem w przerażonych
napastników! Zamrożenie fosy ułatwi przedarcie się przez
obronę, oblodzone ramiona katapult wroga, będą pękały
pod ciężarem kamieni. Kule śniegu i lodu będą rozpryskiwały się między oddziałami, siejąc ostrymi odłamkami.
Ponadto bardzo silna grupa magów może pokusić się o zamrożenie oddziałów, ba, całego pola bitwy,
łącznie z wszystkimi ludźmi i zwierzętami, a pocących
się w zbrojach rycerzy, czekających na bitwę w upalny
dzień, ochłodzić, dając tym samym przewagę nad wycieńczonym upałem przeciwnikiem.
PROZAICZNOŚĆ
Czarownik może wykonać proste przedmioty z lodu.
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- ARTYKUŁY Będą łamliwe i zimne, ale mogą przydać się, jeśli nie ma
innego sposobu np. na zrobienie wytrychu, igły, noża,
czy choćby widelca… Czarownik może także zasklepić
dziurę w łodzi, zamrażając po prostu wodę na dnie, zlepić lodem złamany przedmiot, utwardzić tkaninę, stworzyć magiczną broń lub tarczę ze śniegu i lodu.
Odporny na chłód lodomistrz może stworzyć nawet
krzesło z lodu, aby odpocząć chwilę, a czarodziejka zaimponować parującymi lodowymi ozdobami.
Kostki lodu i schładzanie napoi wydają się oczywiste…
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ROZBIĆ SKAŁY
Zamrożenie wody powoduje zwiększenie jej objętości
– jeśli woda wniknie w skałę, mur, drewno mag może
rozerwać przedmiot na strzępy, po prostu zmniejszając
temperaturę poniżej zera. W ten sposób można nawet
skruszyć twarde skały.
Zamarznięte przedmioty są także podatne na łamanie
– zamek w drzwiach, wrota, belki mogą poddać się po

ODPORNOŚĆ
Czarownik musi być odporny na zimno, jeśli chce zajmować się magią lodu. Wydaje się oczywiste, że lodomistrz zyskuje moc nieodczuwania chłodu – dzięki temu
może otoczyć się własnymi czarami i nie umrzeć z tego
powodu na grypę albo odmrozić sobie stóp.
Może wykorzystać te moce do nurkowania pod lodem,
oszczędzi też na grubych ubraniach zimą.

Tomasz Kucza

PRACA
Umiejętności
lodomistrza pozwolą na zarabianie
grubych pieniędzy w kuchni arystokratów (mrożenie
żywności),
masarniach.
W
niektórych
światach
możliwe jest także korzystanie z czarowników
przy chirurgicznych eksperymentach (przeszczepy organów). Na statkach
mrożona żywność pozwoli
zachować załogę w zdrowiu
i dostarczyć podróżnikom,
których stać na osobistego
czarownika, mięso i wędliny smakujące niemal jak
świeże.
Warto wspomnieć o tworzeniu lodowisk, które będą
mogły działać także latem oraz utrzymywaniu lodowych
budynków w całości. Bogaty arystokrata nie pogardzi zapasem kostek lodu, a podczas zarazy, wojny lub katastrofy mrożenie ciał zapobiegnie szybkiemu rozkładowi
i epidemii.

jednym uderzeniu młota, jeśli są zmrożone na kamień.

SZTUKA
Wszyscy wiemy jak piękne obrazy rzeźbi Dziadek
Mróz na szybach. Czarownik może dać ujście wenie
twórczej, tworząc szronowe obrazy, ﬁgury lodowe,
rzeźby śnieżne, wisiorki
i ozdoby. W połączeniu
z magicznie utrzymującym
temperaturę szklanym pojemnikiem lodowy klejnot
może być piękną ozdobą.

HIBERNACJA
Odporność na zimno
może dać jeszcze jeden
dodatkowy efekt – mag
może być w stanie zamrozić swoje ciało bez szkody dla zdrowia. Zahibernowany
przez lata czekać w uśpieniu nie starzejąc się, do czasu
aż ktoś stopi lód. Jeśli odporność na wpływ zimna czarownik potraﬁ rozciągnąć na inne osoby (lub zwierzęta),
może udać się jednoczesne zahibernowanie kilku ludzi.
POGODA
Manipulacja temperaturą powietrza albo kropli wody
podczas deszczu, pozwala uzyskać niezwykłe efekty
w postaci mgły, gradu, śniegu. W wyniku schłodzenia
w ciepły dzień stawu w okolicy jeszcze długo unosić się
będzie nieprzenikniona mgła.
Tomasz Kucza

Łódka zahaczyła o krę. Trzasnęło rozdzierane drewno i lodowata woda zaczęła wdzierać się do środka. Mężczyzna wyskoczył na brzeg i stanął w bezruchu wpatrzony w lodową ścianę.
Tuż pod powierzchnią lodu znajdowało się białe jak śnieg ciało kobiety na koniu. Zamarznięty miecz
lśnił w ręku srogiej wojowniczki. Kropelki wody popłynęły w dół, żłobiąc rowki w bryle, strumienie spływały po trawie do rzeki.
Wiosenne roztopy zaczęły się wcześnie tego roku. Mężczyzna z krzywym uśmiechem przysiadł na
piętach i czekał.
Po kilku godzinach, kiedy słońce jaśniało na południu, kobieta poruszyła się. Koń parsknął i wstrząsnął się, rozsypując odłamki lodu. Ręka trzymająca miecz opadła.
- Więc to prawda. – Mężczyzna wyjął sztylet i podszedł do zesztywniałej.
- Czekałeś. – Odwróciła powoli głowę. Skorupa śniegu odpadła z jasnych włosów.
Skinął głową i dźgnął sztyletem. Trzasnęła stal i mężczyzna odskoczył trzymając się za zamarzniętą
rękę. Z przerażeniem patrzył na popękane odłamki sztyletu, które rozbiły się o zmarzniętą skórę czarodziejki.
Usta kobiety rozszerzyły się w uśmiechu. Powiało chłodem, para oddechu unosiła się z ust niedoszłego zabójcy.
- Nie wygrasz. – Szept zlał się w jedno z trzaskiem pękających kości.
- Naprawdę? – Kpina w głosie kobiety była wyraźna, kiedy popatrzyła na rozbite na kawałki ciało.
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Krótka wariac j a

na temat krasnoludów

Artykuł ten jest, tak jak w tytule nadmieniłem, krótką wariacją na temat. Traktuje o kulturze krasnoludzkiej
w większości znanych światów.
Krasnoludy to jedna z najstarszych ras w każdym świecie. Warto przyjrzeć się strukturze ich społeczeństwa.

STRUKTURA SPOŁECZNA
Każda ze społeczności istot rozumnych zamieszkuje
jakieś tereny. Wiadomo chyba każdemu, że w przypadku

krasnoludów są to obszary górskie. W większości wnętrza gór, jednakże w niektórych światach spotyka się krasnoludy podgórskie (chodzi oczywiście o Krynn). Istnieją
także społeczności mieszkające w miastach – o nich jednak innym razem. Na razie zajmiemy się krasnoludami
górskimi.
Jak wiadomo krasnoludy górskie mieszkają w wybudowanych wewnątrz gór twierdzach. Twierdza zawsze
jest samowystarczalna. Wewnątrz tych miast istnieje
wszystko, co tylko społeczności jest aktualnie potrzebne
– znajdziemy więc zarówno sieć różnorakich gildii, posiadłości rodzinnych jak i pól uprawnych. Ten dostatek
i samowystarczalność nie wyklucza jednak wysoko rozwiniętego handlu z innymi twierdzami i miastami przede
wszystkim ludzkimi.
Większość społeczności krasnoludzkiej dzieli się na
klany tworzone są przede wszystkim przez przedstawicieli jednej rodziny. Przynależność do dwóch klanów
zdarza się bardzo rzadko i jest możliwa jedynie poprzez
adopcję duchową Kowala Runów krasnoluda, który wykazuje duże zdolności w dziedzinie kowalstwa i biegłość
w runach. Po adopcji krasnolud zapomina o swych korzeniach i kultywuje tradycję klanu, do którego przystąpił.
Każdy klan zajmuje się jedną, rzadziej dwiema dziedzinami życia. Stąd też mamy klan płatnerski, kowalski
itp. Podział „obowiązków” daje dość uporządkowane społeczeństwo, dzięki czemu w handlu nie ma zastojów, ani
krachów ekonomicznych. (Nigdy jednak nie znajdziemy
klanu parającego się płatnymi morderstwami. Populacja
krasnoludzka jest zbyt mała, aby miała w niej miejsce
praktyka skrytobójstwa.)
Głową każdego z klanów jest najstarszy z członków
rodziny. Tytuł przywódcy lub głowy klanu jest oczywiście
dziedziczny.
Każdy z klanów posiada w twierdzy dzielnicę.
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HISTORIA
Istnieją najróżniejsze historie mówiące o powstaniu tej
szlachetnej i wspaniałej rasy. Początki krasnoludów zostały dawno zapomniane, najczęściej też nie były nigdzie
zapisane. Możliwe jednak, iż takie księgi gdzieś jeszcze
istnieją. Starożytne poziomy twierdz od dawna pozostają
niezbadane…
Najczęściej pojawia się opowieść mówiąca o powstaniu krasnoludów z kamienia. Takie przyjęcie sprawy wyjaśnia wiele kwestii m. in. miejsce budowy twierdz – krasnoludzkich miast i zarazem ojczyzn. Przyjmujemy więc,
że krasnoludy wywodzą pochodzenie od ziemi i kamienia,
co wyjaśnia też częstą niemagiczność rasy.
Mówi się, że serce każdego krasnoluda tuż po śmierci przemienia się w drogocenny kamień. Jest to wysoce
prawdopodobne, gdyż cechami wyróżniającymi każdego
krasnoluda są szlachetność, odwaga, uczciwość i honor.
Nigdy jednak żaden nie próbował tego dowieść, gdyż
bezczeszczenie zwłok jest niedopuszczalne oraz stanowi
wielką plamę na honorze.
Wyjaśnia też tak wielkie zamiłowanie krasnoludów do
drogocennych rzeczy, a zwłaszcza kamieni oraz bogatość
złóż na terenach przez nich zamieszkiwanych – ciała są
składane w specjalnie do tego przeznaczonych trumnach
i zakopywane wysoko na zboczach gór.
Często w historii krasnoludzkiej pojawia się bohater,
który wyprowadza braci z ciemności dawniej zamieszkiwanych jaskiń na tereny obﬁtujące w złoża i jadalne
korzenie roślin. Następnie tenże bohater zostaje wyniesiony do panteonu krasnoludzkich bogów i staje się najwyższym z nich.
Równie często rasa zostaje obdarzona jednym z najbardziej drogocennych kamieni – potraﬁącym emitować
światło słoneczne, dzięki czemu możliwa jest podziemna
uprawa pól i hodowla bydła oraz zwierząt.
Bądź co bądź, rasa krasnoludzka zawdzięcza sukces
wysoko rozwiniętej technice wyrobu produktów metalowych, narzędzi, a przede wszystkim przepięknych
ozdób i broni. Ze względu na brak umagicznienia rasy,
krasnoludy we wczesnych czasach, kiedy powstaje pismo runiczne, rozwijają swego rodzaju nową gałąź magii
– magię runów. Tak powstaje nowa profesja w tym społeczeństwie – kowal runów. Osoba, która potraﬁ wyryć
magiczne znaki na wszelkiego rodzaju broni.
Tuż po wielkim sukcesie następuje drastyczne zmniejszenie liczebności krasnoludów. Dzieje się tak przez wojny, nagłe klęski gospodarcze lub po prostu wyczerpanie
zasobów zamieszkiwanych terenów i w efekcie głód. Tu
właśnie sprawdza się stare krasnoludzkie powiedzenie
– „Dobrzy ludzie żyją krótko”.
W światach, w których istnieje, rasa krasnoludów zostaje zazwyczaj ukazana w fazie ponownego odrodzenia
i wzrastającej potęgi.

dowolny system fantasy

RZĄDY
W każdej z twierdz jeden z najbardziej wpływowych
klanów prowadzi pryncypat. To właśnie głowa przewodniczącego klanu ma największe wpływy oraz poparcie,
obok głównego kapłana najwyższego boga. Drugą najważniejszą osobistością jest dowódca wojsk. W cieniu
pozostaje reszta urzędników – są to wszelacy ministrowie i posłowie.
Tytuł króla pozostaje tylko jeden – dla przywódcy największej z twierdz. W tym jednak wypadku tytuł
królewski nie jest dziedziczony, tak jak tytuł przywódcy
twierdzy. Osoba króla jest wybierana na drodze elekcji
spośród kandydatów. Elektorami są przywódcy wszystkich miast krasnoludzkiej społeczności oraz kapłani najwyższego boga.
Nie należy jednak zapominać o światach, w których
władzę sprawuje się na zasadzie dynastii. W tym wypadku pryncypat posiada najmożniejsza, najszlachetniejsza
i najbardziej wpływowa rodzina. Tytuł króla jest dziedziczony przez najstarszego z potomków rodu.
Tytuł daje duże możliwości, pod warunkiem, że władca
posiada istotne dla każdego krasnoluda przymioty. Od
władców oczekiwane jest dawanie przykładu, posiadanie
cech, które krasnoludy uznają za dobre i prawdziwe (honor, odwaga, wiedza, siła itd.). Ci którzy nie spełniają
oczekiwań, mogą liczyć się z ignorowaniem poleceń. Jeśli
w poważny sposób zawiodą poddanych, zostają siłą zmu-
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- ARTYKUŁY szeni do abdykacji, gdy znajdzie się lepszy kandydat.
Krasnoludy są niesamowicie lojalne w stosunku do
władców, których darzą szacunkiem. Powodem do dumy
jest dla krasnoludów fakt, że bardzo wielu władców było
niedoścignionym wzorem cnót.
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STOSUNKI MIĘDZYKRASNOLUDZKIE I ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
Krasnoludów jest bardzo mało. Jednak płci pięknej
wśród nich jeszcze mniej. Stosunek mężczyzn do kobiet
waha się w granicy 1 do 10, a nawet 10 do 20-30. Dlatego też małżeństwo jest zaszczytem dla każdego krasnoluda i wielką szansą na wspaniałe życie. Wyboru partnera
w takich warunkach dokonuje kobieta. Krasnoludka ma
absolutną dowolność w wyborze męża, co prowadzi do
zaciekłej rywalizacji o ich uczucia.
Podczas selekcji płeć piękna dokonuje wyboru spośród
kandydatów odznaczających się takimi cechami jak odwaga, intelekt, mądrość, uczciwość, honor, reputacja.
Bierze także pod uwagę umiejętności, lecz ostateczna
decyzja jest uzależniona od stabilności życiowej kandydata oraz zgodności charakterów obojga, a także tego,
jaki będzie z niego ojciec. Odmowa zdarza się więc bardzo rzadko i jeśli do niej dojdzie jest poczytywana jako
plama na honorze i obraza. Kobiety mają silną pozycję
społeczną i pożądają mężczyzn, o co najmniej podobnej
pozycji, którzy zapewnią związkowi długowieczność i satysfakcję.
W związkach krasnoludzkich bardzo ważne są wzajemne relacje między małżonkami. Małżeństwa są monogamiczne i trwają zazwyczaj aż do śmierci. Sprawa
seksualności jest bardzo ważna dla obojga z małżonków.
Stosunki nie są nigdy burzliwe, uczuciowe, ani w żadnym
razie krwawe. Kwestia ta oparta jest zazwyczaj na przyjaźni i dyskrecji. Z tego też powodu krasnoludy są boleśnie wręcz, jeśli nie panicznie wstydliwe i pełne szacunku
dla seksualności partnerek. Dlatego też nigdy nie zdarza się, aby jakikolwiek krasnolud powiedział coś obleśnego, prymitywnego lub lubieżnego do przedstawicielki
płci przeciwnej. Nie ma też krasnoluda, który korzystałby z usług zamtuzów albo uprawiał seks z kobietą innej
rasy niż krasnoludzka. Krasnoludzkie małżeństwo jest
prywatną sprawą i odbywa się bez przepychu i ceremonii. Wyjątkiem jest ceremonia ślubna ważna dla dynastii
i przedłużenia rodu.
NARODZINY
Ciąża kobiety krasnoludzkiej trwa od 11 do 16 miesięcy i nie ogranicza jej możliwości do 4-5 miesięcy przed
narodzinami potomka.
Szczęśliwy mężczyzna w czasie ciąży partnerki nie
widzi świata poza nią. Perspektywa potomstwa potraﬁ
kruszyć najtwardsze krasnoludzkie serca. Mężczyźni krasnoludzcy mają wrodzony bardzo silny instynkt ojcowski, czego efektem jest nadzwyczajna wręcz cierpliwość
i wyrozumiałość w stosunku do potomstwa każdej z ras.
Często użycie siły w stosunku do dziecka jest traktowane
jako maltretowanie i stanowi plamę na honorze. Przy porodzie obecne są tylko kobiety. Ojcowie nie są zobowiązani, z czego są zadowoleni ze względu na wstydliwość
w tej kwestii.
Tuż po narodzinach nie ma w społeczności krasnoludzkiej osoby smutnej. Każdy cieszy się z nowego członka
społeczeństwa i przygotowuje prezent dla malucha. Tym
większa jest radość, gdy na świat przyjdą bliźnięta, co
zdarza się bardzo rzadko.
WYCHOWANIE POTOMSTWA
Już we wczesnych latach życia dziecko krasnoludzkie
przygotowuje się do bycia odpowiedzialnym, przez co
dzieci stają się niezależne bardzo wcześnie. Wszystkie
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– zarówno płci męskiej i żeńskiej – są uczone od wczesnych lat życia podstaw konﬂiktów oraz walki, a także
nieokazywania emocji zewnętrznemu światu. Rodzice
są bardzo surowi, ale wysoce sprawiedliwi, nie chronią
potomstwa przed negatywnymi aspektami życia. Każdy
z krasnoludów zdaje sobie sprawę, iż życie jest twarde,
więc dzieciaki muszą się do niego dobrze przygotowywać.
Każde z partnerów jest odpowiedzialne za wychowanie
i naukę dziecka. Jednak najczęściej większy ciężar spada
na rodzica tej samej płci co wychowanek, czyli mężczyzny.
Jeżeli dziecko będzie kontynuowało tradycje rodzinne
i zajmowało się tym czym rodzice, otrzymują ogromne
wyrazy uznania.
ŚMIERĆ
Śmierć jest smutnym faktem społeczności całej twierdzy, a jeśli umiera jedna ze znamienitych osobistości,
także i w innych twierdzach. Pogrzeb jest jedyną z chwil,
podczas której na płynące łzy nie patrzy się pretensjonalnie. Czasem jednak płynie więcej niż kilka łez i bycie
zbyt emocjonalnym może zostać uznane za obrazę.
Dobytek zmarłej osoby przechodzi w ręce rodziny
i przyjaciół.
Ciała zakopuje się wysoko w górach lub też kremuje
ze względu na brak miejsca (choć czasem w twierdzy buduje się specjalne kurhany – jest to jednak bardzo rzadkie).
PRZESTĘPCZOŚĆ I SĄDY
Jak można oczekiwać krasnoludzkie prawo jest bardzo
surowe. Wszystkie zbrodnie są sądzone przez kobiety
krasnoludzkie i oceniane wg czterech kategorii postępku:
– haniebny (tj. gwałt, tchórzostwo, zaniedbanie, którego rezultatem była śmierć krasnoluda): spalenie sprawcy
żywcem albo skrępowanego i nagiego wywiezienie w pobliże obozu goblińskiego i ponadto obcięcie języka;
– poważne przewinienie (tj. kradzież, powtarzające się
tchórzostwo): natychmiastowa egzekucja;
– typowe (tj. akt tchórzostwa albo wygłaszanie niestosownych uwag lub komentarzy o kobietach): publiczne
wyśmiewanie i ciężkie roboty na czas ustalony przez osobę pokrzywdzoną lub sąd;
– drugorzędne przewinienie (odmówienie kobiecie,
która wybrała krasnoluda na partnera): publiczne wyśmiewanie.
Bardzo często jednak wyrok nie jest ogłaszany, a krasnolud nie otrzymuje kary, gdyż społeczność krasnoludzka
pierwsza wymierza sprawiedliwość, linczując przestępcę.
W wypadku haniebnego lub większego przewinienia, za
które nie został ukarany, winny zobowiązany jest popełnić samobójstwo lub zostać Zabójcą Trolli. Czasem stosuje się obcięcie brody jako wymierzenie kary.
MAGIA
Rasa krasnoludzka jest z reguły niemagiczna (o czym
już wspominałem wcześniej), z powodu wrodzonej odporności na magię. Naturalna odporność utrudnia krasnoludowi zdobycie jakiejkolwiek profesji magicznej
– wyjątkiem od reguły jest oczywiście profesja Kowala
Runów. Jakby nie było, rasie krasnoludów magia nie jest
całkowicie obca. W społecznościach pojawiają się magowie, jednak jest ich bardzo niewielu. Jakkolwiek większość spośród tej garstki uczonych, krasnoludzkich magów poprzez wytrwałość osiąga często bardzo wysokie
umiejętności.
Warto dodać, iż w większości zwiedzanych przez nas
światów, najwspanialsze z artefaktów (także posiadane

- ARTYKUŁY przez inne rasy) wyszły spod ręki krasnoludzkich Kowali
Runów.

SZTUKA
Zdawać by się mogło, że Hollow
takie słowo nie funkcjonuje
na co dzień w życiu społeczności krasnoludzkiej. Jednak
pozory mylą. Sztuka istnieje. Różni się jednak znacząco
od ludzkiej, nie mówiąc już o elﬁej. Wszystko, co jest
tworzone, musi mieć zastosowanie lub przyczynę powstania. Dlatego też wytworami sztuki krasnoludzkiej są
przepiękne przedmioty użytku codziennego i bronie.
Jednak sztuka to nie tylko przedmioty. W pojęciu krasnoluda sztuka przedstawia się w postaci ulubionych
bębnów, rogów, długich pieśni oraz opowieści. Z tych
ostatnich w prawie każdym świecie szlachetna rasa słynie na cały kontynent. Opowieści (jak i wymienione długi
pieśni) są przepięknymi historiami z dawnych czasów.
Każdy z krasnoludów potraﬁ opowiadać barwnie (czasem
aż nazbyt barwnie, dodając własne wątki czy tworząc
nowe wersje) nawet najprostszą z historii swojej (a czasem innej) rasy, którą zna od dziada lub pradziada.
Umiejętność bajania przychodzi z wiekiem. Im starszy
krasnolud, tym więcej zna historii. Należy jednak dodać,
iż mimo, że kłamstwo jest plamą na honorze, ubarwianie
opowieści nie jest postrzegane w tym świetle. Czasem
jest to nawet zaleta, gdyż każdy z krasnoludów lubi opo-

RZEMIOSŁO
Krasnoludzkie rzemiosło jest jednym z najlepszych
i stanowi ważną część ich kultury (często też i sztuki).
Rzemiosło jest częścią każdej krasnoludzkiej rodziny i historii, a trudna sztuka jest przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Dla krasnoluda stanowi źródło honoru, dumy
i samorealizacji.
Nieraz w klanach istnieje rodzaj „monopolu” na wykonywanie jednego rodzaju przedmiotów. Dzieje się tak
najczęściej w klanach zajmujących się płatnerstwem, jubilerstwem i zdobnictwem. Monopol oznacza wyłączność
do produkowania przedmiotów jednego gatunku lub rodzaju (np. wykuwanie mieczy krótkich o specjalnej budowie klingi albo sztychu). Stąd też często nie można po
śmierci „autora” zakupić identycznej broni lub zbroi. Podrabianie w tymże wypadku stanowi bardzo często plamę
na honorze.
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STAN WOJNY I OBRONA
W większości światów sieć twierdz krasnoludzkich jest
często swego rodzaju „barierą zaporową” dla wszelakiego
zła, które się zalęgło w danym świecie (np. realia Warhammera). Nie jest to regułą i nie należy podobnie czynić
przy tworzeniu własnych światów, a z krasnoludów robić
obrońców świata. Jakkolwiek by nie było, prawie każda
z twierdz tej rasy jest fortecą nie do zdobycia. Taki stan
rzeczy gwarantują katapulty oraz balisty rozstawione na
murach i wieżach obronnych, jak i codzienna musztra.
Musztrze podlegają wszystkie jednostki ze względu na
wykorzystywanie wszystkich dostępnych sił wojskowych
do odbywania patroli, zwiadów i straży.
Wojska, podczas starć, zazwyczaj pozostają w defensywie ze względu na liczebność populacji. Lecz biada tym, którzy wejdą w drogę takim siłom zbrojnym
jak krasnoludzkie. Wojska najczęściej są najlepiej wyszkolonymi armiami w danym świecie. Mimo niewielkiej
liczby żołnierzy, krasnoludy prawie zawsze odnoszą zwycięstwo, które dla przeciwnika jest druzgoczącą klęską.
Najczęstszym powodem do
podjęcia ofensywy, przez tą
szlachetną rasę, jest próba
odbicia twierdzy.
W związku z treningiem
w młodości krasnoludy są
dobrze obyte z bronią. Najczęstszą bronią, która pojawia się w rękach krasnoluda
jest oczywiście uzbrojenie
typu obuchowego – wszelakiego rodzaju topory, buławy, młoty bojowe itp. Jednak słynny topór czasem
zastąpić może miecz. Krasnoludzkie miecze różnią
się budową i wyglądem od
zwykłych. Klinga jest często
zdobiona podobnie jak głowica. Środek ciężkości jest
umieszczony na końcu klingi – na sztychu.

wiadać i słuchać piękne gawędy.

BUDOWLE I ARCHITEKTURA
Jak już zostało wspomniane, większość krasnoludów
mieszka w twierdzach budowanych we wnętrzu gór.
Rasa stoi na wysokim poziomie rozwoju, więc nie
mieszka w jaskiniach grubo
ciosanych z różnego rodzaju „freskami” na ścianach.
Nie. Tworzenie nowej siedziby trwa bardzo długo.
Pierwszaąfazą jest oczywiście zlokalizowanie najodpowiedniejszego
miejsca.
Wybierane są góry bogate
w kruszec, o odpowiedniej skale (nie może być
oporna na obróbkę, lecz
też i nie zbyt miękka) oraz
najlepszemu zapleczu na
zewnątrz (głównie są to
tereny łowieckie). Budowa
rozpoczynana jest od wydrążenia szkieletu przyszłej
siedziby – głównych tuneli.
Są ogromne, o łukowych
sklepieniach,
wymiarach
mniej więcej 3-3,5 m wysokości oraz do 10-20 m szerokości. Tworzą pierwotną
sieć głównych dróg. Od nich też prowadzone są nieco
węższe boczne uliczki. Te zaś prowadzą do wielkich hal
gospodarczych i mieszkalnych. Hale gospodarcze są wykorzystywane pod uprawę roślin i zbóż, czasem hodowli
bydła; mieszkalne są swego rodzaju osiedlami. Kształtem przypominają kopuły lub połówki walców. Środek pomieszczenia wykorzystywany jest jako bazar lub rynek,
w ścianach zaś znajdują się drzwi prowadzące do mieszkań. Na wyższe piętra (często hala ma 3-4) prowadzą
schody. Suﬁt podpierają zdobione kolumny. Jedna z hal
często jest zamieszkiwana przez jeden do trzech klanów,
przez co określone przedmioty można dostać praktycznie
tylko na danych osiedlach. Kanalizacja jest zorganizowana na przyzwoitym poziomie. Istnieje wiele publicznych
saun – w każdej z dzielnic kilka – od 3 do 5 w zależności
od wielkości krasnoludzkiego osiedla. Oczywistym faktem jest oddzielność saun męskich od żeńskich, których
jest mniej – jedna lub dwie maksymalnie. Problemem
podczas budowy nowego osiedla jest przeprowadzenie
kanalizacji. Mimo wszystko i na to krasnoludy posiadają remedium – specjalne pompy w dolnych poziomach
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- ARTYKUŁY twierdz przepłukujące co jakiś czas wychodki, ustawione
w każdej z dzielnic w specjalnie do tego przeznaczonych
pomieszczeniach.
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IMIONA KRASNOLUDZKIE
Imiona krasnoludzkie są zawsze wyjątkowe. Brzmią
twardo, nieco „zgrzytające” i trudne do wymówienia.
Często coś oznaczają. Są swego rodzaju podkreśleniem
cechy, cnoty, która dominuje w krasnoludzie. Często krasnolud ma dwa imiona, jednak tylko jednym posługuje
się na co dzień (zazwyczaj drugim, pierwsze jest używane przez przyjaciół i rodzinę). Pierwsze nadawane przy
narodzinach, drugie wyjątkowe – nadaje się je, gdy krasnolud czymś się wykaże. Określa cechę charakteru lub
zdolność, dzięki której się zasłużył. Imiona krasnoludów
już dawno utraciły ukryte znaczenie. Dawno temu, zanim zaczęto używać słowa pisanego, krasnoludy określały się raczej przydomkami, niż imionami. Z czasem
te miana ewoluowały, stając się osobnymi wyrazami. Po
jakimś czasie nikt już nie zastanawiał się, co znaczyło
dane imię.
ŻEGLUGA (?)
Wiadome chyba każdemu jak zachowują się krasnoludy lub gnomy (chociaż te drugie w mniejszym stopniu),
gdy okazuje się, że muszą wejść na pokład statku i spędzić tam więcej niż pół dnia, w dodatku przemieszczając
się po wodzie. W żaden sposób osobnika nie przekonasz,
a załadowanie go na pokład ludzkiego statku jest praktycznie niemożliwe. Chyba, że w pobliżu jest akurat balista lub skorpion (specjalna broń przypominająca wielką
kuszę strzelającą bełtami-belkami).
Rasa tych niskich „ludzików” (jak niektórzy ich nazywają) wraz z nacją gnomią potraﬁ jednak przezwyciężyć
swą naturę – strach przed głęboką wodą oraz jakimikolwiek zbiornikami wodnymi głębszymi od wanny lub misy
z wodą. Jest to możliwe dzięki logicznemu i praktycznemu
myśleniu („Potrzeba matką nauki” – stare krasnoludzkie
przysłowie). W wielu krainach dochodzi do wykorzystania
drogi morskiej w handlu lub, bardzo rzadko, w manewrach wojennych przez krasnoludy. Tak też powstał nowy
rodzaj lokomocji wodnej. Parostatki. Potężne o dużej
wytrzymałości, napędzane silnikami parowymi, często
płaskodenne. Niezależność od zmian meteorologicznych,
to ich pierwsza największa zaleta. Druga – mogą przewozić ogromne ładunki, podobnie jak barki lub galeony,
o ile oczywiście są do tego przystosowane. Zaleta ta ma
też bardzo duże znaczenie militarne – większa ładowności oznacza więcej armat, balist i żołnierzy na pokładzie.
Statki krasnoludów mają jednak spore wady – są drogie
w eksploatacji (często statek jest tylko w fazie projektu
ze względu na brak sponsorów) i powolne – nie rozwijają
ogromnych prędkości, daleko im więc do elﬁch katamaranów (które nie występują we wszystkich znanych światach, ale jednak w większości).
Z tych powodów większość rządzących imperatorów
wręcz zabija się o utalentowanych inżynierów, wolnych
strzelców, o których często bardzo trudno. (Inżynierowie
krasnoludzcy z własnej woli nie opuszczają gildii – jest
to w końcu rodzinny interes. W szeregach imperialnych
pojawiają się tylko wyrzutkowie lub, rzadko, krasnoludy
z okolic).
Innym z wynalazków jest batyskaf pozostający w fazie projektu (dzięki któremu skorzystałyby każde służby wywiadowcze). Mimo iż nieoﬁcjalnie coś takiego jak
skafander podwodny nie istnieje, jednak leży w najściślej i najlepiej strzeżonych magazynach klanów inżynierskich. Powód istnienia tego wynalazku jest dla krasnoluda oczywisty – jak spenetrować zalane poziomy twierdz?
Skafander zbudowany jest na bazie „kukła na sznurku”

16

PRZYKŁADOWE

IMIONA KRASNOLUDZKIE TO:

Męskie: Angro, Alkazz, Bragh, Brauto, Brandis,
Cergoth, Cengreth, Culigham, Cuzh, Darhes, Deannagh, Denaros, Eroh, Ezres, Fargoh, Ganrath, Gauros, Gentris, Ghavris, Gihros, Glerokh, Gnarnon,
Gungir, Gwironn, Hevroh, Hurimm, Iroth, Istris,
Kaneris Kergoth Kewris Lerok, Liwros, Lizgoth, Lyros, Lystroth, Mad, Malkoth, Melis, Mistroth, Mudos,
Myros, Nyxxis, Quargoh, Wyris, Seoth, Sirih, Troph,
Tymig, Zernoth, Zisnic, Arghal, Awros, Behrom,
Bernhard, Bestron, Demeroth, Fanghrimm, Hauros,
Henneth Ingohrr, Keros, Kytorr, Lothar, Odin, Ramirad, Sahraim, Targhos, Thor, Wolfghar, Zenhris.
Żeńskie: Aghara, Agretis, Benonna, Bertis, Buyaris, Cenora, Centis, Demara, Dilagh, Eronnha,
Esanis, Falgia, Hemris, Nemanris, Poulin, Serana,
Xentis, Xerara, Zeghara.
– kombinezon połączony rurką z pompą dostarczającą
powietrza. Plany i samo istnienie wynalazku jest jednak
pilnie strzeżone, plotka o nim nie może się wydostać
poza twierdzę.
BRODA
Rzecz najważniejsza, zaraz obok rodzinnych tradycji.
Jest powodem do dumy i najlepiej świadczy o poziomie
kulturalnym krasnoluda oraz jego sumienności. Często
spotyka się opini, że krasnoludy to rasa brudasów, a broda o tym świadczy najlepiej. Nie jest to prawda. Trudno jest przecież chociażby ciało utrzymywać w czystości
w czasie podróży lub wykonując niektóre zawody. Nigdy
jednak krasnolud nie pokaże się w potarganej i brudnej
brodzie, gdy wybiera się na ważne spotkanie lub uroczystość. Jeśli zajdzie potrzeba, przeznacza na doprowadzenie jej do porządku znaczą ilość czasu. W brody, przed
podróżą lub wyjściem na ważną uroczystość, wplatane
są często rzemienie w różnych odcieniach czerni, zieleni,
brązów. Sam przedmiot dumy wcześniej zostaje odpowiednio uczesany i zapleciony w dwa lub trzy warkocze
(rzadko cztery – przywilej przysługuje właściwie tylko
najstarszym). Gdy krasnolud posiada żonę, staranność
z jaką została wypielęgnowana i uczesana broda świadczy też o małżonce, bo właśnie ona się tym zajmuje. Długość brody nie świadczy o wieku lub pozycji krasnoluda,
lecz jak dawno nie był w domu. Zarost nie jest ścinany
do czasu powrotu we własne progi. Może zostać jedynie
przycięty nieznacznie. Nie ścinanie brody nie świadczy
jednak, że nie może zostać uczesana lub zapleciona od
nowa.
Często spotyka się krasnoludy z krótko przystrzyżoną brodą. Wynika to z faktu uprawianego przez nie zawodu – są to najczęściej kowale, płatnerze, pracownicy kanalizacji oraz krasnoludy pracujące w zawodach,
w których ciężko cokolwiek utrzymać w czystości. Co
zaradniejsze krasnoludy stosują specjalne maści utrzymujące je w czystości lub powstrzymujące przed wchłanianiem zapachów. Najrzadszym, jednak mającym miejsce zjawiskiem jest krasnolud bez brody. Osobniki te są
wręcz czymś nienormalnym dla rasy krasnoludów lub też
ostrzeżeniem. Całkowite golenie bród oznaczać może, że
dane indywiduum jest recydywistą, który mimo swych
czynów nie został Zabójcą Trolli (bardzo rzadkie zjawisko) lub jest jednym z nowoczesnych przedstawicieli tej
rasy mieszkających w miastach – także zjawisko nieczęsto spotykane. Strata brody jest jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w życiu krasnoluda. Nigdy nie należy
żartować, choćby podcinając kawałek brody – można to
przypłacić życiem.

- ARTYKUŁY Broda dla krasnoluda poza domem jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, nie dopuści do jej straty.

WYGLĄD, A DOKŁADNIEJ UBIÓR
Większość krasnoludów nie przykłada specjalnej wagi
do ubioru, jeśli nie jest potencjalnym kandydatem na
męża dla jednej z kobiet. W domu krasnoludzkim nie
znajdziemy szafy pękającej w szwach od nadmiaru ubrań.
Zazwyczaj każdy z osobników posiada dwa, maksymalnie
trzy stroje służące mu przez resztę życia. Podzielone są
na: przeznaczony do wyjścia (posiadany przez co
bardziej znaczniejszych),
podróżny/codzienny i roboczy. Są skromne, lecz
zawsze mocne, wytrzymałe. Do historii przeszły
już stare krasnoludzkie
płaszcze w 200% nieprzemakalne dzięki specjalnej
impregnacji. Przechodzące z pokolenia na pokolenie są tak ubrudzone
i wytłuszczone, przesiąknięte potem a niekiedy
i moczem (nie posiadacza), ubłocone, że żadnym praktycznie prawem
woda nie może się przezeń przedostać.
Standardowy
ubiór
krasnoluda składa się
z mocnych spodni szytych najczęściej z lnu lub
wełny, koszuli z podobnego materiału oraz koszuli wierzchniej, nazywanej soroką, najczęściej
z wełny lub bawełny (dość
rzadki materiał). Do tego
dochodzą
obowiązkowo
buty szyte ze skóry (jak
najmocniejszej) oraz podbijane ćwiekami od spodu
lub specjalnie podkuwane. Spotyka się specjalne buty, z miękkiej, lecz
nieprzemakalnej i wytrzyPrzemysław Horoszkiewicz małej skóry, dla górskich
myśliwych. Zapewniają wygodę i cichość przy poruszaniu
w dzikim terenie. Wróćmy jednak do ubioru. Co bogatsi
mogą pozwolić sobie na dublety z atłasów lub aksamitów.
Mimo kosztowności materiałów, stroje nie są specjalnie
zdobione złotem czy srebrem, częściej drogimi kamieniami w broszkach, ﬁbulach (spięciach do płaszczy i innych
ubrań). Stroją się tak jednak tylko głowy gildii lub klanów,
co znaczniejsze osoby. Jest to w końcu kosztowny materiał. Zamiast spodni wyjątkowo można spotkać nogawice
z wełny, lnu lub skóry. Pomimo skromności ubioru, każdy
z krasnoludów bardzo lubuje się w kosztownej biżuterii.
Noszona jest na ważnych ceremoniach, w podróży lub na
co dzień. Nigdy jednak przy poważnej pracy – ozdoby
mogłyby się przecież zgubić. Najczęstszymi są bogato
zdobione pierścienie lub kolczyki ze złota albo srebra.
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ANATOMIA
Każdy z nas widział chyba krasnoluda. Jeśli nie własnymi oczami, to chociażby wyobraźni. Najczęściej nie przekraczają metra pięćdziesiąt. Przeciętny wzrost mieści się
w granicach 130 –150 cm. Powodem są najprawdopodobniej zmiany w układzie hormoralnym lub dokrewnym.
Zahamowane zostało wydzielanie hormonu wzrostu, zaś
hormon regulujący przyrost ciała nadal jest produkowany, lecz w mniejszych, odpowiednich ilościach.
Twarz jest najczęściej okrągła, rzadziej kwadratowa,
szeroka. Skóra jak kamienie często pomarszczona, spękana, sprawia wrażenie starej i czerstwej. Nos jest krótki i szeroki, nieco kartoﬂowaty lub orli. Oczy zmrużone,
ozdobione krzaczastymi
i ściągniętymi brwiami.
Źrenica oka jest też często większa aniżeli ludzka – przystosowana do
mniejszej ilości światła.
Dolną szczękę pokrywa
gęsty, bujny zarost.
Budową ciała krasnolud przypomina baryłkę miodu – dosyć krępy,
mocno zbudowany i przepełniony „dobrodusznością i szlachetnością”.
Mocne ręce osadzone na
barczystych ramionach,
wytrzymałe nogi wyglądające nieco jak bale
podtrzymujące
stropy
w kopalniach, mocna głowa. Ciało pokryte jest też
włosem nieco gęstszym
aniżeli ludzkie. Mówi się
często, że krasnoludy są
gruboskórne. Jest to po
części prawda. Długotrwałe przebywanie pod
ziemią nie tylko uniemożliwiło nadmierny wzrost,
ale stworzyło warunki na
powstanie grubej warstwy naskórka chroniącego przed zimnem oraz
ścieraniem skóry podczas
pracy. Prócz tego pod
warstwą skórną istnieje
dosyć duża ilość tkanki tłuszczowej także zapewniającą odpowiednią
termoizolację. Nie stanowi jednak dostateczniej ochrony
przed ciosami. Skóra pozostanie skórą.
Kości są nieco grubsze niż ludzkie, a zarazem mocniejsze. Mięśnie nie potrzebują dużej energii do pracy
lub wytężonego wysiłku. Wynika to z wolniejszego metabolizmu wewnątrzkomórkowego. Krasnoludy jedzą i piją dużo, ale w większych odstępach czasu. Dlatego też
wydalanie nie jest tak częste jak u ludzi. Kanalizacja nie
stanowi dzięki temu wielkiego problemu.
Wygląd zewnętrzny nigdy nie był dla krasnoludów
wielkim wyznacznikiem urody. To rasa bardzo praktyczna
i w sferze wyglądu nigdy nie wybrzydzali. Mężczyzna powinien być jak najlepiej zbudowany – daje to dobre predyspozycje do pracy i zapewnienia bytu rodzinie. Kobieta także winna być dobrze zbudowana – szerokie biodra

– co daje to pewność, że wyda na świat jak najwięcej potomstwa, a to ważne przecież dla całego społeczeństwa.
Przeciętny wiek każdego z krasnoludów to około 150
lat, jest to wiek średni. Najstarsi z tej rasy mogą dożyć
nawet do 250 – 300 lat. Wiekiem dojrzałości określa się
okres między rokiem 50 a 70 życia. Wszystko zależy od
tego, jak krasnolud postępuje oraz czego w życiu dokonał.
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Nakrycie głowy jest rzadko spotykanym elementem
ubioru krasnoluda. Częściej nosi hełm aniżeli czapkę.
Jednak i to się spotyka, ale praktycznie tylko zimą. Są
to czapki ze zszywanych brzegami trójkątów ze skóry lub
grubego materiału obszywanego u dołu futrem. Niekiedy
można spotkać też i futrzaną czapkę w kształcie walca,
z kitą – popularną traperkę.
Barwy ubioru każdego z krasnoludów to oczywiście
odcienie czerni, zieleni, brązów, szarości lub czerwieni.
Dominują więc kolory, które otaczają ich na co dzień
– barwy ziemi i przyrody. Niektóre z osobników zamieszkujących północ ubierają się w różne odcienie błękitów,
czerwieni (dosyć jasnych), są to jednak nieczęste zjawiska i występujące tylko w niektórych światach.
UZBROJENIE – CZYLI POWÓD DO DUMY
Już za młodu maluch posiada własną broń do walki
wręcz. Jest kuta już w momencie, gdy rodzice dowiedzą
się o przyszłym potomstwie. Broń krasnoludzka jest bardzo trwała, może przetrwać wiele lat. Pancerz powstaje
często w wieku młodzieńczym (około 20-30 lat) i jest wykonywany przez dziecko, jeśli posiada umiejętność kucia
i zdobienia. Każdy z elementów ekwipunku jest bardzo
starannie przygotowywany i zdobiony kamieniami lub
przynajmniej grawerowany. Wyjeżdżając z własnej twierdzy, każdy z krasnoludów zabiera ze sobą uzbrojenie.
W samej zaś twierdzy, broń leży w specjalnym miejscu,
przygotowana na czas zagrożenia. Miłość do drogocennych kamieni jest chyba znana każdemu, wykorzystanie
ich w zdobieniu jest więc oczywiste.
JĘZYK
Język, jakim się posługuje rasa krasnoludzka jest
zgrzytliwy, nieco charczący. Pełno w nim głosek twardych
i dla niektórych, trudnych do wymówienia. Akcent często
przypomina rosyjski pomieszany ze skandynawskim oraz
szkockim dialektem angielskiego. Jest to dziwna mieszanka.
Mowa jest pielęgnowana i często strzeżona. Mało jest
osób pochodzących z innej rasy niż krasnoludzka znających język tejże rasy. Są to najczęściej bardzo zaufani
przyjaciele jakiegoś osobnika tej rasy lub osoby posiadające umiejętność uczenia się języka „na żywo”. Czasem
niektórzy z czarodziei znają tenże język dzięki latom studiowania ksiąg magicznych i własnym zdolnościom.
Rasa krasnoludzka posiada własny alfabet złożony
z około 24-25 runów. Litery są bardzo proste i wyglądają
jakby ktoś je ułożył z patyków, przystosowane do rycia
na przedmiotach i broni. Każdy z krasnoludów potraﬁ
czytać w swoim języku doskonale, jednak nie zna innych
pism, przez co jest uważany za kompletnego analfabetę, co jest nieprawdą. Rzeczywistość jest jak się okazuje
bardzo smutna.
CHARAKTER
W większości światów charakter krasnoludów jest według reszty ras niezbyt złożony i prosty. Nie jest to do
końca prawdą. Nie mają co prawda tak złożonych osobowości jak elfy, ale nie są też pustymi beczkami z piwem. Pierwszą cechą charakteru jaka się rzuca w oczy,
jest oczywiście prostoduszność często postrzegana jako
prostactwo, czasem chamstwo. Większość krasnoludów
to istoty bardzo otwarte, z chęcią dzielące się doświadczeniami i przemyśleniami. Tak zostały wychowane – aby
przekazywać zgromadzoną wiedzę dla następnych pokoleń. Natomiast używanie przekleństw przez niektóre,
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jest raczej następstwem przebywania z ludźmi – łatwo
przychodzi im nauka nowych języków, a co za tym idzie
nowych słów. To nie krasnoludy wymyśliły ludzkie przekleństwa (w ich języku ojczystym istnieją oczywiście
przekleństwa, tyle że nie w takiej ilości jak w ludzkim).
Następstwem prostoduszności jest też i praktyczność.
Każdy krasnolud bez wahania wykona coś lub użyje czegoś, jeżeli jest to praktyczne i nie kłóci się z jego kodeksem postępowania, mimo kompletnej absurdalności
tegoż. Ważną rzeczą w życiu krasnoluda spełniają uczucia. Tak, dobrze przeczytaliście. Pomimo swej – niekiedy
– „gruboskórności” jedną z najistotniejszych rzeczy, zaraz po rodzinie i klanie, są uczucia. Przyjaźń krasnoluda
powinna być honorem dla każdego. Krasnolud oﬁaruje
ją bardzo rzadko, jednak jeśli to zrobi można być pewnym, iż zachowa aż do śmierci. Podobnie jest z obietnicami. Osobnicy tej rasy nigdy nie rzucają słów na wiatr.
Gdy poprzysięgną dotrzymać słowa, zrobią to za wszelką
cenę. Krasnoludy kochają szczerze i do śmierci, podobnie nienawidzą. Pozostają wierni jak pies, jednak są też
uparci jak osioł, co czasem może powodować kłopoty. Od
raz podjętej decyzji krasnoluda bardzo trudno odwieść.
Jedną z miłości rasy krasnoludzkie są drogocenne kamienie, przez co są często strasznymi materialistami. Dla
kruszców mających znaczną wartość, mogą zrobić wiele.
Mimo wszystko są w stanie poświęcić je w imię przyjaźni
i danego słowa.
Następną cechą, jaką można zauważyć w zachowaniu
przedstawicieli niskiej rasy jest honor i duma. Krasnolud
nigdy nie złamie kodeksu i zawsze będzie postępował
według niego. Niestety, mimo jedności rasowej, istnieją
pewne rozbieżności pomiędzy postępowaniem różnych
osobników. Zmiany i rozbieżności w kodeksie zachodzą
jednak tylko z powodu potrzeb sytuacyjnych – jeśli potrzeba jest nagląca i wymagająca zmian w postępowaniu
krasnoluda, znajdzie się miejsce na „lukę w przepisach”.
Nie można zapomnieć o innej cesze, z której słynie ta
rasa. Chodzi oczywiście o waleczność. Stając w walce lub
bitwie ramię przy ramieniu z krasnoludem, można być
pewnym bezpieczeństwa. Każdy z nich nie tylko świetnie włada bronią, ale jest też nieustraszony w boju. Wraz
z bojowością w parze idzie też taktyka. Gdy wróg ma
znaczną przewagę liczebną, krasnolud mimo nieustraszoności, nie pójdzie na pewną śmierć - „jest to po prostu niepraktyczne”. Istotnym wyjątkiem jest oczywiście
Zabójca Trolli – dla niego śmierć w boju jest, można by
rzec, priorytetem.
EPILOG
Czas kończyć krótką wariację na temat. Wyszedł z tego esej niemalże. Myślę jednakże, że dzięki tak szerokiemu (w porównaniu do innych, lecz nadal moim zdaniem
przykrótkiemu) spojrzeniu, przybliżyłem ogólny wizerunek społeczeństwa, a właściwie całej tej wspaniałej rasy,
do której i ja należę – nie ciałem, lecz duszą – w znacznej części. Wszystkie zapisane tu wiadomości są kompilacją ksiąg oraz wiedzą wielu pokoleń – niezastąpionymi
źródłami dla każdej z ras.
–=baca=–
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Własne doświadczenia z wielogodzinnych gawęd z osobnikami omówionej rasy (sesje).
Mnogość woluminów przeczytanych przez lat życia w różnych światach (książki).
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Krótka roz p rawa

o niebezpieczeństwach i dziwach południa Yllinoru

Magus, dowolny system fantasy

Zapiski pyarrońskiego podróżnika Emeralda Grimbanusa uczynione przez niego samego w oparciu
o relacje naoczne Subotaia, myśliwego i handlarza, w żyłach którego płynie krew Ilorów i nomadów Kundun.
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Jermadu, zima 3689

Przyszło mi zimować w tym opuszczonym przez
bogów miejscu, na końcu świata, w barbarzyńskiej
krainie równie barbarzyńskiego władcy. Szczęściem,
wśród tysięcy dzikusów zamieszkujących to podłe
miejsce, znalazłem schronienie w niewielkim garnizonie Ilorów. I choć nie czuję się tu bezpieczny, powierzam życie w ręce Krada – opiekuna wiedzy i mądrości. Mam nadzieję, że po szczęśliwym powrocie z tej
zapowietrzonej krainy, ma praca uświetni Wielką Bibliotekę, która dźwiga się po zniszczeniach Lat Trwogi.
Zrządzeniem bogów spotkałem dobrego człowieka,
imieniem Subotai, którego ilorską matkę pohańbił jakiś brudny dzikus z plemienia Kundun. Młodzieniec
okazał się nad wyraz rozmowny i nie słabował na
rozumie, choć krew miał wymieszaną. Od dziesięciu
wiosen wędrował przez południowe granice Yllinoru,
łowiąc, polując i handlując z dzikimi mieszkańcami
stepów. Śmiały i obyty z naturą, zapuszczał się aż za
rzekę Jas-Darja do stóp Gór Pakkoram. Z jego to opowieści sporządziłem poniższe zapiski i zaklinam się
na wszystkich bogów Pyarronu, że są najszczerszą
prawdą.
Subotai opowiadał o dziwach, jakie spotkać można
wśród bagnisk jeziora Jurbalikh, albo Mglistej Wody,
jak zwą owe miejsce jego nieoświeceni bracia z plemienia Kundun. Kiedy step pokrywa się śniegiem,
a mróz ścina wody Jas-Darji i rzeki Suese, okolice Jurbalikh przypominają miejsce wyjęte wprost z przerażających wizji świętego ojca Selmo, gdy bogini Dreina
objawiła mu potworności Otchłani. Mgła parujących
bagien, smród gnijącego życia, przenikająca wilgoć
i nieprzystojne odgłosy gazów, wydobywających się
z moczaru, wystarczą by każdy bogobojny i cywilizowany człowiek omijał okolicę szerokim łukiem. W takim ustroniu chronią się zimową porą ludy Ogarów.
Początkowo wątpiłem, by opisywane przez Subotaia istoty były pokrewne z Ogaarami, których charakterystykę zamieścił wielki uczony Viselin con Fyalas
w dziele: „Historyja naturalna gigantów i olbrzymów
południa”. Ale nie wierzyłem, by ów Subotai potraﬁł
czytać i znajdował rozmiłowanie w pracach mistrza
Viselina. Stąd, biorąc jego słowa za dobrą monetę, piszę Wam co następuje, uzupełniając opowieść, moją
wiedzą teoretyczną wyniesioną z Akademii.
Ogaarowie zimują na bagniskach jeziora Jurbalikh
od niepamiętnych czasów. Na wydziale przyrodoznawczym zaliczamy je do rodziny olbrzymów, choć tylko
niektórzy wzrostem przekraczają 10 stóp. Nie pochodzą z Ynevu. Badacze tej starożytnej rasy twierdzą,
że pojawili się w czasach pierwszego tysiąclecia Pyar-

Jakub „Qba” Kasper
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ronu. W pierwotnej ojczyźnie stworzyli wielką i kwit- cić okiem na ten dziw natury. Język mają gardłowy,
nącą cywilizację. Budowali wspaniałe zikkuraty, mieli acz niewymawialny dla żadnego człowieka, elfa, czy
bogatą kulturę, ciekawą religię i obyczaje. Kastowym innego luda starszej i młodszej krwi. Żadna istota nie
społeczeństwem rządzili kapłani, a stan wojowników wyda na raz dwóch głosów tak dysharmonijnych jak
strzegł porządku i granic wielkiej
śpiewny język Ogaarów, kiedy na
wyspy. Być może lud Ogaarów poraz gadają jedną i druga gębą. Co
pełnił jakieś wielkie grzechy, gdyż
ciekawe mają dwa języki, ale jedną
ich bogowie zatopili ląd, który był ich
tchawicę i przełyk. Akademiccy linjedynym domem. W wielkiej erupcji
gwiści doszli do wniosków, że mowa
wulkanu zginęły tysiące Ogaarów,
Ogaarów składa się z dyftongów
a ci którzy zdążyli się schronić na
i alikwotów, których część rodzi się
okrętach, gnani potężnym sztormem
w krtani, część zaś przed językiem.
rozbili się u wybrzeży Ynevu. KaZ opowieści Subotaia wnioskuję,
tastrofę przeżyło parę setek kobiet
że yllinorscy Ogaarzy (czy też Ogai mężczyzn z najniższych kast społerzy, jak upierał się mój rozmówca),
czeństwa. Kapłani i wojownicy zgiżyją na pograniczu tundry i stepu
nęli w płomieniach pochłaniających
żywotem nomadów. Nie mają wierzich ojczyznę. Przez stulecia, ocalachowców (żaden koń nie udźwignąłły lud uznawany był za dzikusów
by dorosłego osobnika), przemierzai barbarzyńców, za potwory i od- Marcin „Kroghul” Górecki
ją więc step pieszo. Zamieszkują
mieńców, pomiot Orwelli i innych złych bóstw. Dopiero w jurtach, dobytek przenosząc na barkach całej rodzibadania naukowe ostatnich dwóch wieków rozjaśniły ny. Z przyjściem chłodów wędrują na bagniska Jurnieco nasz obraz tego prastarego ludu, który nie dźwi- balikh. To lud prostych myśliwych i zbieraczy, żadną
gnął się z upadku i trwa w mroku barbarzyństwa po miarą nie przypominający wielkiej cywilizacji sprzed
dziś dzień.
dwóch tysiącleci. Pozostała im jednak (nie wiedzieć
Mężczyźni tej rasy dysponują niebywałą siłą ﬁ- skąd!) umiejętność obróbki żelaza, a skórzane przedzyczną i wytrzymałością na ból. Dorosły Ogaar waży mioty Ogaarskiego rękodzieła są rzeczywiście zadzityle, co czterech postawnych ludzi i swobodwiającej jakości.
nie podnosi taki sam ciężar. Często na areZacny Subotai wyraźnie wspominał, by nie mynach El Abadany wystawiano dzikich
lić trójokich Ogaarów z podstępnymi Zagnolami,
olbrzymów, by zmagali się z najlepiej
których gromady również
wyszkolonymi bahrada – wolnymi
zimują nad wodami Jurgladiatorami ludu dżad. Wielu uczobalikh. Rasa Zagnoli jest
nych z północy i południa zbierało
szeroko opisywana w besię potem na konsyliach, dokostiariuszach północy konnując sekcji tych osobników,
tynentu, gdyż tam główgdy wyzionęli ducha na pianie rozplenił się ten leniwy
skach emirowego stadionum.
i agresywny pomiot. U nas na
Zarówno magowie Białej Loży
południu, dziękować bogom,
Pyarrońskiej, jak i mistrzowie
wielu Zagnoli nie uświadczysz.
z Doran nie znaleźli w ciałach
Podobnie jak Ogaarów klasyﬁOgaarów żadnej skłonności
kuje się Zagnoli jako olbrzymów.
magicznej, ani też nadzwyczajNajwiększe samce mają ponad
nych organów, odbiegających od
8 stóp wzrostu. Istoty wywodzą
wnętrza przeciętnego człowieka.
się jeszcze z Szóstej Ery, z czasów
Jedynie medycy z katedry Unichaosu i pęknięcia sfer. Wtedy na północy
wersytetu Sigranomo głębiej
Ynevu rozpadło się wszechmocne impezajmowali się studiami nad
rium Kyrian, a na kontynencie zagościły
sercem i rozkładem żył i aort
ludy i istoty przybyłe ścieżkami magii
w organizmie Ogaarów. Nie
z odległych światów.
dociekli jednak źródła dłuAle koniec dywagacjom, wróćmy do Zagowieczności, tak charaktegnoli. Brutalni, prości i napastliwi – takoż mi
rystycznej dla starszych ras.
potwierdził Subotai. Z wyglądu przypominaA Ogaarzy zaiste prawie równać
ją muskularnego człeka, lecz twarz jest dzisię mogą z elfami i umierają ze stawaczną mieszaniną człowieczych i wilczych
rości dopiero po kilku wiekach.
rysów. Przenikliwe, żółte ślepia i uzębienie
Z wyglądu nie różnią się wielmięsożercy wcale nie dodają uroku poce od innych olbrzymów. Natwornemu pysku. Ciało istot potomiast głowa Ogaarów chakrywa gęste, czarne (albo rdzaPrzemysław Horoszkiewicz
rakterystyczna jest wyłącznie
w
o brunatne) owłosienie. Im starszy
dla tej rasy. Wyobraźcie sobie
zatem obli- osobnik tym bardziej obﬁte. Zagnole, jak wszystkie
cze, wątpliwie ozdobione dwojgiem ust, trojgiem oczu olbrzymy, dysponują nadludzką siłą ﬁzyczną. Może
i dwoma nosami. Szerokie twarze Ogaarów wzbudza- i nie są zbyt inteligentni, lecz nadrabiają to zwierzęją niepokój w każdym człowieku, mającym okazję rzu- cym sprytem. Zbierają się w kilkudziesięcioosobowe
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- ARTYKUŁY wieniu odkryłem, że mam przed sobą nie dobroczynny Hibiskus, lecz zdradliwe Wściekłe Ziele, w Wielkim
Herbarium Ebrulfa zapisane pod starogodońską nazwą Ebendin Sineas. W Yllinorze z oleju wytłaczanego
z nasion Wściekłego Ziela uzyskuje się
składnik rodzimych perfum. Natomiast
pyłek kwiecia wywołuje u człowieka napad szału, nieopanowanej złości i agresji, której ani dobrym słowem, ani skutecznym medykamentum pohamować
się nie da. Co dziwne, pyłek nie szkodzi
ani bydłu, ani dzikiemu zwierzowi. Powiada się, że wiedźmy używają go do
ogłupiania oﬁar i kierowania ich wściekłości w pożądaną stronę. W każdym
razie dowiedziałem się od miejscowych
kapłanek Dar-Larti, że wywar z liści
Wściekłego Ziela przynosi natychmiastowe ukojenie rozszalałej osobie. No, ale
trzeba ją wpierw pochwycić, skrępować
i rozewrzeć szczęki albo choć drewniany
kołek między zęby wsadzić.
Parę dni później, gdy ponownie spotkałem półnomadę, zechciał mi opowiedzieć o stworzeniach żyjących daleko na
południe od Yllinoru, za jodłową puszczą porastającą
brzegi Jas-Darji, w niegościnnej tundrze u stóp Gór
Pakkoram.
Dziwy mi prawił o ludzie Homanów. Ten niski na
trzy stopy ludek, mieszka w pokrytych skórami namiotach wśród wzgórz Pakkoramu. Homani nie boją się
mrozu, są krępi, mają krótkie kończyny, płaskie nosy
i duże owłosione uszy. W szerokich ustach Homanów
tkwią dwa wielkie siekacze, między którymi rozciągnięta jest membrana – błona, której używają w swej
barbarzyńskiej mowie. Ponoć wyuczyć się sepleniącego, pełnego świstów i brzęków języka jest niemożliwością. Mają skośne, żółte oczka i, wedle słów Subotaia, nie sposób odróżnić męża od niewiasty, patrząc
na tych karzełków. Sami nazywają się jam-manalaoli, co ponoć oznacza śniegowych wojowników. Żyją
w wielkich skupiskach, lecz nie wiemy nic o ich zwyczajach, czy życiu społecznym. Faktem jest, że chętnie
chwytają samotnych, osłabionych myśliwych, czyniąc
z nich niewolników. Nie mają poza tym wewnętrznej
hierarchii, co może zadziwiać badaczy barbarzyńskich plemion. Nad ludem Homanów panują bowiem
Śniegowłosi, którzy są odmiennymi istotami, zupełnie
bez pokrewieństwa z tym pogrążonym w ciemnocie ludem. Wojownicy Homanów z wielką wprawą używają kościanych dzirytów i noży. Używają jakiejś słabej
trucizny, która osłabia i oszałamia oﬁary, ale, ku mojemu ubolewaniu, żadnymi próbkami mój rozmowny
towarzysz nie dysponował.
Wspomniałem o Śniegowłosych, cierpliwemu czytelnikowi należy się tu więcej wyjaśnień. Porównując opowieści Subotaia z moją wiedzą, doszedłem do
wniosku, że to ni mniej ni więcej tylko Lodowi Magowie, opisani w rzadkim pergaminie Viselina con Fyalas
– „Dziedzictwo Szóstej Ery albo spuścizna wieków
chaosu”. Istoty te wedle mistrza Viselina nie pochodzą z Ynevu, pojawiły się w arktycznych obszarach
w wyniku pęknięcia sfer w erze chaosu. Te liczące
sobie sześć stóp wzrostu stworzenia wyglądem przy-
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gromady i wspólnie polują na wszystko, co nadaje się
do jedzenia, nie gardząc także ludzkim mięsem. Używają kiścieni wykonanych z kamienia i kości, a także
proc (a wedle słów łowcy ciskają kamienie z nadzwyczajną celnością). Zagnole żyją dość krótko, pół wieku to aż za dużo jak na żywot
tak bezecnego stwora.
Słuchając opowieści Subotaia, nie
mogłem powstrzymać naukowej ciekawości i wypytać myśliwego o same okolice Jurbalikh. Niech czytelnik wybaczy
skrupulatność, ale wielka odpowiedzialność ciąży na mych barkach, a słowa tu
zapisane, kiedyś nabiorą wiekopomnej
wartości.
Mój szacowny rozmówca ostrzegł
mnie przed niebezpiecznym i wstręt budzącym potworem, którego rodzaj od
wieków bytuje na bagnach Jurbalikh.
Piszę tu o Wstydliwcu i jeśli czytasz na
głos me słowa niewinnej młodzieży,
zmilcz proszę pewne fragmenty. Wstydliwiec wedle słów Subotaia jest bydlęciem
występnym, groźnym i nieobliczalnym.
Nie dość, że cuchnie obrzydliwie i blisko
podejść do niego, bez chusty na twarzy się nie da; to
wygląd ma tak odrażający, że pióro me waha się, czy
w ogóle o tym pisać.
Wstydliwiec z daleka przypomina górę żywego, ociekającego śluzem, mięsa, którego wierzchołek wieńczy
skórzasta wić. Wić owa w nieustannym ruchu się znajdująca, chwyta wszystko co porusza się w zasięgu
czucia Wstydliwca. Bo wiedzieć musicie iż potwór ten
nie ma oczu, ani uszu. Widzi i czuje zaś całym swym,
wstrętnym cielskiem. Wielki na dziesięć stóp, a czasami i jeszcze nadto, wić ma o stopę dłuższą. A chwytna
jest ona i niemożebnie silna. Subotai widział, jak kiedyś Wstydliwiec pochwycił wpół bagiennego kolczaka
i dwoma uderzeniami o ziemię, złamał mu kręgosłup.
A kolczak cięższy jest przecież niż młody źrebiec!
Porusza się to stworzenie na dwóch krótkich, mięsistych stopach. Z pozoru wolny i ociężały, jest niebywałym przeciwnikiem dla każdego, nierozsądnego
myśliwego, który chciałby Wstydliwca upolować. Rozcięty Wstydliwiec wydziela bowiem kwasy, mające silne, halucynogenne właściwości – tak pożądane przez
szamanów niektórych szczepów.
Nazwa nieobyczajnego stwora bierze się z jego
otworu gębowego, który zajmuje trzecią część obrzydliwego ciała. Przywodzi on na myśl niewieście przyrodzenie, wypełnione zębiskami i ociekające śluzem.
Nieprzyzwoity wygląd poczwary sprawił, że rzadko
który badacz ważył się umieścić jej rysunek w bestiariuszu. Subotai jednak z zapałem godnym uczonego,
szczegółowo opisał mi owo monstrum, więc wedle
słów jego wszystko skrupulatnie zapisałem.
W tym miejscu muszę dopisać własne spostrzeżenia
z podróży po tym dzikim kraju. Schodząc z przełęczy
Chagain, drogą do stolicy, widziałem na obrzeżach
traktu skupiska niebieskiego kwiecia, wielce mi przypominającego Hibiskusa Larmarońskiego. Wiedzieć
przeto musicie, że nie chwaląc się, uczoność mam
ugruntowaną o zielu wszelakim, na pyarrońskiej ziemi rosnącym. Przyglądając się z bliska, ku memu zdzi-
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pominają nieco yllinorskie elfy. Mają białe owłosienie zaliczają ten byt do gromady ssaków. Ja będę się daczaszki i niebieskooki pysk będący karykaturą elﬁego lej posługiwał nazewnictwem Subotaia, a po powrocie
oblicza. Subotai twierdził, że nie posiadają uszu, co zawnioskuję do profesorów Akademii Magicznej w Lar
odbiega od teorii mistrza Viselina. Płci nie sposób roz- Dor, by zmienić miano Lodowego Demona na starogoróżnić. Sięgając pamięcią do lat mej edukacji, sądzę, dońskie Nayann Subotaium Grimbanusae. Nayann
że są to istoty hermafrodytyczne, które rozmnażają się jest dużym i silnym drapieżnikiem, mistrzowsko uroinaczej, niż ludzie rozumni i starsze rasy. Zazwyczaj bionym przez naturę do życia w mroźnym klimacie.
2-3 Śniegowłosych żyje w wiosce Homanów, dosko- Jego ciało pokrywa śnieżnobiałe, gęste i krótkie włonale sprawując kontrolę nad prymitywnym ludem. sie. Myśliwy powiadał, że słyszał opowieści o dziesięChronią ich przed jakąkolwiek formą magii astralnej, ciostopowych okazach potwora, ale sam widział o 2-3
mogącej wpływać na emocje żyjącego bytu. A sami stopy niższe stworzenia. Łeb Nayanna jest duży i płaHomani są pod wpływem
ski, osadzony na krótkiej acz ruchliwej szyi, mogącej
uroku rytualnie rzuconeponoć obrócić się prawie wokół własnej osi.
go przez te legendarne
I nie chodzi tu wedle mego mniemania o postworzenia. Co więcej,
lepszenie pola widzenia drapieżnika. Jego
w wioskach Homanów
oczy osadzone są na dwóch giętkich i dość
praktykuje się kult Śniedługich wypustkach. Natomiast paszczęgowłosych. Niscy barbaka, wypełniona czterema rzędami
rzyńcy składają im krwaostrych jak predockie miecze zęwe oﬁary z niewolników,
bów, potraﬁ się rozewrzeć na imczy pochwyconych jeńców
ponującą szerokość.
– tak przynajmniej praNayann chodzi wyprostowawił Subotai. Dodam jeno,
ny na podobieństwo człowieże Lodowi Magowie czerpią
ka. Jakie demony przydały
moc w czarnoksięski sposób
mu czterech ramion, tego
– z witalnych sił Homanów.
się pewnikiem nigdy nie
Uczony Viselin opisywał
dowiemy. Dwie górne końjak to wielekroć ich poddani
czyny, długie i muskularumierali, gdy Magowie uciene kończą się twardymi
kli się do swych zdrożnych
i ostrymi pazurami, zdolnymi
praktyk. A władają wielką
przeciąć blachę niczym nożymagią, Viselin opisuje przyce dobrego płatnerza. Dwie
padki niewidzialności, telekolejne, wyrastające niżej, są
kinezy i użycia magii żywiojeno chaotyczną pozostałością.
łów. Podobnież znają formy
Małe i skarłowaciałe, nie wieszkół magii astralnej i mentaldzieć czemu mogą służyć. Nogi
nej, a sami są odporni na zaklęmonstrum zakończone są szerocia manipulujące emocjami. Nie
ką, trójpalczastą stopą, ułatwiamają ciała astralnego i nie mującą przyczepność w zmrożonym
szę chyba dodawać, że chłód
śniegu, a długi kolczasty ogon, pow żaden sposób Śniegowłosym
maga utrzymać równowagę w nienie szkodzi. Subotai radził, by
bywałym pędzie.
z daleka omijać osady HomaDzięki Subotaiowi wiedza nasza
nów, na pozór nieszkodliwy lud
o Nayannach znacznie się powiękstanowi wielkie niebezpieczeńszyła. Z radością mogę zapisać
stwo dla niedoświadczonego pona kartach sposób
dróżnika.
polowania potwora.
Gdy znajdziemy się już u stóp
Nayann dostrzegając
Pakkoramu, w krainie pokrytej
oﬁarę w mgnieniu oka rozpędza się do
śniegiem przez osiem z dziewięniebywałej szybkości, myśliwy twierciu miesięcy roku, przyjdzie nam
dzi, że ludzkie oko nie jest w stanie
stawić czoła nie tylko surowej
dostrzec poruszających się kończyn popogodzie, kłopotom z prowiantem
czwary. Widać jeno zamazany kształt,
Przemysław Horoszkiewicz
i pokonywaniem drogi. Ziemie te
a potem wielki bryzg juchy, gdy rozpęsą ojczyzną Nayannów i Ekkydorów. Nazwy brzmią dzony Nayan traﬁ cel i wyrwie paszczęką kawał mięobco i złowrogo w uszach Pyarronczyka, lecz niech nie siwa. Nie może tak pędzić w nieskończoność, gdyż
zwodzi nas ludowe opisanie świata mego rozmówcy. ciało jego niebywale zaczyna się rozgrzewać (nomaMamy tu zapewne do czynienia z potworami lodowych da widział topniejący i parujący śnieg wokół potwokrain, wzmiankowanymi w cytowanej już „Spuściźnie ra). Sądzę, że namówiłbym mistrzów Białej Loży do
wieków chaosu” Viselina con Fyalas.
opłacenia wyprawy, której celem byłoby pochwycenie
Nayann to Lodowy Demon wedle indeksu mistrza Nayanna. Nasi badacze z pewnością pokroiliby każdy
Viselina. Istota niezmiernie rzadka i cenna dla każde- cal stwora byleby tylko poznać jego wnętrze i organy
go badacza starożytnych form chaosu. Z demonami co zdolne tak przyspieszyć ruch mięśni!
prawda nie ma nic wspólnego, gdyż przyrodoznawcy
Skoro piszę już o bestiach wielce osobliwych, nie
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tora. Podług Subotaia Ittey wzrostem przekracza piętnaście stóp. Żyje w wioskach na południu Pakkoram,
w ogromnych namiotach z wielorybich żeber i skór
polarnych niedźwiedzi, a nie w lodowych zamkach,
jak opisano w „Komentarzach badacza”. Innym łgarstwem Fularda wydaje się być teoria gwałtownej natury Itteyów. Myśliwy gorąco zaprzeczył tym imputacjom. Nie tylko cały lud Kundun i plemię Shaun, ale
i większość nomadów, szanują Itteyów i nazywają
„śniegowymi braćmi”. Olbrzymy mają łagodne obejście i potraﬁą się porozumiewać w wielu językach.
Prawdą jest niebywała odporność na zimno i niewrażliwość na trucizny rękami człowieka spreparowane.
Wśród nomadów zresztą panuje obyczaj stawania
się Aukeri – nietykalnym. Wygląda to tak, że mężczyzna, kiedy ścieżki
jego żywota wikłają się
w sposób nierozwiązalny, decyduje się wejść
na drogę Aukeri. Naonczas maluje sobie twarz
na biało, wplata kości
ptaków we włosy i staje
się nietykalnym. Z daleka omijają go członkowie wszystkich plemion,
nie wolno ni patrzeć mu
w oblicze, ni odezwać
się do niego. Celem wędrującego Aukeri jest odnalezienie “śniegowych
braci”. Mając na względzie i klimat i odległość,
a zwłaszcza bydlęta pokroju Nayannów i Ekkydorów, wyprawa taka
zwykle jest samobójczym aktem rozpaczy.
Subotai twierdzi jednak,
że szamani, sprowadzając duchy tych zmarłych, opowiadali o ich
sukcesach i brataniu
się z Itteyami. Oznacza
to, że jednak niektórym
Aukeri los nie odmówił
szczęścia. Niestety tradycja Aukeri nie zezwala na powrót w ojczyste
strony, więc uwierzyć muszę słowom myśliwego i bajaniu barbarzyńskich kapłanów.
Skoro tylko lody puszczą wokół Jermadu i pojawi się nadzieja na wiosnę, ruszam, czym prędzej do
Fiirbolain, a stamtąd na wschód ku przełęczy Awakad. Chciałbym jak bogowie pozwolą, nim wiosna się
skończy zawitać do Lar Dor i przedstawić me badania
zacnemu gronu naukowemu. A szkice niniejsze albo
krótką rozprawę o dziwach Yllinoru, jak ją w myślach
zwać już przywykłem, jako naukowe traktatum na
Akademii opublikować.
Jakub „Qba” Kasper

sposób ominąć Lodowego Smoka, przez lud Kundun
zwanego Ekkydorem. Teraz już wiem skąd w języku
nomadów wzięło się słowo pochodzące z języka Śniegowych Gigantów, jako że odkryłem związki tych ludów ze starożytną rasą olbrzymów. Ale o tym napiszę
później.
Ekkydor jest drapieżcą straszliwym, wiecznie głodnym i wiecznie szukającym żeru. Co prawda ze smokami ma tyle wspólnego, ile bagienny kolczak z pustynna rają, ale mistrz Viselin w swej „Spuściźnie
wieków chaosu” takie nazwanie utrzymuje. Podług
moich przemyśleń i rysunków Subotaia, Ekkydor jest
mutacją polarnego niedźwiedzia, powstałą wskutek
zawirowań magii w Szóstej Erze. No, ale dość o moich
naukowych wnioskach, bo czytelnik pewnie ciekaw
wiedzy o Ekkydorze.
Istota ta z całą pewnością mięsem się żywi.
Foki, renifery, woły piżmowe, osady Homanów,
a nawet Śniegowych
Gigantów są dla niego
podstawowym źródłem
pokarmu. Zamieszkując
południowe rejony Gór
Pakkoram, łowieckie tereny rozciąga aż po Lodowe Pola, po kraniec
kontynentu.
Ekkydor na myśl
przywodzi olbrzymiego,
sześcionogiego, białego
niedźwiedzia. Pokryty
gęstym, jasnym futrem
osiąga 20 stóp wysokości i prawie 25 długości,
a długie włochate skrzydła, których rozpiętość
w locie Subotai określił
na ponad 30 stóp, przykrywają grzbiet onego
potwora. Kuriozum jest
fakt, że Ekkydor nie
lata, lecz wykonuje 2-3
milowe ślizgi w podmuchach polarnego wiatru.
Viselin con Fyalas pisze, co prawda, iż zwierz
lodowym dechem zionie,
a aurę strachu roztacza, lecz Subotai przeczy temu nazywając viselinowe teorie zmyśleniami.
Na koniec opowieści zostawiam Ci czcigodny czytelniku historię Itteyów czyli Śniegowych Gigantów, Lodowymi Olbrzymami mylnie przez uczonych Uniwersytetu Sigranomo zwanych.
Nasi, pyarrońscy akademicy, klasyﬁkują słusznie
Itteya do rodziny olbrzymów. Początki gatunku giną
zapewne w pomroce dziejów Trzeciej albo Czwatej
Ery, choć polecenia godnym wydaje mi się dzieło Fulrada z Ghirony „Komentarze badacza albo dociekania
natury gigantów”. Tę księgę, jak i „Historyję naturalną” Viselina, czytelnik znaleźć może w zbiorach Wielkiej Biblioteki Nowego Pyarron.
Ale chciałbym się skupić na relacji mego interloku-

Gerion
Więcej na temat yllinoru dowiesz się z dodatku Yllinor, który
znajdziesz na stronie www.yllinor.prv.pl.
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Nieboracy, dowolny system humorystyczny

ELIFANTY
Elifanty to stworzenia żyjące w Zacofanych KrainachTM. Pojawiły się jeszcze przed pierwszymi
Nieborakami, a wg niektórych są stare jak świat.
Ich główną siedzibą jest znajdujące się w Krainie
Kwitnących Arbuzów królestwo Trutu-tu. Znajduje
się tam prawie cała populacja, ponieważ Elifanty
nie są rasą skorą do podróży i koczowniczego trybu życia.
Osiągają wysokość czterech metrów, długość
(nie licząc trąby) siedem metrów, a szerokość zazwyczaj około dwóch metrów, ale oczywiście zdarzają się okazy o innych wymiarach. Wszystkie
mają genetyczną wadę wzroku, przez co zawsze
noszą okulary. Dzięki ewolucji same tworzą im się
na oczach, ale nie sposób ich zdjąć. Bez względu na płeć Elifanty posiadają duże wymiona, przy
czym nie wiadomo, na co one samcom. Posiadają
na grzbiecie kolce, które chronią przed atakami
ptaków-osraków, ich głównego wroga. Mają na
ciele także zielone kropki, które wg legendy zostały po wielkiej zarazie pryszczycy, która niegdyś się
przetoczyła przez królestwo i zdziesiątkowała populację. Dzięki dużym uszom elifanty słyszą bardzo dobrze i znają każdą plotkę, dlatego Trutu-tu
jest istną skarbnica niepotrzebnych informacji.
Elifanty nie są typem rasy walecznej, mimo iż
mają do tego predyspozycje: silną trąbę i ogon,
wiele kłów, róg na czole, no i wymienione wyżej
kolce. Kły nie są ich stałym „wyposażeniem”, dlatego z wiekiem, o ile o nie dbają, wypadają lub
łamią się.
Elifanty dzielą się na zwykłych mieszkańców
(ilustracja powyżej), magików, mędrców, wojowników oraz władcę – Kiełbosława Wielkiego.
U Elifantów czas jest liczony w latach Przed
Pierwszą Wojną [r.p.p.w.]* (1256 rok przed erą
Nieboraków) i Po Wielkiej Wojnie [r.p.w.w.]* (1261
rok przed erą Nieboraków).
Elifanty są długowieczne – żyją często po 100
lub więcej lat.
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MAGICY
Elifanty są wyjątkowe w kwestii czarów. Trenują sztukę magiczną od pradawnych czasów, nie
tylko czytając magiczne księgi, czy ćwicząc czary.
Obserwują w tym celu przyrodę, pochłaniają ją
wszystkimi zmysłami. Dlatego też mają olbrzymie
uszy i nos, a ich kopyta są małe, ponieważ wytarte przez ciągłe wędrówki. Mają także niesamowicie długie ogony, którymi sięgają najwyższych
gałęzi drzew i ściągają je na dół, by powąchać,
pożywić się lub poznać gatunki zwierząt żyjące na
nich.
Ponoć magicy to pierwsza profesja, jaka powstała wśród Elifantów. Jej wielkim protoplastą
jest Arcymag Marlyn.
Każdy magik posiada magiczny kapelusz, który ma zawieszony na rogu i różdżkę za uchem
(ponieważ nie może trzymać jej w łapie), a także jeden z kłów zakrzywiony w dół. Używa go do
przewracania stron magicznych ksiąg oraz pisania
(macza w atramencie i pisze).
Elifancka magia jest bardzo trudną sztuką dla
innych ras. Nie dość, że jest przed nimi szczelnie
ukrywana i używana w ostateczności, do jej wykonania jest niezbędna przynajmniej trąba, a często elifanckie kły i wymiona. Nie występują w niej
mamrotki, ponieważ najzwyczajniej w świecie
Elifanty nie umieją mamrotać. Dlatego albo głośno deklamują treść czaru, albo gestykulują, albo
(najczęściej) „grają” na trąbie (2/3 ich czarów
działa dopiero po odegraniu określonej melodii).

* specjalnie nadano dwie różne nazwy, inaczej bowiem
skróty brzmiałyby tak samo. Jednak Pierwsza Wojna
i Wielka Wojna to ta sama wojna.
r.p.p.w. – Rok Przed Pierwszą Wojną
r.p.w.w. – Rok Po Wielkiej Wojnie
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WOJOWNICY
Wśród Elifantów znajduje się garstka wojowników elifanckich zwanych Wojofantami. Jest ich niewielu, jednak
są niesamowicie dobrze wyszkoleni. Zawsze obdarzeni są
przez naturę najlepszymi warunkami do walki: mają niesamowicie grube i twarde kły (tych jest najczęściej trzy,
reszta została połamana w walce lub na treningach), gigantyczny i twardy jak diament róg, ostre jak żyleta kolce, ogon, którego używają jako pałki, małe wymiona (by
się nie plątały między nogami podczas walki), ostre zęby
i kopyta oraz kulę na łańcuchu przytwierdzoną do bardzo silnej trąby. W razie walki wymachują nią, zadając
precyzyjne ciosy przeciwnikowi, a w ostateczności rzucają, wyrywając sobie łańcuch z kawałkiem trąby. Dlatego
wielu weteranów ma tylko ¾ trąby i czasem chodzą bez
kuli.
Wojofanty mają także inne okulary, niż inne Elifanty,
ponieważ są zrobione z narmitu – najtwardszego szkła
do okularów w całych Zacofanych KrainachTM. Szkło zabarwione jest na srebrno, a ze względu na rzadkość materiału, okulary są jak najmniejsze. Jednak dzięki temu
Wojofanty mają znacznie lepszy wzrok od innych elifantów (z czasem im zanika wada wzroku).
Protoplastą Wojofantów był Guliath, który poprowadził
Pierwszą Ochotnicza Armię do walki w czasie Wojny Pięcioletniej z ptakami-osrakami.

MĘDRCY
Mędrcy to zawsze starzy magowie, którzy porzucili swoją profesję, by nauczać innych, opowiadać dawne
legendy i historie oraz narzekać. Najczęściej Elifanty zostają Mędrcami w wieku 100-110 lat.
Z wiekiem stworzenia są bardziej czerwone niż różowo-ﬁoletowe i mają większe kropki, dlatego mędrcy różnią się wyglądem od młodszych braci. Mają po jednym
kopycie, ponieważ pozostałe się wytarły podczas wędrówek, jeden kolec, bo reszta zazwyczaj połamała się
przy opędzaniu się od ptaków-osraków, jeden złamany
kieł – pozostałość po pisadle – niesamowicie rozciągnięte
wymiona, wielkiego garba oraz wieczny katar, przez co
bardzo obﬁcie kapie im z trąby.
Protoplastą Mędrców był także Marlyn, co spowodowało gwałtowne pogorszenie się opinii o nim, w latach,
kiedy żył (256-113 r.p.p.w.).

KIEŁBOSŁAW WIELKI
Kiełbosław Wielki jest jedynym znanym żyjącym w Zacofanych KrainachTM Władcą Elifantów. Już od urodzenia
wiedziano, ze będzie kimś wyjątkowym.
Kiełboslaw w przeciwieństwie do innych Elifantów
jest niebieski, nie posiada od urodzenia kłów ani rogu
oraz potraﬁ chodzić na dwóch nogach i władać mieczem.
Z wiekiem jego zdolności objawiały się, jednak apogeum
osiągnęły dopiero w Czasie Drugiej Wielkiej wojny (143
r.p.w.w) z ptakami-osrakami, a konkretnie w czasie bitwy pod Łajną. Wtedy to zabił „ręką” jednego z wrogów,
zabrał mu miecz i rozpoczął rzeź. Pod ostrzem padło 652
wrogów, a Kiełbosław miał tylko drobne zadrapanie na
plecach.
Rok później, po wygraniu wojny, został wybrany na
króla. Krasnoludy, które przybyły z pomocą Elifantom
(elifanty mają bardzo wielu sojuszników w całych Zacofanych KrainachTM) wykuły dla niego miecz z mithliru
– bardzo twardego metalu. Władca nazwał go „Rębaczem
Oślich Głów” (bo tak zwykł nazywać ptaki-osraki).
Jednak Kiełbosław nie jest idealnym Elifantem. Jego
piętą achillesową jest brzuch, którego z powodu krótkich łap nie może nawet podrapać, a tym bardziej bronić
przed ciosami. Dlatego też w królestwie Trutu-tu słabe
punkty nazywa się „brzuchem Kiełbosława”.
Kiełbosław obecnie ma 54 lata i jest w sile wieku. Jego
królestwo jest jednym z najbogatszych państw świata
i przeżywa obecnie złote lata. Trzy lata temu Kiełboslaw
poślubił Parówkinę – biedną, ale piękną Elifantkę.
Najprawdopodobniej władzę po królu odziedziczy jego
(na razie) jedyny syn – Szynkosław, który podobnie jak
ojciec chodzi na dwóch nogach, jest niebieski i włada
orężem (toporem).

Waltos
ilustracje: Waltos
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– Widzicie światło? – wyszeptał Amman.
– Tak – równie cicho powiedział Itr. – Tylko czemu pali się
na zielono!?
– Nie wiem jak wy, ale ja czuję, że dzieje się coś bardzo złego, Ciemna Symetria, jak pragnę Światła – powiedział Zard.
Kolejne kroki zbliżały trójkę kumpli do drzwi, spod których
buchało intensywne zielone światło, a lekka mgiełka wypływająca spod progu drzwi wsiąkała w dywan parę centymetrów dalej.
– To jak? Na trzy? – Głos Ammana przerwał chwilę ciszy.
Wszyscy jednocześnie kiwnęli głowami na znak zgody. Amman
stanął po lewej stronie framugi, Zard po prawej, natomiast Itr
na wprost. Jednoczesny krzyk z gardeł rozerwał ciszę w holu.
– TRZY!!!! – W tym momencie wraz z głośnym trzaskiem
drzwi wpadły do środka biura. Każdy jak na ćwiczeniach pistoletem obstawiał wybrany fragment przedpokoju. Ktokolwiek by
się ruszył, dostałby porcję kulek. Kryjąc i osłaniając się wzajemnie, trójka weszła do przedpokoju.
– Hej uważaj jak łazisz – powiedział Amman.
– O co ci chodzi? – odpowiedział Itr. – Lepiej pilnuj naszych
pleców. Wchodzimy dalej.
Zard tymczasem wniknął w głąb siebie.
– Poczekaj chwilę, rozejrzę się co dzieje się za drzwiami–
rzekł do Itra.
Zard od razu to zobaczył – swoją migoczącą postać astralną.
Światło nazywane „Światłem Kardynała” zdawało się oblewać
każdego, jednak nieliczni dopiero po treningu potraﬁli je wykorzystać. Zard siłą woli nakazał postaci obejrzenie otaczającego obszaru, co wywołało okropny ból głowy. Wszystko dookoła
tonęło w Ciemności. Zatrwożony Zard zerknął przez ramię na
partnera, zdawało mu się, że światło Itra przyblakło mocno i za
moment zniknie niczym zdmuchnięty płomień świecy. Jednak
ciągle migotało, dając nadzieję. Zard po kilku chwilach zakończył korzystanie ze Światła Kardynała. Bolała go głowa prawdopodobnie dlatego, że z takim nawałem Ciemności nie miał już
dawno do czynienia.
– Jedna wielka magma. Nic nie mogę dostrzec. Stało się coś
strasznego – cicho powiedział Zard.
– Nooo, jakiś gnojek Legionu Ciemności podpalił nasze ukochane biuro! I to czymś zielonym. Cholera! Artysta się znalazł.
Niech go tylko dorwę – odpowiedział Itr.
Huk wystrzału na korytarzu był wystarczającą motywacją,
aby w niecałą sekundę Itr i Zard zjawili się na korytarzu z gotowymi pistoletami. Amman stał niepewnie przy jednej ze ścian
otoczony kłębkiem dymu po wystrzale. Itr i Zard pytająco wyczekiwali jakiejkolwiek reakcji ze strony Ammana.
– Wszystko w porządku, jestem cały, jeśli o to pytacie – odpowiedział Amman. – Wydawało mi się, że coś drgnęło w powietrzu na końcu korytarza. Zard ponownie skorzystał z daru
Światła Kardynała i puścił się biegiem w tamto miejsce.
– Chyba mam naszego podpalacza! – Zdążył jedynie krzyknąć do pozostałych, którzy automatycznie rzucili się szybko za
nim. Pościg korytarzem uciął się cztery piętra niżej na podziemnym parkingu.
– Uważajcie! Jest za tymi skrzyniami, w boksie naprzeciwko – syknął ostrzegawczo Zard. Całe podejście z jednoczesnym
okrążeniem przeciwnika wyglądało podręcznikowo.
Jeszcze dwa metry i będzie nasz – pomyślał Itr. Właśnie
wtedy, niewiadomo jak, podłoga podziemnego parkingu zniknęła, a cała trójka straciła grunt pod nogami, jak gdyby nigdy
przedtem nie istniał i całe otoczenie zostało wessane w szalony
wir – niczym woda w wannie. Chwilę ciemności i niekontrolowanego upadku przerwała intensywna jasność, wszyscy spadali
dalej, tym razem na obco wyglądającą posadzkę. Ogromne pomieszczenie skąpane w blasku dostarczyło kolejnych niemiłych
obrazów – do podłogi było daleko, a na dole stało pięciu, może
sześciu Legionistów Ciemności, wyposażonych w broń i wyglądających jakby na kogoś czekali…
– To już wiem, jak się skończy moje życie – pomyślał Amman, starając się podobnie jak koledzy zapanować nad strachem i celnie wymierzyć w legionistów.

26

Przemysław Horoszkiewicz

Kroniki Mutantw, dowolny system sf, apokaliptyczny, alternatywny

Bractwo: jeden cel, jedna misja. Zlikwidowanie
Legionu Ciemności i wszelkich jego przejawów.
Wezwanie Kardynała brzmi jednakowo w sercach
wszystkich wierzących – zlikwiduj Ciemność nie tylko w sobie, lecz również dookoła. Ten cel jest ważny dla każdego w Układzie Słonecznym. Jeśli cokolwiek stoi na drodze wezwaniu, jest eliminowane
szybko i skutecznie. Warto nadmienić, iż 99% ludzi
nosi przy sobie Złotą Koronę Kardynała nie jako
monetę, za którą można nabyć jakiekolwiek dobra,
lecz jako talizman przynoszący szczęście.
Na początku istnienia Bractwa Kardynał Nathaniel
rozpoznał negatywny wpływ Sług Ciemności na słowo pisane. Mroczna Symetria zniekształcała wszelką wiedzę o historii ludzkości i wielkich czynach
bohaterów. Wzywając skrybę Alexandrosa, Kardynał polecił mu spisać prawdę w Kronikach, gdzie
żaden sługa Ciemności nie byłby w stanie splamić
świętej wiedzy. Tak oto narodziły się święte kroniki. Żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie mogą
powielać bądź cytować słów zawartych w kronikach
pod groźbą kary śmierci. Pierwszą kronikę wyryto na ścianach Katedry w Luna City. Następne powstawały na murach kolejnych świątyń, mając na
celu przekazywanie wiedzy i mądrości tak długo jak
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wódcą jest Kardynał, któremu podlega Kuria, zarządzająca czterema Dyrektoriatami. Bractwo rządzone jest przez Kardynała, a jego siła i oświecenie są
niepodważalne. Rządy trwają tak długo, dopóki nie
wezwie go Światłość, z którą osiągnie jedność po
śmierci. Jedynym celem Kardynała jest wyplenienie
wszelkiego plugastwa z Układu Słonecznego, bądź
pod postacią Legionu Ciemności, bądź pod postacią mutacji trawiącej. Kardynał jest wodzem wojsk
Bractwa, Najwyższym Inkwizytorem oraz Oświeconym Mistykiem. Obecnie panujący Kardynał Durand
jest najdłużej sprawującym władzę przewodnikiem
Bractwa. Zanim objął stanowisko Kardynała, był
najznakomitszym Mistykiem, jakiego znała historia. Jego dokonania na polach bitew zapewniły mu
przydomek Najświętszego Poświęconego Wojownika Bractwa. Legendarny miecz Nosiciel Światła jest
znany w całym Układzie Słonecznym.
Rada najbardziej poważanych braci jest nazywana
Kurią. Stanowisko jest przyznawane dożywotnio. Kuria
odpowiada jedynie przed
Kardynałem i Najwyższą
Inkwizycją. Rada sprawuje rządy bezpośrednio nad
wszystkimi czterema Dyrektoriatami. Organ ten jest
jedynym upoważnionym do
przeprowadzania wewnętrznych dochodzeń, inkwizycji oraz czystek w każdym
z Dyrektoriatów. Elitarne
jednostki
odpowiedzialne
za Kardynała, a także za
członków Kurii nazywają się
Furia. Są to jedne z najbardziej znanych oddziałów militarnych w całym Układzie
Słonecznym.
Następnym
szczeblem
hierarchii Bractwa są Dyrektoriaty zwane potocznie Zakonami. Każdy z nich
obejmuje wyznaczony rejon
odpowiedzialności i praktycznie posiada nieograniczoną władzę wewnętrzną. Organy niższego szczebla dzielą się na komórki
i sieć wydziałów.
Pierwszy Zakon należy do Mistyków i jest podzielony na trzy główne jednostki – Deformatorów, Profetów oraz Manipulatorów. Pierwsi używają Sztuki
Światła do manipulacji rzeczywistością. Ich celem
jest wytwarzanie ﬁzycznych zjawisk zarówno w celach ofensywnych, jak i defensywnych i dywersyjnych. Drudzy – Profeci – generalnie badają historię,
a także przyszłość. Należą do nich Prorocy i Kronikarze. Skrybowie stale spisują historie poznane
przez Kronikarzy, obrazując nie tylko nasze losy, ale
też historię Ciemnej Symetrii. Do przedmiotu badań Proroków należy Niepewna Przyszłość. Właśnie
ci Mistycy są najbardziej tajemniczymi członkami
Bractwa. Ponadto stanowią Krąg bezpośredniego
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długo będzie istniało Bractwo. Do dnia dzisiejszego
powstało osiem świętych kronik:
– Katedra Luna City – Przybycie Ciemności oraz
Wezwanie Pierwszego Kardynała,
– Katedra Heimburg – Ilian i Mroczna Symmetria,
– Katedra Longshore – Wojny Korporacyjne,
– Katedra San Dorado – Przybycie Semai i Muawijhe,
– Katedra Burroughs – Algeroth i Demnogonis,
– Katedra Volksburga – Krucjaty i Inkwizycja,
– Katedra Gibson – Wenusjańska Furia,
– Katedra Fukoid – Megakorporacje i Kartel.
Wszystkie przepisy i słowa Kardynała zostały zebrane w Księdze Prawa. Ta część reguluje fundamenty misji Bractwa oraz Inkwizycji. Każdy z wierzących nosi zawsze przy sobie kopię, gdziekolwiek
by się znajdował. Wszystkie egzemplarze są stworzone na poświęconym papierze wytworzonym przez
Mistyków Bractwa. Każda
kopia jest tworzona przez
skrybów Bractwa, a przynajmniej cała ludzkość Układu Słonecznego jest o tym
przekonana. Księga Prawa
jest zawsze wykorzystywana
przez Mistyków czy Kapłanów spieszących z radą i pociechą na polach bitew. Jest
pewne, że zawsze i wszędzie, tam gdzie jest członek
Bractwa znajdzie się Księga
Prawa.
Kardynał Nathaniel, pierwszy lider Bractwa, dostrzegł
i nauczył się posługiwać
Światłością. Pod przewodnictwem Kardynała Bractwo
wykształciło się jak używać
i opanowywać Moc Światłości. Gdy źródło tej niezmierzonej potęgi zostało
odkryte, wielu Mistyków poświęciło życie próbując zrozumieć i w pełni opanować
moc. Dopiero upływie kilku pokoleń kolejno próbujących sił w Światłości, udało się w małym stopniu
poznać i okiełznać Światło Kardynała. Jak dotąd jedynie istota o czystym umyśle oraz duszy, wyszkolona przez Bractwo, jest w stanie użyć mocy w celach defensywnych i ofensywnych. Zbożnym celem
większości Mistyków jest poświęcenie się Sztuce
Przeczucia. Osoby te szpiegują przyszłość, mając
na celu odgadnięcie biegu zdarzeń i zapobieżenie
destrukcyjnej działalności Legionów Ciemności. Ponadto zadaniem tych Mistyków jest odnalezienie
dróg wiodących do zguby wroga ludzkości. Nie tylko przyszłość leży w kręgu zainteresowań Bractwa
– Mistycy używają swych talentów w celu poznania
zaszczytnej przeszłości rodzaju ludzkiego i spisywania prawdziwej historii.
Struktura Bractwa jest ściśle hierarchiczna. Przy-
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wsparcia radą Kardynałowi w sprawach związanych
ze sztuką. Trzeci – Manipulatorzy – używają mocy
aby wnikać i zmieniać umysły każdej świadomej
istoty. Ich domeną jest także przełamywanie blokad mentalnych, docieranie do wspomnień, uczuć
i działań podświadomych.
Kilka mniejszych wydziałów składa się na Drugi
Zakon, czyli Świętą Inkwizycję. Inkwizytorzy Majoris to najstarsi inkwizytorzy w Bractwie. O ich potędze i randze świadczą paradne hełmy Bractwa.
Inkwizycja jest organem kontrolującym wszystkie
siły militarne. Misją tej komórki Drugiego Zakonu
jest likwidacja Legionu Ciemności, jego mocy oraz
agentów.
Inkwizycja nieustannie poszukuje słabych umysłów, które skusiła siła Ciemnej Symetrii oraz agentów szerzących nauki Mrocznej Duszy. Wszczyna
procesy i śledztwa dotyczące jakiegokolwiek przejawu Legionu Ciemności. Systematycznie poszukują tych, którzy współpracowali z Mroczną Duszą,
niosąc oczyszczający płomień oświecenia i nawrócenia. Inkwizytorzy to elitarni członkowie Bractwa
szerzący Światłość, gdziekolwiek zaniesie ich rozkaz przełożonych. Odziani są w ogromne pancerze bojowe i okryci płaszczami zdobionymi runami
świętego Bractwa. Dzięki starannemu wyszkoleniu
w sztuce walki są w czołówce wojowników Układu
Słonecznego, zaś jedyne formacje, które mogą się
z nimi równać to Żołnierze Zagłady oraz Uświęceni
Wojownicy. Ci ostatni są weteranami pól bitewnych
Układu Słonecznego. To elita elit Inkwizycji. Walcząc z Legionem Ciemności w każdym skolonizowanym zakamarku, niosą nadzieję nie tylko swoją
obecnością, lecz również umiejętnościami bojowymi.
Wymagania stawiane przed kandydatem na
Uświęconego Wojownika są bardzo wysokie i nieliczni dostają się w ich szeregi. Nierzadko żołnierze tej formacji są posyłani w centrum najcięższych
walk, czy w najtrudniejsze miejsca całego Układu Słonecznego. Niejednokrotnie tworzą oddziały
działające na tyłach wroga, czyniąc znaczące spustoszenia w szeregach Legionu Ciemności, bądź
wspierają ofensywy korporacji lub Cartelu. Wywiad Inkwizycji to oczy i uszy całego Bractwa. Jego
agenci są rozsiani we wszystkich miejscach, gdzie
może zakiełkować Mroczna Dusza: „Bądź ostrożny, bo twój sąsiad może się okazać jednym z nich.”
Siły specjalne Inkwizycji to Mortyﬁkatorzy. Zabójcy
Bractwa, specjalizujący się w cichych i tajemnych
operacjach. Ubrani w długie czarne szaty są wykorzystywane w walce celem mylenia przeciwnika.
Trzecim Dyrektoriatem jest Misja, której celem
jest nie tylko głoszenie słowa Światła, ale również
dbałość i pielęgnowanie wiedzy, aby nie zaginęła.
Najistotniejsze wydziały to Misja, Artefakty i Skrybowie. Komórka Misji szerzy Słowo Kardynała
w każdy możliwy sposób. Używają mediów Bractwa
oraz z równym powodzeniem korporacyjnych. Tym
sposobem ludzkość uczy się, jak rozpoznać Mroczną Duszę, jak wychwycić moment powstania i rozwój Ciemności. Misjonarze chodzą po ulicach, patrole nawiedzają fabryki, niosąc słowo Światłości.
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Komórka Artefaktów zajmuje się zbieraniem oraz
zabezpieczaniem wszelkich świętych i nie świętych
artefaktów. Następnie prowadzą badania nad znaleziskiem oraz organizują ewentualne dalsze badania, przechowują lub niszczą przedmiot, jeśli okaże się, iż ludzkość nie potraﬁłaby ich kontrolować
w wystarczającym stopniu. Zaś komórka Skrybów
pełni ważną funkcję aktualizowania Kronik oraz
Księgi Prawa.
Ze wszystkich Zakonów najbardziej świeckim jest
czwarty – Administracja. Organ jest odpowiedzialny za zarządzanie Bractwem na każdym poziomie
oraz weryﬁkację działań megakorporacji. Zdecydowaną większość pracowników stanowią dyplomaci,
prawnicy i przedsiębiorcy. Jednak najważniejszym
zadaniem Zakonu jest dbanie o dostateczne zapasy surowców wszelkiego typu. W większości surowce i waluta pochodzą z terenów podbitych przez
Bractwo, a także z datków wiernych oraz udziałów
w megakorporacjach. Poprzez posiadanie udziałów
Bractwo nieraz posuwa się do wymuszenia korzystnych dla siebie decyzji w ważnych kwestiach. Normą jest zastraszanie ekskomuniką lub Inkwizycją.
Wystąpienie z szeregów Bractwa jest traktowane
na równi z herezją i surowo karane. Jednak będąc
MG, pozwoliłem sobie także skorumpować Bractwo.
W końcu to też ludzie. Zwykle wśród graczy znajdzie się osoba chętna na rolę ex-inkwizytora lub ex-mistyka. Nie widzę nic złego w dowolnym kreowaniu świata nawet wbrew regułom ustalonym przez
producenta. Ostatecznie w każdej grze RPG chodzi
o to samo, czyli o dobrą zabawę. Wybór takiej postaci przez gracza wiąże się z konkretnymi konsekwencjami (np. podejrzliwość i nieufność Bractwa do całej
grupy). Należy pamiętać o ustaleniu daty, kiedy każdy
z ﬁrmy tzw. wolnych strzelców (nie tylko ex-członek
Bractwa) musi się udać na badania określające wpływ
Mrocznej Duszy. Przyznam, że jeszcze nigdy się nie
zdarzyło, aby gracze zapomnieli o tej dacie. A szkoda,
bowiem gdyby się nie stawili na badania zostaliby automatycznie wszyscy (!) uznani za heretyków… może
kiedyś jednak zapomną…
– Ty ciemna maso! Nie dożyjesz ranka pomiocie ciemności! – bluzgał Itr.
Spadanie wydawało się ciągnąć w nieskończoność dla trójki przyjaciół. Zard, nie tracąc czasu, skorzystał ze Światła.
Kolejne frazy inkantacji zdawały się nigdy nie kończyć. Spod
powiek obserwował jak Legioniści ładują broń, a ich ruchy
stają się coraz powolniejsze, aż wreszcie ustały na długie bicie
serca. Spadanie właśnie dobiegało końca. Ostatecznie tylko
Amman lekko nadwyrężył nogę w kostce podczas lądowania.
Pozostała dwójka akrobatycznie wylądowała na podłodze.
Itr – nie okazując zdziwienia i bez namysłu – natychmiast
po wylądowaniu wypruł połowę magazynku w Legionistów,
którzy, ciągle stojąc i ładując baaardzo powoli broń, zdawali
się patrzeć wysoko ponad spadającymi osobnikami. Do tego
trzy grosze dorzucił Zard z Punishera. A po paru sekundach
Amman dobił ostatniego Legionistę. Zaległa chwila ciszy, nienaturalnie dzwoniąca w uszach po ostatniej kanonadzie.
– Gdzie jesteśmy? – spytał Amman.
– Kardynał jeden wie – odpowiedział Zard, ściskając w dłoni pistolet. – Ale wiem jedno, zanim stąd wyjdziemy, oświecimy wiele straconych Światłości dusz.
Itr tylko się uśmiechnął.

Jarosław „Tadeopulous” Smolar
Podziękowania dla NerV0 za tłumaczenie z oryginału.
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M e c h a n i k a Joker
triki narracyjne w grze Zły: Moc, Władza, Nieśmiertelność

Zły: Moc, Władza, Nieśmiertelność

Artykuł poświęcony jest silnikowi na jakim działa mój autorski system „Zły: Moc, Władza i Nieśmiertelność” – mechanice Joker. Dokładniej mówiąc, przybliżę Wam efekty
narracyjne, nazwijmy je trikami narracyjnymi, jakie możemy uzyskać, umiejętnie wykorzystując Jokera. Jak sama
nazwa wskazuje, mechanika opiera się na kartach zwykłej
tali do gry, jaką możemy kupić w każdym kiosku. Uzupełnieniem dla rozgrywki karcianej jest procentowy rzut Pana
Losu zwany tajnym rzutem Pana Losu. Jest niezbędny w mechanice, ponieważ przydatny w sytuacjach, w których gracz
nie może poznać natury testu. Najczęściej są to sytuacje, na
które bohater nie ma wpływu lub ma marginalny. Przykładem będzie czartowski wyczyn Wizerunek. Czart kreuje swój
iluzyjny obraz, po czym przechodzi korytarzem, nie zdając
sobie sprawy z istnienia ukrytej kamery. Zdemaskowanie
jego prawdziwego wyglądu zależy od losu. Uda się bądź nie,
gdyby spostrzegł kamerę mógłby ją zneutralizować np. siłą
Przeznaczenia. W tym celu gracz musiałby wyłożyć karty
na stół i zdobyć wymaganą od Pana Losu liczbę sukcesów.
Jednak w tym przykładzie o fakcie ewentualnego zdemaskowania bohatera decyduje wyłącznie tajny rzut Pana Losu.
Nie o tym chcę jednak pisać. Wróćmy do kart. Dla Jokera
charakterystyczna jest zasada premii, którą możemy ugrać
lub nie, zasada pecha wynikająca z fazy odrzucania kart
oraz zasada wyboru kart jakie wykładamy. Poniżej
opiszę triki, które wykorzystują te zasady i nie
tylko je.
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żebra nosorożcowi. Jednak Adam zrobił błyskawiczny unik
ze zwinnością, której pozazdrościłby mistrz sztuki walki. Dał
z siebie wszystko i przejmuje inicjatywę…”
Zasada Pecha. Ten trik nie jest żadną nowością, bo możemy go wykorzystać w większości systemów, których mechanika uwzględnia pojęcia pecha czy fartu. Przykładem niech
będzie popularna mechanika d20. Tak, zasada pecha jest
żywym dowodem na to, że nawet system nastawiony na wygrzew, taki jak D&D, można prowadzić z akcentem narracyjnym. Teraz podam przykład praktycznego zastosowania tej
zasady w mechanice Joker. Muszę koniecznie wspomnieć, że
w rozgrywce karcianej uwzględnione jest tylko pojęcie Pecha. Co z fartem? Otóż w mechanice Joker Fart, czyli nadzwyczajny sukces wynika bezpośrednio z Pecha. Znaczy
to, że jeżeli jedna strona ma Pecha, automatycznie druga
strona rozgrywki ma Farta. W tym przykładzie posłużymy
się czynnikami, wpływającymi na test z przykładu, przy
okazji omawiania triku numer dwa, z tą różnicą, że gracz
wykładając Jokera i Asa zadaje Panu Losu pecha. Oto interpretacja Pana Losu: „Powietrze przeciął cios tak straszliwy,
że powaliłby byka (silne, wyłożone karty przez PL). W tym
momencie „Łamignat” zademonstrował niesamowity reﬂeks
i zwinność, unikając ciosu o cal (silne karty gracza i ugrana premia). Niesamowite! Zupełnie zaskoczony „Czołg” siłą
ataku zupełnie się odsłonił i upadł tuż pod nogi Adama
(Pech Pana Losu – Fart gracza, co oznacza możliwość kontrataku Adama na napastnika pozbawionego premii lub udaną ucieczkę – decyzja
zależy od gracza)… Jak widzimy ta interTRIKI NARRACYJNE JOKERA
pretacja wyniku testu wykorzystuje trik
Przedstawię Wam cztery triki narranumer dwa i zasadę pecha.
cyjne. Wszystkie oparte o jedną sytuTrzy sukcesy – pilnuj się! Trik wyację z przykładowej noweli. Bohaterem
korzystuje niewiedzę strony pasywnej
jest znany z podręcznika podstawowego
o prawdziwym celu ataku. ZadeklaroAdam Kowalski. A oto przebieg zdarzenia:
Adam „Łamignat” Kowalski idzie do ulubionego pubu Marcin „Kroghul” Górecki wane trzy sukcesy w walce mogą oznaczać
śmiertelny atak, lub obezwładnienie. Zasada
Rudy Kot. Nagle zza rogu wychodzi potężny, krępej budowy
mężczyzna z twarzą naznaczoną blizną od lewego oka, aż wprowadza element dramatyzmu w noweli, kiedy życie bopo usta. To Jan „Czołg” Zenkiewicz – członek konkurencyj- hatera wisi na włosku. W tym przykładzie Pan losu deklaruje
nego gangu. Ledwie ta myśl przeleciała przez zaskoczony trzy sukcesy. Gracz wie, że to nie przelewki. Na litość wroga
umysł bohatera, „Czołg” wyprowadził cios pięścią uzbrojoną nie ma co liczyć, więc wykłada silne karty. Niestety mimo
tego Pan Losu ugrał trzy sukcesy! Oto interpretacja: „Takiew kastet…
Dalszy ciąg opisu starcia naszego bohatera będzie zależał go ciosu nie powstydził by się nawet żelazny Mike Tyson (silod szeregu czynników, jakie omówię przy okazji prezentacji ne wyłożone karty przez PL). Poczułeś straszny ból w czaszce i urwał ci się ﬁlm… (Pan Losu zabiera kartę zgnębionemu
trików Jokera.
Numer jeden. Gracz może wykładać w teście swe najlep- graczowi, następuje pauza) …twój bohater powoli wraca do
sze karty, ignorując zupełnie premię z cech Bohatera. Wtedy siebie. Przeciera krew z twarzy i z wysiłkiem wstaje z chodPan Losu, interpretując wyniki testu, kładzie nacisk na fakt, nika. Otacza go tłum gapiów. Jana nie ma. „Tym razem miaże o powodzeniu lub nie decyduje jedynie przeznaczenie. łem szczęście” – przelatuje przez głowę Adama… (Pan Losu
W tym przykładzie Gracz wykłada trzy Asy na stół i ignoru- oddaje blademu graczowi kartę. Jednak chciał tylko obezje premię (wynikającą z cech i umiejętności walki Adama). władnić!!!) Interpretując wynik testu Pan Losu wykorzystuje
Mamy więc dowód na to, iż los, a nie umiejętności, decyduje dodatkowo trik numer dwa.
o losie Adama. W efekcie akcja Jana kończy się porażką.
Interpretacja Pana Losu: Cios Jana minął o cal głowę „Łami- PODSUMOWANIE
gnata” mimo jego całkowitego zaskoczenia i bezruchu. MoInterpretacja wyniku testu zależy od zadeklarowanej akcji
żemy mówić o wyjątkowym szczęściu bohatera.
i wyłożonych kart przez obie strony. Chciałem pokazać, że
Numer dwa. Wykładając najsilniejsze karty na stół, infor- tak dramatyczna akcja jak walka, może być barwnie opisana
mujesz jak bardzo chcesz osiągnąć cel i jak ważkie mogą w oparciu o właściwą interpretacje wyłożonych kart. Jest to
być skutki akcji. W tym przykładzie gracz wykłada Asa ser- o wiele lepsze niż ograniczenie się do kilku standartowych
ce i Jokera jako 10 serce na stół plus premia, którą ugrał. komend: „traﬁłem za trzy obrażenia”, „pudło”, „krytyczne
Widać, że bohater bardzo pragnie (wyłożone najsilniejsze za 10” itp. Mechanika systemu odpowiada za ﬁzykę świata
karty) uniknąć ataku, wykorzystując umiejętności i wro- gry, więc umiejętna interpretacja sprawia, że gra nabiera
dzone cechy (ugrana premia). W efekcie akcja Jana kończy realizmu. Temu służą wymienione wyżej triki narracyjne.
się porażką (mimo faktu, że Pan Losu również wyłożył na Prowadzą do faktu zatarcia się granicy między mechaniką
stół silne karty – nie przebiły jednak Asów gracza). Na in- a narracją. Wszystko to zmierza do niepowtarzalnych histoterpretacje testu wpływa również fakt wyłożonych silnych rii bohaterów. Czego Wam szczerze życzę.
kart przez Pana Losu, co daje do zrozumienia jak groźny był
Paweł „Cronos” Branecki
atak. Oto ona: „Cóż za straszliwy cios! Mógłby pogruchotać
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Wydział K

komórka tajnych służb w grze Zły: Moc, Władza, Nieśmiertelność
Zły: Moc, Władza, Nieśmiertelność, dowolny system postapokaliptyczny, alternatywny
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Marcin „Kroghul” Górecki

WYDZIAŁ K
Wydział K to najmniejszy, a jednocześnie najbardziej
zagadkowy wydział w Agendzie 1, jednej z sekcji Agendy Jej Królewskiej Mości. Powstał w latach 70-tych jako
oddzielna, niezależna komórka tajnych służb MI-5 i MI-6.
Siedziba znajduje się w hotelu Victoria niedaleko Whitehall. Zajmuje całe, ostatnie piąte piętro hotelu. Dla
niewtajemniczonych piętro to wynajmuje Towarzystwo
Międzynarodowych Handlowców. Tyle wie sam dyrektor
hotelu. Podobnych Towarzystw jest w Londynie dziesiątki, więc samo Towarzystwo jako takie nie zwraca uwagi.
Dociekliwych zdziwiłby fakt, iż piąte pięto ma windę
i schody całkowicie odseparowane od reszty kompleksu, co czyni użytkowników całkowicie niezależnymi. By
uruchomić windę, należy sczytać kartę. Siedzibę Wydziału K chroni najnowocześniejszy system komputerowy
o nazwie Dox. Każdą osobę, która wyjdzie z windy, Dox
uprzejmie prosi o przedstawienie się imieniem i nazwiskiem. Równocześnie informuje, że zignorowanie prośby
oznacza zasunięcie wszystkich wyjść obiektu stalowymi
zasłonami, aż do chwili wkroczenia grupy interwencyjnej.
Dox reaguje na komendy słowne i nieomylnie wykryje
intruza podającego się za uprawnionego do przebywania
w obiekcie.
Po co tak wyraﬁnowany system bezpieczeństwa? Wydział K nierozłącznie związany jest ze ściśle tajnym Projektem X. Wszystkie informacje dotyczące projektu są
niezwykle cenne i to główna przyczyna systemu zabezpieczeń siedziby Wydziału K. Co to jest Projekt X? Abyś
lepiej zrozumiał sens projektu, przedstawię Ci historię
mego życia.
Nazywam się Mandy Moore. Przyszedłem na świat
w grudniową noc 1960 roku. Jako dziecko byłem drobnym, wręcz chudym chłopcem w drucianych okularach.
Nie wyróżniałem się niczym szczególnym – po prostu
zwykły przeciętniak. Przez większość życia tak właśnie
o sobie myślałem. Źródłem kompleksów i braku pewności siebie był fakt, że od małego otoczony byłem wybitnymi jednostkami. Moja klasa przodowała w sporcie i w
konkursach z konkretnych dziedzin takich jak matematyka i historia. A to za sprawą wyjątkowo zdolnych kolegów i koleżanek, którzy chodzili ze mną do klasy. Byłem
lubiany i myślę, że nigdy nie wpadliby na to, że czułem
się w ich otoczeniu nic nie znaczący.
W liceum znów traﬁłem do klasy prymusów. Postanowiłem, więc przenieść się do innej klasy. Wybrałem najgorszą z możliwych, ale miałem pecha. Razem ze mną do
klasy traﬁł Will Hurton. Niedługo po tym rozsławił klasę
J, bo za jego przewodem wygrywała każdy mecz koszykówki. Wszyscy się cieszyli, że czarna owca szkoły, klasa
J tak się wybiła. Tylko nie ja. Naprawdę uwierz mi, ale
tak to wtedy odbierałem. Miałem dość szkoły i poszedłem do pracy. Traﬁłem do zakładów mięsnych, totalnej
dziury, ale tego pragnąłem. Byłem otoczony takimi jak ja
przeciętniakami i naprawdę czułem się szczęśliwy. Jednak pech w dalszym ciągu mnie prześladował. Niedługo
po moim przybyciu ﬁrma przeszła reorganizację i kierownikiem został młody i pełen energii Walter Owens.
Szczerze go znienawidziłem. W ciągu 2 lat wyprowadził
zakłady mięsne na prostą drogę do sukcesu. Wprowadził system awansów i nagród za efektywność w pracy.
Wyłonił z tłumu pracowników wybitne jednostki, które
sprawnym zarządzaniem i marketingiem przyczyniły się

do sukcesu ﬁrmy.
I znowu koledzy z mojego otoczenia awansowali i pięli
się w górę. Tylko ja stałem w miejscu. I tak oto stałem
się w wieku dwudziestu lat człowiekiem zgorzchniałym
i opryskliwym samotnikiem. Trwało to aż do roku 1985,
który przyniósł wiele zmian i światełko w ciemnym tunelu mojej egzystencji. Tym światełkiem okazał się tajemniczy nieznajomy o imieniu Alan Maccal, który odmienił
całkowicie moje życie. Pojawił się znikąd i powiedział
„Jesteś niezwykłym człowiekiem Mandy i chciałbym byś
podzielił się swymi talentami ze światem”. Tak po prostu.
Nikt nigdy nie powiedział takich słów do mnie i ta krótka
wypowiedź wprawiła mnie w osłupienie. Zagadkowy gość
zaprosił mnie na testy IQ i rozmowę, oferując w zamian
spore pieniądze za poświęcony czas. Pamiętam jeszcze,
że byłem w trakcie spożywania lunchu w mojej ulubionej
kawiarence.
Hotel Viktoria. Tak to się zaczęło… Alan okazał się niezwykłym psychologiem i znawcą natury ludzkiej. Zdjął
z moich oczu szare szkła i obnażył moją własną prawdziwą twarz, oblicze człowieka niezwykle wartościowego. Zrozumiałem, że nie ma nic złego w byciu otoczonym przez utalentowanych ludzi, kolegów. To prawdziwe
szczęście poznać niezwykłych ludzi. Wszyscy koledzy
z dzieciństwa, to dziś ludzie sportu i nauki. Jednak najważniejszy jest fakt, że to ja przyciągałem do siebie jak
magnes utalentowane jednostki i wydobywałem z nich to
co najlepsze. Tym sposobem zrozumiałem, że mam niezwykły talent i kiedy Alan poprosił mnie o udział w projekcie X, dokonałem właściwego wyboru. Jak widzisz
podstawowym celem Projektu X jest wyszukiwanie ludzi
o nadzwyczajnych zdolnościach parapsychicznych i badanie potencjału ich możliwości.
Zostałem zdeﬁniowany przez Alana jako wykrywacz
takich talentów i żywy „stymulator” ich rozwoju. Wprawdzie przyciągam do siebie różnorakie talenty, nie tylko

- ARTYKUŁY Plik archiwalny 100

Zabójstwo Daniela W.

ESP-erów, ale Alan położył nacisk w treningu mojego ESP
na rozwój drugiej, stymulującej, funkcji mego talentu.
Dzięki temu moja skromna osoba potęguje możliwości
kolegów, a ja czuję ogromną satysfakcję z działalności
wydziału K, a dokładnie z faktu, iż dokładam swoją własną cegiełkę. Dodam jeszcze, że jestem zastępcą Alana,
szefa Wydziału K, ale już dość o mnie. Skupmy się na
celach Wydziału K.
Z powyżej opisanego zadania Projektu X wynika kolejny cel naszego wydziału. Mianowicie racjonalne wykorzystanie talentów ESP-rów, z pożytkiem dla Wielkiej
Brytanii. Zapewniają tajnym służbom, czyli pozostałym
wydziałom Agendy 1, i policji „nadprzyrodzonej” pomocy. ESP-erzy wykorzystują talenty, tropiąc handlarzy narkotyków, terrorystów, kultystów, seryjnych morderców,
szukając zaginionych osób, składów nielegalnych towarów (broń, narkotyki). Czasem pracują w terenie jako
„oczy i uszy” Agendy Jej Królewskiej Mości, by nadać
raportami bieg konkretnym operacjom „Firmy”. Czasem
uczestniczą w tych operacjach, zawsze jednak jako koordynatorzy działań, nie angażując się bezpośrednio w akcje (wyjątkiem jest 0819, a to za przyczyną jego niezwykłego talentu – jest niezniszczalny). Są zbyt cenni, by
ich stracić. Następnym zadaniem jest ochrona interesu
Wielkiej Brytanii przed innymi odpowiednikami Wydziału
K obcych mocarstw. Wydział K w latach 70-tych był pionierem, niestety teraz ma silną konkurencję. Dodajmy
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W 2000 roku odnaleziono w rynsztoku w Soutwark ciało Daniela W. Wstępne oględziny zwłok wykazały morderstwo. Byłaby to kolejna sprawa o zabójstwo, jedna z wielu, gdyby nie wyniki sekcji
zwłok. Dlatego właśnie kryminalni powiadomili Agendę 1, a ta wyznaczyła agenta 0819 (Wydział
K) do współpracy z policją. Oto wyniki sekcji:
1. Denata zabito, skręcając kark. Kręgi szyjne zostały wręcz zmiażdżone, co wskazuje na ogromną
siłę zabójcy.
2. Ciało pośmiertnie zostało wygolone. Zabójca otworzył denata, po czym wyciągnął z niego
wnętrzności. Zostało to uczynione nie wcześniej niż przed nagromadzeniem się gazów w trzewiach
denata.
3. Wnętrzności na powrót wsadzono do ciała i zaszyto. Nieprawdopodobne, ale faktem jest, że
wnętrzności denata zostały wpierw przerzute.
Kryminalni są zgodni co do jednego. Morderca to ostry psychol. Detektyw Mony Terreo prowadzący sprawę stawia na kult kanibali. Innego zdania jest 0819. Po pierwsze, wnętrzności zostały
przerzute, a nie pożarte choćby w części. Po drugie, sekcja wskazuje na jednego zabójcę, a nie
na kilku ludojadów. Po trzecie, wiele mówi o sprawcy sposób z jakim przeprowadził własną sekcję oﬁary. Wnętrzności zostały kolejne wydarte ręcznie z ciała, dokładnie przerzute, tak jakby
zabójca szukał w nich odpowiedzi na temat oﬁary. Tak! Wszystko wskazuje na przesłuchanie oﬁary.
Pośmiertne przesłuchanie trupa! Oto przebieg morderstwa według 0819:
1. Morderca zabija oﬁarę, po czym zabiera ciało w bezpiecznie miejsce, goli i myje.
2. Odczekuje parę dni, aż gazy nazbierają się do pełna w truposzu, po czym przeprowadza własną
sekcje zwłok.
3. Rozpruwa denata i wdycha nagromadzone gazy trupa.
4. Wydziera ręcznie wnętrzności, po czym wącha je i przeżuwa.
5. Po „przesłuchaniu” zaszywa z powrotem wnętrzności w ciele denata.
Podsumowując 0819 stwierdził, że zabójca to nekromanta. Nekromancja to starożytna sztuka badania wiedzy zabitych wrogów. Wzmianki o niej znaleźć można m. in. w dziełach mnichów opisujących
praktyki magii u Tatarów Krymskich. To najwcześniejsze przykłady praktyki nekromancji, jakie
zna świat nauki. Są dwie możliwości: albo to naśladowca praktyk nekromancji, albo prawdziwy
nekromanta. 0819 jest prawie pewien, że pierwsza opcja odpada. Porucznik Terreo daje temu wiarę, bo zna „reputację” człowieka z Agencji, speca od trudnych, niepojętych przypadków. Oboje
natomiast są na 100% procent pewni jednego – oﬁar będzie więcej. Śledztwo trwało dwa lata, ale
ślad się urwał, a prognozy detektywów nie znalazły potwierdzenia. Sprawę zamknięto w policji,
a w Wydziale K uznano za niewyjaśnioną. 0819 jest zdania, że sprawca uderzy jeszcze raz. Oby
się mylił. (patrz też rozdział „Wyklęci Księgi” dodatku „Londyn 2003 – Moc” – przyp. autora)
Załącznik pierwszy. Szczegółowe dane o miejscu zbrodni, dacie i oﬁerze. Poziom dostępu 2.
Załącznik drugi. Fotokatalog zdjęć z sekcji oﬁary. Poziom dostępu 2.
Załącznik trzeci. Teczka agenta 0819. Poziom dostępu 4.

do tego badanie Psychosfery i szukanie coraz to lepszych
metod jej wykorzystania. Oznacza to również ochronę
umysłów ESP-rów przed ingerencją obcych bytów z kosmosu. W tym celu ćwiczy się intensywnie ESP-erów
uzdolnionych w tym kierunku, a ochrony umysłów podjął się najlepszy z nich – Peter Mac Nicol. Ostatnim zadaniem Wydziału K jest badanie zjawisk nadnaturalnych
i innych fenomenów przyrody. Szczególnie praca 0819
jest ciężka, z powodu trudności spraw jakie podejmuje.
Wiele spraw jest niewyjaśniona. Byś to lepiej zrozumiał
przytoczę ci jego wybrane sprawy z Bazy danych Wydziału K.
Pewnie dziwisz się drogi kolego dlaczego z taką łatwością odsłaniam przed tobą sekrety Wydziału K, najtajniejszego ze służb Jej Królewskiej Mości. Mam dla ciebie dobrą nowinę, wstępne testy IQ wypadły nad wyraz dobrze,
masz w sobie ogromny potencjał. Witaj w „Firmie”.

KARIERA W WYDZIALE K
W świecie Złego o wartości danego człowieka świadczy
praca i pozycja społeczna. Umiejętności i zdobyta wiedza
jest środkiem do zdobycia intratnej posady. Pieniądze nie
spadają z nieba i na wszystko trzeba zapracować. Oczywiście można mieć „lewe” dochody, ale legalna praca czy
działalność to podstawa. Bez tej przykrywki delikwenci
szybko zostaliby „prześwietleni” przez policję i wyszłyby
na jaw ich ciemne sprawki. Dla Czartów legalna praca
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jest także istotna by ukryć ich praktyki. By zdobyć Władzę natomiast, muszą piąć się po szczeblach społecznej
hierarchii.
Wydział K stanowi nieodłączną cześć Agendy 1, jednak
ścieżki kariery wyglądają w nim nieco inaczej, zważywszy
na specyﬁczny charakter wydziału. Istnieje w nim praktycznie tylko pion operacyjny, ponieważ pracowników
administracyjnych jest raptem kilku. Wszyscy to starzy
wyjadacze, pracownicy rządowi jeszcze z czasów zimnej
wojny, starannie dobrani i umiejący trzymać buzię na
kłódkę. Nie przewiduje się nowego naboru w administracji siedziby Wydziału K. Natomiast wciąż poszukuje się
nowych talentów. Wykrywaniem i szkoleniem zajmuje
się Mandy Moore, zastępca szefa Wydziału K.
Bohaterowie graczy to Czarty obdarzone przewagą
w siłach Władzy Lub Mocy. Z punktu widzenia Wydziału
K są szczególnie uzdolnionymi ludźmi – ESP-rami. Moce
mogą ukryć lub nie, a kariera w Wydziale K jest kusząca.
Wciąż poszukują nowych rekrutów, którzy zasiliłby szeregi Rezerwy. Co to jest rezerwa? W skład ekipy wydziału
wchodzą „pełnoetatowi” agenci tzw. stara gwardia. Rezerwa oznacza natomiast grono ESP-erów luźno związanych z Wydziałem K. Mandy wciąż szuka do niej nowych
talentów. Praca na zlecenie, od czasu do czasu, dobrze
płatna jest idealna dla Czarta. Do tego dochodzą niezłe
proﬁty. Co więcej, by zostać ESP-erem wystarczy sam
„talent”, nie ma dodatkowych warunków podczas kreacji
bohatera!
Gdzie haczyk? Pan Losu powinien dać odczuć na graczu fakt, iż jego bohater jest pod ciągłą presją. W obliczu niebezpieczeństwa inwazji obcych umysłów, agenci
Wydziału K są pod telepatyczną kontrolą Petera Mac Nicol. Bohaterowie muszą żyć ze świadomością pilnowa-
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nia myśli i ostrożnych ruchach, by nie zdradzić sekretu.
Ciekawym zadaniem może być praca detektywa niewyjaśnionych zjawisk i badacza niepojętych wydarzeń. 0819
jest jak na razie jedynym takim specem na usługach Wydziału K…
SZCZEGÓŁY
Żeby zostać agentem Wydziału K, trzeba mieć pierwszy
poziom w siłach Mocy lub Władzy. Konieczna jest zgoda
Pana Losu – patrz też Talenty ESP. Proﬁty z posady agenta
Wydziału K zależą od statusu w „ﬁrmie”. Młody oznacza
świeżego agenta. Oto jego proﬁty. Na wstępie państwo
inwestuje w biotechnologiczne usprawnienia agenta. Wymagane cechy bazowe 2. Po usprawnieniu agent posiada
Budowę, Sprawność i Instynkty na 5. Łamie to zasady
kreacji bohatera, dlatego wybór usprawnień pociąga za
sobą Wadę. Agencja Jej Królewskiej Mości ma na bohatera Czarną Teczkę. Znaczy to, że jeżeli bohater stanie się
niewygodny, Czarna Teczka zawierająca niechlubne fakty z życia bohatera go zniszczy (poszukiwany żywy lub
martwy, nagroda za głowę, życie poza systemem, bez
możliwości pracy. Patrz też Księga Mocy – Krąg Synów
Nordu dodatku „Londyn 2003”, przyp. Autora). Oczywiście bohater nie musi decydować się na usprawnienia…
Jako agent bohater ma służbowy sprzęt (pistolet – cud
techniki (ZSA 30), kajdanki, legitymacja, podłączenie do
światowego systemu satelitarnego pozwalającego namierzyć każdego, komunikator, ubranie kuloodporne (P0
25), ciemne okulary – noktowizor, termograﬁa, cyfrowe
powiększanie wybranych fragmentów obrazu – przenośny wykrywacz kłamstw, odbiornik podsłuchu i tyle chyba wystarczy!). Legitymacja agenta otwiera wszelkie
drzwi i oznacza pozwolenie na broń i licencję na zabija-

Morderca-Widmo

W roku 1998 znaleziono ciało Terrego Torna, drobnego złodziejaszka. Zginął od kuli, a morderca
ułożył dłonie oﬁary jak do pacierza. To zwróciło uwagę kryminalnych. Zdaniem ekspertów morderstwo miało charakter rytualny. Wskazywałoby to na seryjnego mordercę. Po dwóch latach śledztwa
sprawę przedłożono Agendzie Jej Królewskiej Mości. Sprawa po prostu zaczęła przerastać policję.
Oto powód, dla którego Wydział K podjął sprawę:
W sumie do 2000 roku znaleziono jeszcze sześć ciał, które wskazywały na tego samego sprawcę.
Morderca zabijał gołymi rękami, czasem bronią palną. Zawsze oﬁary miały złożone dłonie do pacierza. Najważniejszy jednak jest fakt, że zabójstwa były dokonywane w miejscach często publicznych, a mimo licznych świadków nic konkretnego nie udało się ustalić. Świadkowie podawali
sprzeczne rysopisy, niektórzy mieli luki w pamięci. Najdziwniejsze jest, że zawiódł Monitoring
X mimo, że nie znaleziono śladów hakerstwa. Jedno z morderstw kamera zarejestrowała, ale wyglądało na morderstwo dokonane przez ducha. Eksperci są zgodni, że jeżeli zabójca używał urządzenia elektronicznego kamuﬂażu to dysponował lepszą technologią niż Agenda, co jest raczej
niemożliwe.
Przeprowadzono rewizje posiadanych faktów i ustalono, że:
1. Morderca to najprawdopodobniej ESPer. Efekt niewidzialności można osiągnąć, posiadając talent Telepatia. Można też oszukać kamery. Luki pamięci u świadków i sprzeczne rysopisy sprawcy,
to wynik manipulacji umysłami. Zabójca to bardzo zdolny telepata.
2. Wykluczono teorie, że stoi za tym legendarny Święty z Londynu. (patrz Księga Moc – Zakon
Róży z dodatku „Londyn 2003” – przyp. autora). Po pierwsze, oﬁary Świętego rekrutują się z osób
zaginionych i nie ma żadnego dowodu na jego działanie poza plotkami. Po drugie Święty nie zabija w miejscach publicznych.
3. Zabójca ma skomplikowaną osobowość, jest skłócony wewnętrznie. Z jednej strony zabija na
oczach ludzi, z drugiej ukrywa czyny pod mentalną maską. Jego działania to forma kary i odpuszczenia grzechów za razem.
W 2001 morderstwa ustały. Niestety nie znaleziono żadnego konkretnego dowodu, a sprawę uznano za niewyjaśnioną. (patrz rozdział Księgi Moc dodatku „Londyn 2003” pt. Krąg Świętej Trójcy
– przyp. autora)
Załącznik pierwszy. Dane o oﬁarach morderstw, data i miejsce zabójstw. Relacje świadków i dane
o nich. Poziom dostępu 2.
Załącznik drugi. Teczka agenta 0819. Poziom dostępu 4.
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TALENTY ESP
W trybach szkoleniowych Projektu X krystalizują się talenty ESP, czyli praktyczne wykorzystanie nadzwyczajnej
przewagi w siłach Mocy lub Władzy. Metody treningowe,
czyli szereg testów IQ w ramach Projektu X, pozwalają
wytrenować u ESP-era jeden z następujących talentów:
Telepatia, Jasnowidzenie, Talent powiązań, Medium, Wykrywacz kłamstw, Nietykalność. Wszystkie umiejętności
odpowiadają Wyczynom czartowskim z podręcznika podstawowego. Oczywiście Czarty mogą znać więcej wyczynów niż ESP-er, nadzwyczajny człowiek, ponieważ ich
siła tkwi w darze od Upadłego Anioła. W interesie jednak
bohaterów jest skrywanie talentów, by nie zwrócić uwagi
„góry” Agendy. Z tego właśnie powodu praca w Agendzie
Jej Królewskiej Mości, to igranie z ogniem dla Czarta. Teraz przedstawię opis konkretnych talentów plus wymaganą siłę Mocy lub Władzy.
Jasnowidzenie. Fachowo nazywano prekognicją – przewidywaniem przyszłości. Wykryto dwa podstawowe rodzaje Jasnowidzenia. Długo i krótkofalowe. Długofalowe
jasnowidzenia polega na przejrzenie przyszłości konkretnej osoby lata w przód. Jasnowidz przewiduje najważniejsze wydarzenia, będące przełomem w życiu danej osoby.
Talent tego rodzaju doskonale współgra z horoskopem
osoby, której przyszłość człowiek X stara się przejrzeć.
W tym przykładzie wiedza o stawianiu horoskopu potęguje precyzję wizji. Malcolm Zerecen, człowiek X z Rezerwy Wydziału K posiada właśnie tego rodzaju talent
i decyzją Alana Maccal było przeszkolenie go z w wiedzy
o horoskopie (umiejętność Nauki przyrodnicze i stosowane – przeprowadzenie udanego testu wymaga od Jasnowidza tylko trzech sukcesów!) . Znajomość tego rodzaju
wróżby jest tym ważne, iż Jasnowidzenie długofalowe
jest mało precyzyjne i dokładne. Zazwyczaj są to hasła
z podświadomości Jasnowidza. Jego zadanie to logiczne
wyjaśnienie zagadki słownej.
Teraz omówię Jasnowidzenie krótkofalowe. Po pierwsze to talent nie kontrolowany. Są to wizje nachodzące
jasnowidza, które przedstawiają fragmenty przyszłości,

czasem tylko kilka chwil wyprzedzające teraźniejszość.
Rzadziej o parę dni. Ten bardzo osobisty talent posiadają rezerwowi Tymon Rezersus i Wiktor Iłowicz. Czasem
doświadczają wizji wydarzeń wyprzedzających teraźniejszość o kilka dni właśnie i wówczas kontaktują się z Wydziałem K. Wymagany poziom w jednej z sił Mocy.
Talent powiązań. Zdolność, która wykorzystuje zasady
magii sympatycznej, czyli magii powiązań. W odróżnieniu od czarowników, którzy wypracowują tego rodzaju
zdolności praktyką magiczną, ludzie X rodzą się z tym
talentem. Posiadając przedmiot, mogą doświadczyć wizji
o jego właścicielu. Można również związać Psyche z konkretnym przedmiotem, by otrzymywać wizje o położeniu
rekwizytu w danej chwili. Oto przykłady zastosowania
w praktyce tego rodzaju talentów przez Wydział K: agenci rządowi posiadają w trakcie wykonywania operacji
„drobiazgi”, dzięki którym ESP-erzy kontrolują ich położenie; na podstawie przedmiotu należącego do zaginionej osoby, bądź porwanej, człowiek X potraﬁ wykryć jej
położenie, sprawdzić czy żyje.
Medium. Bardzo rzadki dar. Pozwala na komunikacje z duchami zmarłych ludzi. Człowiek X może podjąć
konwersacje z duchem, który nawiedza konkretne miejsce. Można również rozmawiać z umarłymi, przebywając
w miejscu pochówku lub mając do dyspozycji ich szczątki. To co odróżnia talent Medium od nekromancji, to fakt
rozmowy ESP-era z duchem lub zmarłym. Sztuka nekromancji to wydzieranie siłą sekretów nieboszczykowi.
Wracając do talentu Medium, zdolność komunikacji ze
zmarłymi jest przykładem i najpotężniejszą demonstracją siły pozazmysłowej. Zdecydowana większość z nielicznego grona tak utalentowanych ludzi potraﬁ jedynie
podjąć kontakt z duchami, czyli przebudzonymi zmarłymi. Sztuka obudzenia zmarłego jest dla nich nieosiągalna. Archiwum Wydziału K zawiera jednak historyczne wzmianki o czarownicach posiadających potężniejszą
wersje talentu Medium. Najczęściej kończyły na stosie.
Celowo mówię o czarownicach, ponieważ talent Medium
posiadają najczęściej kobiety. Rezerwa Wydziału K posiada jedną przedstawicielkę talentu Medium. To Lona Bergmen. Wymagany poziom w sile Myśli.
Wykrywacz kłamstw. Ten talent pozwala przejrzeć
emocje słuchanego i wykryć ewentualny fałsz rozmówcy.
Wymagany poziom w sile Emocje.
Nietykalność. Ten osobisty talent zapewnia bezpieczeństwo właścicielowi, jest to tzw. anioł stróż. Posiadacz
może np. przejść bezkarnie po polu minowym albo wręcz
cudem uniknąć napaści (np. napastnikowi wypadło narzędzie zbrodni lub potknął się i przewrócił). Wymagany
poziom w sile Przeznaczenia.
Telepatia to inaczej przejrzenie umysłu i jest opisana
w podstawce.
To tyle, pozdrawiam
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nie! Dodatkowo członkostwo w jednym wybranym klubie Londyńskim (warte 5000 funtów rocznie!) i pensje
w wysokości 2000 funtów miesięcznie. Służbowy Bentley, rocznik 90.
Tyle bohater dostaje jako „Młody”. Dalej niestety już
tylko ciężka praca. Bohater może wykonywać operacje
na rzecz innych wydziałów Agendy 1 na całym świecie
lub działać w Londynie rozwiązując „trudne” sprawy. Po
kilkunastu operacjach nasz Czart może dostać propozycję zostania pełnoetatowcem. Tak, oznacza to większe
obciążenie wobec Wydziału K, ale też większe proﬁty.
Dodatkowo kolejne członkostwo w jednym z klubów Londyńskich gratis (!). Ekstra premia 10000 funtów rocznie na fundusz emerytalny agenta i podwyżka pensji do
3500 funtów miesięcznie!

Paweł Branecki
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Sa n k t u a r i u m

schronienie w grze Zły: Moc, Władza, Nieśmiertelność
Zły: Moc, Władza, Nieśmiertelność, dowolny system postapokaliptyczny, alternatywny
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go Hurta. Tutaj w odosobnionych apartamentach,
w zaciszu, przy lampce wytrawnego wina można
dyskutować na różne tematy, a przede wszystkim odprężyć się w swoistym oku cyklonu wiecznej wojny. Na straży porządku stoi potężny Rai
Mark. Ochrona Klubu Anthenaenm wyjątkowo leży
w gestii Wielkiego Tonego Hurta, najpotężniejszego Czarta z Londynu. Zaś sam klub należy do jego
domeny, jest to symbol Władzy Hurta nad kulturą
i wiedzą Londynu.
Wróćmy do Rai Marka. Mark został zwerbowany do kręgu przez Hurta w 1981 roku. Jako młody
chłopak był nadpobudliwy i wyładowywał emocje
na pobliskiej siłowni. Wysoki, dobrze zbudowany,
obdarzony był niezwykłą siłą. Ćwiczył różne sporty walki, wciąż szukając nowych wyzwań. W całym
życiu nie spotkał się z osiłkiem, który sprostałby
mu siłą czy szybkością, aż do maja 1981 roku.
Wtedy los zetknął go z tajemniczym nieznajomym,
który kazał się nazywać
Czarnym Królem. Osobnik,
sporo niższy i drobniejszy
od Marka, złożył propozycję. Powiedział, że pokaże
mu świat jakiego nie widział, obdarzy siłą i sprawnością równą mitycznym
siłaczom. Mark wyśmiał go,
ale obcy nie kłamał. Odczuł
to na własnej skórze, kiedy nieznajomy podniósł go
jedną ręką i zamachał nim
w powietrzu jak trzciną.
Mark przystał na układ z Czarnym Królem. Rzeczywiście, pokazał mu świat obcy a jednocześnie
pociągający. Świat okultyzmu i magii sprawił, że
Mark zaczął inaczej postrzegać otaczającą rzeczywistość, odprawione rytuały, w których uczestniczył obdarzyły go nieziemską siłą i mocą. Niestety,
im bardziej brnął w ten świat, tym bardziej tracił
kontrolę nad swoimi poczynaniami. Czarny Król jawił mu się jako Pan i Władca, któremu winien bezwzględne posłuszeństwo. Mark zobowiązał się
do stania na straży Klubu Anthenaenm. Odtąd stał
się Cerberem Hurta, a Klub całym jego światem.
Biedny Mark nie jest świadomy, że oto stał się kolejną kukiełką przebiegłego Czarnego Króla. Zanim
jednak stał się kukiełką na łasce Hurta przez 10
lat, życie jego było rajem. Teraz spłaca dług „przykuty” do Sanktuarium Kręgu Strażników Wiedzy.
Marcin „Kroghul” Górecki

Ukryty świat społeczności czartowskiej od wieków targa wojna zwana wieczną. Jest powodowana żądzą mocy i władzy w doczesnym życiu, jakie
wypracowały Czarty. W społeczności Złych miarą wpływów i Władzy Czarta jest domena. Jest to
zakres działalności ludzkiej lub konkretny obszar
kontrolowany przez danego Czarta zwanego Wielkim. Wielkie Czarty skupiają wokół siebie grono
słabszych, tworząc podległe im kręgi. Duże metropolie, takie jak na przykład Londyn, mają kilka domen. W wyniku panującej wiecznej wojnie, Wielcy
miasta wyznaczają miejsca neutralne, gdzie można bezpiecznie się spotkać i rozmawiać. W Londynie miejscami takim są Londyńskie Kluby. Ważny
jest fakt, że bezpieczeństwa tych przybytków pilnują zupełnie niezależne od Wielkich siły. W Londynie rolę tę pełni Stowarzyszenie Londyńskich
Klubów ﬁnansowane ze składek wszystkich członków Londyńskich Klubów.
Z tych pieniędzy utrzymuje
się zupełnie niezależna od
Wielkich neutralna ochrona. Zapewnia bezpieczeństwo i dyskrecje członkom
klubów. Nie o tym chcę jednak pisać. Ze wspomnianymi wcześniej pojęciami
domena i wieczna wojna
nierozłącznie kojarzy się
tytułowe
sanktuarium.
Z opisanym miejscem neutralnym sanktuarium łączy
idea bezpieczeństwa. Jednak różnica polega na tym, że bezpieczeństwo zapewnia konkretny krąg czartowski, a samo sanktuarium znajduje się na jego domenie. W takim
miejscu uznane jest, że każdy Czart może znaleźć
w nim schronienie i poprosić o azyl, poparcie danego kręgu. Ten jednak może odmówić azylu. Czasem, by zdobyć przychylność kręgu, Czart wkupuje się w jego łaski, dając coś w zamian np. opis
rytuału czartowskiego. Jeżeli natomiast pogwałci
prawo gościny i wystąpi przeciwko gospodarzowi,
nie może czuć się nawet tam bezpiecznie. Każdy
z potężnych Czartów ma nieformalny obowiązek
stworzyć w obrębie swej domeny jedno Sanktuarium. W jaki sposób obcy w mieście Czart znajdzie drogę do sanktuarium? W informacji o danym
obiekcie (np. w książce telefonicznej), będzie zawarte słowo sanktuarium.
Wspomnę teraz o jednym z nich – sanktuarium
Kręgu Strażników Wiedzy z Londynu. Znajduje
się w Klubie Anthenaenm dla londyńskich dżentelmenów, miłośników nauk i kultury. W tym ekskluzywnym klubie mieści się, niedostępne nawet dla
zwykłych członków grono pod przewodem Tone-

Paweł „Cronos” Branecki
PS. Dodatkowe materiału do gry Zły znajdziecie w dziale artykułów systemy autorskie na serwisie Valkiria.

- ARTYKUŁY Paweł „Saem” Sasko

Li k a nt r o p i a

dyscyplina do Wampira: Maskarady
Wampir: Maskarada

DLA MG
Dyscyplina jest ekstremalnie potężna, więc nie ma
możliwości, by posiadali ją początkujący gracze. Zdobycie może być celem jakiejś dłuższej sagi, bądź nagrodą
za naprawdę trudne zadanie. Bohaterowie, by ją posiąść, muszą spotkać wampira, który zgodzi się przyjąć
ich na uczniów. Uzyskany w ten sposób mentor powinien
zaznajomić graczy ze specyﬁką tej dyscypliny.
Specyﬁka Likantropii: Zakupienie jej wymaga wydania
20 punktów doświadczenia. Co więcej uczący się musi
posiadać minimum dwie kropki w Okultyzmie i Przemianie Ciała. Gracze wchodzą do olbrzymiej, metalowej misy, w której znajduje się pięć litrów krwi mentora
– nauczyciela i posiadacza Likantropii. Wówczas wampir
odprawia rytuał, w którym na drodze osmozy wchłonięta zostaje krew przez ciała bohaterów. Rozpoczyna się
transformacja ich organizmów. Herosi mogą uzyskać wygląd i umiejętności dowolnego, mistycznego zwierzęcia,
w zależności od indywidualizmu danego bohatera. Tutaj
decyzję podejmuje MG. Następne poziomy tej dyscypliny uzyskuje się według wzoru 15x aktualny poziom, lecz
potrzebny jest także wzrost Okultyzmu i Przemiany Ciała
o kolejne dwie kropki. Odbywa się to także na zasadzie
rytuału z krwią mentora, ale bohaterowie muszą zdobyć
wcześniej komponent do przemiany (np. jeśli graczowi
Likantropia dała możliwość transformacji w feniksa, by
wejść na poziom drugi musi zdobyć pióro prawdziwego
feniksa). Użycie mocy wyższego poziomu może nastąpić
jedynie w zwierzęcej postaci.

MECHANIKA
By przejść przemianę należy poświęcić pięć punktów
krwi. Całkowita transformacja zajmuje trzy tury. W tej
postaci wampir nie może wykonywać żadnych typowo
wampirzych akcji, czyli: spać, pożywiać się, rozmawiać,
używać innych dyscyplin oraz krwi. Nie działają także
żadne amulety, pierścienie, naszyjniki i inne artefakty,
chyba że MG zdecyduje inaczej. W zmienionej postaci
wampir przebywa 10 tur, po czym wraca do naturalnej
sylwetki.
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HISTORIA
W czasach, gdy Tzimisce pochłonięte było walką przeciwko Tremere, wielu taumaturgów odłączyło się od
macierzystego klanu, kolaborując z agresorem. W ten
sposób narodziły się przyjaźnie, które rozwijały się i procentowały w kolejnych wiekach. Tzimisce fanatycznie
pożądali magii krwi i jej tajemnic, wielu prowadziło badania na własną rękę, bądź przy pomocy taumaturgów,
odkrywając w ten sposób nowe ścieżki. Jednakże wszyscy mieli świadomość, iż moce te nie są w stanie ochronić ich przed nadciągającą Gehenną, nawet wówczas,
gdy zostaną rozwinięte do niebotycznego niemal poziomu. Jednym z nich był Likon Sadenbenger. Jako wampir
wybrał odosobnienie, żył z dala od ludzkich siedzib, pożywiał się na zwierzętach i coraz bardziej zgłębiał naturę
Bestii. Należał do dzieci mroku Tzimisce, a Zniekształcenie umiłował najbardziej ze wszystkich znanych dyscyplin. Praktykował także Animalizm i Transformację,
natomiast Taumaturgia zajmowała specjalne miejsce
w jego sczerniałym sercu. Niegdyś zrobił wszystko, by
zbliżyć się do jednego ze starszych Odszczepieńców Tremere, a gdy posiadł jego zaufanie dokonał diabolizmu.
Wraz z krwią otrzymał nieliczne strzępy wiedzy na temat
magii krwi. Wtenczas wszystko zaczęło się toczyć jakby
poza jego świadomością. Zabity starszy był tak potężny, że jego jestestwo zdominowało duszę Likona, lecz
jej nie unicestwiło. Razem poczynili olbrzymie postępy
w rozwoju umiejętności. Udało im się odkryć dyscyplinę
stanowiącą splot Transformacji, Animalizmu, Zniekształcenia i Taumaturgii. Nazwali ją Likantropią.

POMYSŁY
Oto garść przykładów, w co przebiegły MG może zamienić gracza, wraz ze statystykami. Ufam, że pomogą
zrozumieć istotę Likantropii.
● WILKOŁAK
Uzasadnienie przemiany: Ewoluował w niego gracz
z klanu Gangrel. Jego ulubioną bronią były szpony, którymi bardzo sprawnie się posługiwał. Posiadał także
dobrze rozwiniętą Akcelerację, nie szanował ludzkiego
życia, gdyż stąpał Ścieżką Kaina. Poza tym fanatycznie
obawiał się przemiany w zwierzę i unikał sytuacji, które
mogłyby doprowadzić go do szału.
Opis: Uczucie wiercącego bólu rozrywa ci czaszkę,
gdy twoja twarz wydłuża się i przyjmuje kształt wilczego pyska. Jednocześnie odnosisz wrażenie jakby żebra
powielały się pod twoją skórą, węzły mięśni oplatają ci
ramiona, pazury samoczynnie wydłużają się ponad miarę, a owłosienie z piorunującą szybkością okrywa cię jak
pledem. Czujesz moc.
Statystyki: Dochodzi do zastraszającego wzrostu
cech. Większość z nich spada całkowicie, lecz właściwe
wilkołakowi rosną kilkakrotnie w stosunku do wampirzych. Łatwo można zauważyć, że im silniejszy bohater
w naturalnej postaci, tym silniejszy jako wilkołak.
Siła x2
Zręczność x2
Wytrzymałość +2
Atrybuty Społeczne 0
Atrybuty Umysłowe 1
Talenty 0
Umiejętności 0 (za wyjątkiem poniższych)
Oswajanie x2
Sztuka Przetrwania x2
Walka Wręcz x2
Wiedza 0
Umiejętność specjalna: Szybkość. Wilkołak porusza
się z nadnaturalną prędkością, przez co może uzyskać
przewagę nad przeciwnikiem. Jest to ekwiwalent Akceleracji na czwartym poziomie.
●● Furia
Umożliwia bohaterowi w postaci wilkołaka wywołanie
w sobie furii – odpowiednika wampirzego szału. Heros
zmiata wówczas wszystko na drodze i gracz nie jest go
w stanie kontrolować. Poza tym poziom przedłuża czas
przebywania w zmienionym ciele o kolejne 5 tur.
Mechanika: Żadne rzuty nie są potrzebne, gracz po
prostu deklaruje użycie mocy. Wydłużenie przebywania
w ciele wilkołaka o 5 tur działa niezależnie od Furii.
●●● Głos Szakala
Pozwala wilkołakowi poprzez rozdzierające, apatyczne
wycie wprowadzić wszystkie istoty wokół niego w Rot-
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niezależnie od Zionięcia.
● GIGANT
Uzasadnienie przemiany: Stał się nim bohater, który
posiadał 210 cm wzrostu i ponad 200 kg wagi. Dodatkowo nauczył się doskonale walczyć za pomocą swojej
tuszy, stosował ataki ciałem, bądź zastraszał przeciwników.
Opis: Skóra na twoim ciele zaczyna szarzeć, a wszyst● SMOK
kie kości niczym niezniszczalne rury tworzą gigantyczny
Uzasadnienie przemiany: Transformował w niego
szkielet. Rośniesz w zastraszającym tempie. Czujesz
gracz prowadzący bohatera Assamitę, ponieważ wielomoc.
krotnie wykazywał fascynację tymi istotami. Co więcej,
Statystyki:
posiadał z racji przynależności klanowej tatuaż smoka
Siła +7
na sercu. Wykazał się kreatywnością i chęcią poszukiZręczność +1
wania wiedzy.
Wytrzymałość +7
Opis: Twoje ciało pokrywa się tysiącami bąbli wypełAtrybuty Społeczne 0
nionymi płynem surowiczym. Jednocześnie coś rozrywa
Atrybuty Umysłowe 1
ci kręgosłup od środka i czujesz przejmujący ból kości
Talenty 0 (za wyjątkiem poniższych)
ogonowej. Na plecach pojawia się
Uniki +6
olbrzymi wykwit – jakby grzyb,
Wysportowanie +6
który pęka z trzaskiem, a wraz
Zastraszanie +6
z nim eksplodują bąble. Twór
Umiejętności 0
na kręgosłupie rozwija się i w
Wiedza 0
blasku księżyca lśnią piękUmiejętność specjalna: Rozmiar.
ne, błoniaste skrzydła. SkóGigant waży 750 kg, a jego wzrost to
ra okrywa się niesamowicie
4,7 m. Niemal każdy humanoid zatwardymi (ulubiony kolor grauważywszy tak olbrzymią sylwetkę
cza) łuskami. Czujesz moc.
musi wykonać test Odwagi.
Statystyki:
●● Miazga
Siła +4
Umożliwia bohaterowi w poZręczność +2
staci giganta użycie własnej wagi
Wytrzymałość x3
jako śmiercionośnej broni. BoAtrybuty Społeczne 0
hater wybija się w niebo i miażAtrybuty
Umysłowe
7
dży klatką piersiową wybrany
(wszystkie)
obiekt, dla którego oznacza
Talenty 1
to śmierć, bądź permanentne
Umiejętności 1
zniszczenie. Gigant, korzystaWiedza 4 (automatyczna
jąc z przyciągania ziemskiego,
specjalizacja w każdej dziedzizwiększa swoją wagę cztenie Wiedzy)
rokrotnie. Poza tym poziom
Umiejętność specjalna: Laprzedłuża czas przebywania
tanie. Za pomocą wspaniałych
w zmienionym ciele o kolejne
skrzydeł smok potraﬁ wzbić się
5 tur.
w przestworza, nawet na wysoMechanika: Żadne rzukość dwóch kilometrów. Olbrzyty nie są potrzebne, gracz po
mia siła pozwala przenosić dość
prostu deklaruje użycie mocy.
spore ładunki.
Wydłużenie przebywania w ciele
●● Uderzenie skrzydeł
giganta o 5 tur działa niezależnie
Umożliwia bohaterowi w pood Miazgi.
staci smoka użycie skrzydeł jako
Marcin „Kroghul” Górecki ●●● Szczelina
gigantycznego wachlarza. W ten sposób
Użycie mocy powoduje olbrzymie zniszczenia.
powołana do życia zostaje nadnaturalnej mocy wichura,
Gigant uderzając nogą w podłoże, bądź w inny obiekt,
która zmiata wszystko na drodze. Odpowiednio zastosomoże wywołać jego erozję. W ten sposób skały zaczną
wana jest porażającą bronią. Poza tym ten poziom przepękać lub ziemia rozstąpi się, ukazując przepastną
dłuża czas przebywania w zmienionym ciele o kolejne 5
szczelinę. Sprowadzenie śnieżnej lawiny nie stanowi już
tur.
najmniejszego problemu. Poza tym poziom przedłuża
Mechanika: Żadne rzuty nie są potrzebne, gracz po
czas przebywania w zmienionym ciele o kolejne 5 tur.
prostu deklaruje użycie mocy. Wydłużenie przebywania
Mechanika: Żadne rzuty nie są potrzebne, gracz po
w ciele smoka o 5 tur działa niezależnie od Uderzenia
prostu deklaruje użycie mocy. Wydłużenie przebywania
Skrzydeł.
w ciele giganta o 5 tur działa niezależnie od Szczeliny.
●●● Zionięcie
Pozwala na użycie legendarnej, smoczej zdolności
UWAGI KOŃCOWE
i wyrzucenie z paszczy szerokiego strumienia ognia.
Jak widać dyscyplina jest ekstremalnie potężna i poPoza tym poziom przedłuża czas przebywania w zmiewinna być dostępna jedynie dla wysoko-poziomowych
nionym ciele o kolejne 5 tur.
graczy. Co więcej, bohaterowie nigdy nie powinni osiąMechanika: Żadne rzuty nie są potrzebne, gracz po
gnąć poziomu wyższego niż drugi. Życie stałoby się zbyt
prostu deklaruje użycie mocy. Ogień zadaje 8 poważproste…
nych obrażeń w centrum i zmniejsza się o jeden na
każdy metr odległości. Zdolności można użyć co 6 tur.
Paweł „Saem” Sasko
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schreck. Gdy jednak strach zostanie przełamany, każdy
humanoid dołoży starań, by oddalić się jak najbardziej
od wilkołaka. Poza tym poziom przedłuża czas przebywania w zmienionym ciele o kolejne 5 tur.
Mechanika: Żadne rzuty nie są potrzebne, gracz po
prostu deklaruje użycie mocy. Wydłużenie przebywania
w ciele wilkołaka o 5 tur działa niezależnie od Głosu Szakala.
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S ławetne ż ycie
B e z i m i e nn e g o
postać do Wampira: Maskarady
Wampir: Maskarada, dowolny system
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HISTORIA
że Ancilla, bo tak zwała się nieznajoma, mieszkała tam
Przyszedł na świat jako pierworodny syn Vanadiu- od wielu lat, samotna, bez kontaktu z ludźmi. Młody
ma, młynarza, i Melindy. Rychło okazało się, ze rodzina wówczas mężczyzna zrozumiał, że ją kocha. Chciał tam
powinna się powiększyć, rodzice wzmagali starania i w pozostać. Mimo, iż nigdy nie przepadał za księgami oraz
końcu Pani matka ponownie weszła w stan błogosła- nie grzeszył zbytnią inteligencją, dostał szansę pozowiony. Coś było jednak nie tak. Znachor stwierdził, że stania w wieży. W ten sposób rozpoczął swoją edukację
to ciąża pozamaciczna i trzeba ją będzie usunąć. Vana- jako posługacz, nastpnie stał się praktykantem. Ancilla
dium udał się więc do niezbyt dobrej akuszerki, gdyż dostrzegła w nim prawdziwy medyczny talent i często
jego skąpstwo sławne było na wiele wiosek, i poprosił pozwalała sprowadzać chorych i rannych z wioski, gdyż
o pomoc. Dziecko udało się usunąć, Melindę uratować, była jedyną znachorką w okolicy, a on na równi zajlecz nigdy już nie mogła zajść w ciążę. Ojciec zapalił mował się potrzebującymi. Intrygowały go bardzo jej
się morderczą furią, gdyż wiedział, że teraz wszystkie conocne wypady. Co więcej nigdy nie prosiła o przynieobowiązki spadną na niego. Na szczęście miał jeszcze sienie jedzenia, czy nawet wody. Gdy osiągnął wiek 26
syna. Tak rozpoczęła się gehenna. Chłopiec harolat miał już 210 cm wzrostu, silne acz zręczne palce,
wał od świtu do zmierzchu, zaciskał zęby, połykrótkie blond włosy i jasną cerę. Nie wyróżniał się
kał własny pot, złorzeczył ojcu, przeklinał, lecz
specjalną urodą, toteż Ancilla pociągała go żarlipracował. Rósł przy tym bardzo szybko, a jadł
wie, a zwłaszcza jej zielone oczy. Jedna noc jedjeszcze więcej. Do czasu. Jednego upalnego
nakże odmieniła jego życie na zawsze. W śnie
dnia w zakurzonym mąką młynie wybuchł
poczuł ukłucie na szyi i zrozumiał, że z każpożar. Olbrzymia zawartość mąki w podą kroplą krwi traci szansę na przebudzenie.
wietrzu spowodowała eksplozję, która
Sparaliżowany, omdlewający został zaciązniszczyła niemal cały dobytek rodziny.
gnięty przez swoją panią na szczyt wieży,
Melinda ryzykując własne życie skoczyła
gdzie czekały dwa łóżka obwarowane tauw płomienie i wyciągnęła spanikowanematurgicznymi glifami. Ancilla legła na jedgo chłopca, który w opętańczym osłunym z nich, a jego położyła na drugim. Gdy
pieniu wpatrywał się w pożogę. Widział,
rytuał się rozpoczął poczuł, że coś wysysa
jak Pani matka niczym spalająca się
z niego nie tyle siły życiowe, co wszystkie
pochodnia czernieje i opada na ziemię.
umiejętności i wiedzę. Wówczas stało się coś
W jego życiu wówczas nastąpił nieoczenieoczekiwanego. Rozpętała się tak straszna
kiwany zwrot – ojciec, nie mogąc już
nawałnica, jakiej nie widzieli nawet najstarwyżywić chłopca, sprzedał go jako niesi, a pioruny padały gęsto niczym deszcz.
wolnika na zamek. Wtenczas zaczął buJego ciało otrzymało krew Ancilli i zaczęło się
dzić się jego instynkt samozachowawczy,
zmieniać. Włosy wypadły zupełnie, skóra
w stajniach walczył z innymi posługaczaposzarzała, czaszka napęczniała i wykrzymi o jedzenie i miejsce do spania, służąc
wiła się boleśnie, a kawałki skóry okrywaprzy tym najlepiej jak potraﬁł. Potężna
jące żuchwę spełzły i odpadły. Wtem ciszę
postura i olbrzymie ręce zostały dostrzerozdał wrzask jego pani. Podniósł się z posłażone przez Radosława ze Świędowic, któnia i zobaczył, że ją także dotknęło przery zapragnął go jako giermka. Dorastający
kleństwo uwiądu. Wówczas pierwszy raz
wtedy młodzieniec wkroczył w nowy okres
wpadł w wampirzy szał i wypił jej krew,
w życiu. Przy boku rycerza nauczył się właco do kropli. Podczas rytuału doznał uraMarcin „Kroghul” Górecki
dać mieczem, lecz preferował cięższą broń,
zu psychicznego i nie pamięta własnego
a chadzając na polowania posiadł wiedzę o tropieniu imienia. Mówi o sobie – Bezimienny. Od tego czasu tuła
i wywabianiu z mateczników zwierzyny, nie mówiąc się po świecie, czekając, aż przeznaczenie upomni się
o łucznictwie. Radosław z pobłażaniem traktował tre- o niego.
ning młodziana i nie przywiązywał do niego zbytniej
wagi, dopóki chłopiec wykonywał powierzane zadania. WYGLĄD OBECNIE
Którejś nocy zbudził się z rozdzierającym wrzaskiem.
Mężczyzna olbrzymiego wzrostu – 210 cm, waga
Pod powiekami zobaczył płonącą matkę i jej śmierć – 200 kg. Skóra o odcieniu niezdrowej szarości, idealw płomieniach. Czuł, że i jemu pisana jest taka przy- nie bezwłose ciało, czaszka nienaturalnie wykrzywioszłość, a codzienne wstawanie kosztowało wiele wysił- na, częściowo widoczna żuchwa spod opadającej skóry.
ku. Ostatecznie, którejś koszmarnej nocy ukradł panu Oczy pozbawione tęczówki, głęboko osadzone. Wysokonia i popędził na złamanie karku. Przemierzał dzikie kie, żołnierskie buty, czarne, płócienne spodnie, wełostępy i inne zapomniane przez Boga obszary. Zmę- niany sweter oraz płaszcz, ciemny z olbrzymim kaptuczony, umorusany brudem i zziajany dotarł do Szklanej rem, który nosi naciągnięty na oczy, by nie straszyć
Wieży – olbrzymiej i lśniącej iglicy dumnie sterczącej zwykłych ludzi.
pośród krzewów jałowca i innych sucholubnych chwastów. Gdy zakołatał w drzwi, głęboki jęk rozniósł się EKWIPUNEK
po całej okolicy, po czym wejście stanęło przed nim
pasek białego płótna
otworem. Powitała go wysoka i smukła kobieta o przePaweł „Saem” Sasko
pastnych oczach i jedwabistych włosach. Okazało się,
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Walka i jej t a j n i k i
część II
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Niejednokrotnie pewnie zastanawialiście się jaka
muzyka będzie odpowiednia do danego momentu
w przygodzie. Jak dobrać ścieżkę dźwiękową? Jaka
będzie najodpowiedniejsza? Kiedy muzyka powinna
być dramatyczna, kiedy użyć tylko prostych dźwięków przyrody, jak deszcz, czy burza. A co z walką?
Jakiej muzyki używać pod starcia? Jak powinna wyglądać walka? Jak opisywać i prowadzić potyczki?
Czy trudno jest dobrze poprowadzić walkę? Łatwiej
niż Wam się wydaje.
„Dorzuć do ognia, chłopcze. Siądź przy mnie.
Bliżej, nie musisz się bać, nie mam broni. Jestem
przecież stary i słaby. Nie będę z tobą walczył.
Nie… Będę mówił, jak walczyć. Może będzie to
dla ciebie przestroga.”

Przeglądając teksty w internecie dotyczące właśnie walki, natknąłem się kilka razy na mniej więcej takie zdania: „Walka powinna mieć miejsce raz,
maksymalnie dwa razy na sesję.” Bzdura. A co jeśli
gracze zechcą wywołać bójkę w karczmie? A co jeśli komuś wpływowemu mocno nadepną na odcisk?
A jeśli wybiją pół wioski, bo uznają, że to miejsce
skażone przez Chaos? Przecież gracze podróżują,
może nie często, ale jednak. Lasy, góry, zagajniki.
Zapomniałeś, że są banici? Orkowie? Gobliny? To
co, nie mogą zaatakować? Albo jeśli gracze okradli
jakiegoś przypadkowego kupca, co wtedy? Kupiec
nie wynajmie oprychów, by sprawili manto naszym
graczom? Nie, bo jest przecież jedna walka na sesję. Śmieszne.
Do tego ta walka ma niby być dopracowana, dramatyczna i bądź co bądź, piękna. Taka, żeby wryła się graczom w pamięć, tak głęboko, jak głęboko
w głowy orków wchodzi topór Gotreka. Owszem,
takie walki się przydają. Efektowne, dobrze przygotowane, ale bez przesady. Jeśli co sesję miałbym
wiedzieć, że zawsze rozstrzygnięciem przygody będzie „piękna” walka ze „złym”, to bym kulturalnie
podziękował. Bo co innego zrobić? Wiesz, że fabuła
jest z góry narzucona, że chcąc nie chcąc musisz
walczyć z tym „złym”. Wiesz, że walka jest przygotowywana wcześniej, że beczka która spadła na
ciebie, to wcale nie przypadek, że kumpel dostał na
samym początku starcia, że teraz jest nieprzytomny i to też nie zrządzenie losu. MG miał wizję, tak
zaplanował walkę i tak chce ją opisać. Gracze są
tylko marionetkami. I co? Ty byś nie podziękował?
Więc jak rozwiązać problem ilości starć na sesję? Najlepiej nie rozwiązywać. Nie zastanawiaj się
nad tym, nie analizuj jak będzie najlepiej, kiedy
sesja będzie najciekawsza. Nie planuj kulminacyjnych momentów i nie zakładaj że Garim dostanie
krytyka w drugiej rundzie. Prowadź starcia wtedy,
kiedy powinny mieć miejsce. Ukradną coś i zostaną
zauważeni? Straż miejska nie odmówi sobie przy-
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jemności sprania kilku opryszków. BG chcą wywołać burdę karczemną? Proszę bardzo. Podpici ludzie
są skorzy do bitki. Gracze podróżują już czwarty
dzień przez las? Banici, gobliny, oprychy, orkowie,
zwierzoludzie, mutanci… Zajrzyj do podręcznika,
przypomnij sobie jak wiele niebezpieczeństw czyha na graczy. A jak poprowadzić takie przypadkowe
starcie? Co zrobić by było ciekawie, mimo że jest to
całkiem nieprzygotowana walka?
Muzyka wbrew pozorom nie jest najważniejsza.
Owszem, dodaje klimatu i pomaga lepiej wyobrazić
sobie walkę, pobudza graczy do działania i angażowania się w grę, ale… najważniejsze są opisy. Ty,
drogi Mistrzu, jesteś od tego, by starcie poprowadzić jak najbardziej realistycznie i ciekawie. Musisz
mieć wszystko pod kontrolą, pamiętać o szczegółach. Muzyka… Muzyka to tylko tło, podkład. Najważniejsza jest opowieść, to co mówisz i to co robią
gracze.
Ale jak jesteśmy już przy muzyce… Jaką wybrać?
Przyznam się szczerze, że muzykę pod walkę zacząłem stosować stosunkowo niedawno. Jakieś dwa
lata temu. Wcześniej grałem bez muzyki, gdzieś
w kącie pokoju stał boom box, z którego leciał soundtrack z jakiegoś ﬁlmu („Ogniem i mieczem” albo
„LOTR I”). Nie było zmieniania ścieżki w zależności
od sytuacji. Muzyka po prostu leciała, a my sobie
graliśmy. I bardzo dobrze się grało. Mieliśmy miły
podkład, ustawiony cicho, klimatycznie. Takie właśnie tło. Nie potrzebowaliśmy superdopracowanej
ścieżki dźwiękowej. Ważna była opowieść i to co się
dzieje. Muzyka… Było ją słychać, lecz nie ona grała
główną rolę, a my. Tak, jak powinno być.
Z czasem do walki zmienialiśmy muzykę. I tutaj
też graliśmy inaczej niż stereotypowi gracze. Nie
były to głośne, doprowadzające do drżenia całego
bloku, kawałki. Muzyka ustawiona była cicho, nieco
głośniej niż wtedy, gdy nie walczyliśmy. Nie były
to też szybkie, podchodzące pod techno utwory.
Nie były szybkie, pełne dynamiki i dodające energii
po samym usłyszeniu. Nie. Była to walka z LOTR.
Chóralny kawałek, doskonale nadający się do starcia. Walka była na tyle ciekawa, że nie trzeba było
„wspomagać się” muzyką. Starcia były emocjonujące mimo w miarę spokojnej muzyki.
Jakiś czas potem zacząłem stosować muzykę
a’la Rob Zombie, czasem nawet jakieś niby-techno. I wiecie co? Do młotka to się ma tak, jak mag
do bitki. Dlaczego? Popatrzcie. Zaczyna się walka,
włączamy jakiś superszybki i energiczny kawałek, wszędzie pełno fajerwerków, wyobraźnia graczy pobudzana jest muzyką, wyobrażają sobie, że
wszystko dzieje się szybko, efektownie, tu salto,
tam unik i błyskawiczna riposta, kula ognista przybiera kształty całkiem normalne i nie robi wrażenia,
ot taki dodatek, żeby scena ładniej wyglądała. Przy
takiej muzyce walka jest wesoła, szybka i efektow-
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Są oczywiście sytuacje, które wymagają rozrysowania. Kiedy ciężko jest opisać, gdzie kto stoi.
Przeważnie jest tak, kiedy walka toczy się w budynkach. Rozrysuj wtedy dokładnie, gdzie stoją
przeciwnicy, za czym się chowają, za czym można
się schować, którędy uciec. Oczywiście wszystko
narysuj schematycznie. Nie przygotowuj przed, ale
na sesji. Długo zajmie? Najwyżej dwie, trzy minuty. I tutaj musisz opisywać równie żywo i szybko,
twoje emocje muszą być widoczne, muszą oddawać szybkość i niebezpieczeństwo starcia. I musisz myśleć za BNów. Bo wbrew pozorom, nawet
prosty ochroniarz, czy żołnierz, może przysporzyć
graczom nie lada problemu. Gdy tylko trochę ruszy
głową, oczywiście.
Walka nie może wyglądać na zasadzie – gracz:
„tnę”, MG: „zadałeś 7 obrażeń, przeciwnik oddaje,
zadał 8 obrażeń”, gracz: „tnę ponownie” itd… Nie,
nie i jeszcze raz NIE. W walce trzeba myśleć, kiedy
uniknąć, jak wyprowadzić cios, od dołu, zataczając koło, czy z impetem od góry, a może zrobić wypad? Walka to nie tylko wymiana ciosów, na zasadzie cięcie za cięcie. To uniki, kombinowanie, próba
przechylenia szali zwycięstwa na własną stronę. To
walka o życie – wszystkie chwyty są dozwolone.
Kopnięcie poniżej pasa? Proszę bardzo. Rzucanie
piaskiem w oczy? Nie ma problemu. To, że gracz
walczy jednoręcznym mieczem, nie znaczy, że jest
do niego „przytwierdzony”. Może przecież w drugą ręką złapać jakiś drąg. Może odrzucić miecz
i złapać się gałęzi, może rzucić mieczem… Kombinowanie i walka o życie. Błoto, deszcz i ciemny
poranek. Strach. Każda rana działa na niekorzyść,
brudne bandaże i brak medyka, słabość i zmęczenie. Próbowanie rozstrzygnięcia walki jeszcze przed
rozpoczęciem, przestraszenie przeciwnika samym
wzrokiem. Powolne, niechętne łapanie za oręż.
Zmęczenie. I ta piekielna zawziętość bohaterów,
którzy wciąż prowadzą starcia. Niegasnący ogień
w oczach, chęć zwycięstwa, chęć poprawy rzeczywistości. I cicha, smutna muzyka w tle.
To właśnie jest walka.
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na. Z taką muzyką kojarzy mi się jedynie cyberpunk. Tam są lasery, pościgi, broń palna, fajerwerki
i inne bajery. Ale Warhammer to co innego. Proponuję byście puścili sobie najpierw Roba Zombiego,
a potem walkę z LOTRA I, tak dla porównania. Co
widzicie? Ta druga walka będzie mniej efektowna,
bardziej dramatyczna, ale równie szybka. Będzie
spokojniejsza i będziecie zwracali uwagę na rany,
obrażenia, błoto i padający deszcz. Będzie odwołanie do emocji graczy, a nie: „salto, cios, kula ognista, riposta, ﬁkołek, siódmy atak z rzędu…” Walka
warhammerowa jest twarda i bezwzględna. Zastanówcie się, robilibyście ﬁkołka, czy salto, gdybyście
walczyli o życie i każdy nawet najmniejszy błąd decydowałby o porażce? No właśnie.
Przy prowadzeniu starcia nie zwracaj uwagi na
efektowność, lecz bardziej na realizm i dramatyczność. Oczywiście nie każda potyczka musi być
dramatyczna, nie w każdej resztkami sił musimy
ratować przyjaciela, nie w każdej własna piersią
zastawiać zupełnie nieznanego nam człowieka,
mieszkańca pobliskiej wioski. Nie. Walka musi być
ciężka, musi być widoczne, że BG walczą o życie.
I tutaj, drogi MG, zwrot do ciebie. Podczas walki
stajesz się PRZECIWNIKIEM GRACZY. Kombinuj,
nie daj się zabić, pokazuj, że BNi to nie bezmózgie,
tylko czekające na śmierć, kukły. Rób wszystko, by
gracze poczuli, że to wcale nie oni są górą. Zawsze
może być w pobliżu jakiś wystający konar, można
się pośliznąć, strach sprawia, że można popełnić
naprawdę głupie błędy, odwrócić się w niewłaściwym momencie, krzyknąć z bólu, zdradzając tym
samym pozycję… Gracze popełniają mnóstwo takich błędów. Musisz się tylko nauczyć je wyłapywać. I budzić strach. Gracze powinni raczej unikać
walki, niż jej szukać. Powinni mieć świadomość, że
walka to nie zabawa. Że walka, to cholernie prawdopodobna śmierć. A jeśli nie śmierć, to chociaż
poważne rany, ale o tym kiedy indziej.
Jak prowadzić starcie? Szybko. Drzyj się, gestykuluj, pokazuj jak atakuje przeciwnik, zataczaj
niewidocznym mieczem kręgi. Nie może być pauz.
Cisza bierze sobie wolne. Cały czas musi być głośno
– mówisz albo ty, albo gracze. Z tym, że oni muszą walczyć o swoje. Jesteś ich przeciwnikiem. Prosty przykład, z lasu wyskakuje dwóch zwierzoludzi
i z pianą w pyskach rzucają się na graczy. Chaos,
zamęt. Pierwszy cios w podbrzusze Garina, drugi
po plecach Ralfa. Mówisz głośno i szybko, musisz
oddać atmosferę poprzez narrację. Szybką, zdyszną, urywane zdania, krótkie opisy. Wszystko dzieje
się szybko, śmiertelnie szybko. Zwierzoczłek wbija
zęby w udo Alina, szarpie kawał mięsa, Gracz wyje
z bólu. Nadal nie reagują? Napieraj dalej. To oni
muszą pamiętać o swoich atakach, jeśli stoją jak
wryci – ich problem. Zginą zanim zdążą wyciągnąć
miecze. To oni muszą cię przekrzyczeć i zdać sobie
sprawę z tego, że jeśli czegoś nie zrobią (szybko),
zginą. Rany też mają wpływ na walkę, wiadomo że
nawet lekko ranna osoba, będzie walczyła gorzej
od zupełnie zdrowej. Ale jak mówiłem, o tym kiedy

„Ognisko dogasa, jest już późno. Powinieneś
spać. Musisz być wypoczęty i gotowy na wszystko. Robi się zimno, weź koc. Jeśli przemarzniesz,
twoje szanse na przeżycie gwałtownie maleją.
Zamknij już oczy i połóż się. Każdemu potrzebny
jest odpoczynek. Czasem zapał musi być stłumiony, by kiedyś uderzył ze zdwojoną siłą. Mój
zgasł, za długo już żyję, za wiele widziałem. Ale
wiesz co? Miałem twoje oczy, ten sam błysk, ten
sam zapał i chęć zwycięstwa. Walcz, zwyciężaj,
nie myśl o przyszłości, bo to nie ma sensu. Schowaj miecz, nie będę walczył. Mam już tego dość.
Dorzucę do ognia, odpocznij. Jutro kolejny dzień
walki o życie. Dobrych snów życzę.”

Nolron
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- KRONIKA Tomasz Kucza

Podręczn i k s y s t e mu a u t o r s k i e go
format, skład, najczęstsze błedy - krótkie wskazówki dla twórców

systemy autorskie
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System autorski zaczyna tak naprawdę coś znaczyć, w momencie gdy ukazuje się podręcznik pierwszej edycji. Informacje na stronie, fragmenty, artykuły, ilustracje dostępne dla odwiedzających pozwalają
zapoznać się z klimatem, ale dopiero podręcznik pozwala naprawdę zagrać i zachęcić znajomych by także wzięli udział.
FORMAT
Minęły już czasy, kiedy gry były prezentowane
w postaci strony html i to wystarczało. Teraz niemal
obowiązkowy jest format PDF, systemy bez ilustracji
mogą także zadowolić się formą pliku RTF. Oba te
formaty łatwo czytać, wydrukować, pierwszy można
zabezpieczyć, aby nikt nie grzebał w naszym dziele.
Pod żadnym pozorem nie należy stosować formatów typu DOC, PS albo SXW – nie każdy będzie
w stanie naszą pracę obejrzeć i wielu potencjalnych
graczy zniechęci się już na początku. Dodatkowo
żaden z tych formatów nie zapewnia, że nasz dokument będzie wyglądał tak samo na wszystkich komputerach.
W przypadku RTF, jeśli nie używamy wymyślnych
czcionek (i nie osadzamy dużych rysunków, bo wtedy
plik rozrasta się niemiłosiernie) podręcznik nastawiony głównie na tekst może być bardziej przystępny niż
PDF. Jeśli jednak chcemy, by nasza praca wyglądała
profesjonalnie, była podzielona na strony, zawsze prezentowała się jednakowo, miała interesujące czcionki, może nawet obramowanie strony i profesjonalny
skład – PDF jest jedynym słusznym rozwiązaniem.
STRONA
Nie należy pomijać znaczenia jakie dla systemu ma
oﬁcjalna strona – niezwykle trudno wypromować system, który nie posiada własnej. Strona www musi być
wykonana przejrzyście. Od fajerwerków graﬁcznych
ważniejsza jest czytelność i częste aktualizacje. Niechlujne wykonanie zrazi potencjalnych graczy zaraz
na początku. Dobrze, jeśli strona poza rolą informacyjną potraﬁ także zachęcić graczy do współudziału
w tworzeniu systemu (tworzenia nowych dodatków,
zamieszczania własnych ilustracji).
PROGRAMY
Proste dokumenty możemy składać w Open Ofﬁce Org, Wordzie lub innym, podobnym procesorze
tekstu. Musimy wtedy być przygotowani na problemy z osadzaniem rysunków czy rozmieszczeniem
elementów na stronie, utrudnionymi możliwościami
tworzenia ramek i obramowań strony.
Jeśli chcemy uzyskać niemal profesjonalny wygląd
podręcznika trzeba skorzystać z prawdziwego programu do składu – chociażby Scrybusa (wyłącznie
pod Linuxa, darmowy) lub InDesigna (ﬁrmy Adobe,
oczywiście płatny). Wtedy naprawdę zyskujemy narzędzie, które pozwala stworzyć podręcznik nie odbiegający pod względem składu od profesjonalnego.
Nieodzowny będzie także jakiś prosty program
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do obróbki graﬁki (wystarczy InfranView), żeby być
w stanie poprawić kontrast rysunków dostarczonych
przez ilustratorów.
SKŁAD
Najlepiej wzorować się na podręczniku jakiejś gry
komercyjnej – dobrym pomysłem są ramki ponad
tekstem, obramowania stron, specjalne belki i stylizacja tytułów rozdziałów. Warto zwrócić uwagę, czy
końcowy dokument jest łatwy do wydrukowania (ilość
stron, zaczernienie, wygląd na wydruku czarno-białym, marginesy) oraz ustawić wewnętrzne marginesy
tak, aby wydrukowane kartki można było zbindować
lub oprawić.
TREŚĆ I BUDOWA
Tutaj ponownie odsyłam do podręczników komercyjnych. Warto jednak poznać zdanie potencjalnych
czytelników systemu zanim przystąpimy do podziału
podręcznika (lub podręczników, jeśli tworzymy grę
w kilku plikach) na działy i rozdziały oraz do samego pisania. Często też stworzenie gry w rozsądnym
czasie jest niemożliwe dla jednej osoby – polecam
znaleźć współpracowników, którzy ubarwią system
o własne pomysły i przyspieszą prace.
ILUSTRACJE
Ilustracje są ważnym elementem podręcznika systemu autorskiego. Wbrew pozorom znalezienie chętnego do współpracy graﬁka nie jest trudne – wystarczy rozejrzeć się na forach i grupach dyskusyjnych
albo poszukać stron z portfolio amatorskich rysowników. Rysunki w podręczniku odpowiadają za klimat
systemu niemal w równym stopniu jak dobrze napisany tekst.
KOREKTA
Jeden błąd ortograﬁczny, kilka niepoprawnych stylistycznie zdań i potencjalny czytelnik wyrzuci podręcznik do kosza. Jeśli mamy problemy z pisownią,
musimy albo darować sobie tworzenie systemów
autorskich, albo wciągnąć do współpracy kogoś, kto
napisze za nas tekst, albo żmudnie poprawiać każde
zdanie pod okiem kogoś, kto się na tym zna.
Niechlujnie napisany tekst odrzuci każdego czytelnika i zniechęci do systemu już po pierwszych zdaniach. Pamiętajmy, że nawet oceny z języka polskiego nie oddają dobrze naszej umiejętności pisania po
polsku, bowiem nauczyciele (nawet w liceum) często
nie zauważają podstawowych błędów – takich jak
nadmiar zaimków, powtórzenia, niepoprawnie zbudowane zdania. Tutaj niestety musimy zdać sie na
własny osąd, czytać głośno co napiszemy, odkładać
tekst do szuﬂady i ponownie sprawdzać po dłuższym
czasie oraz skorzystać z pomocy bardziej doświadczonych w tym względzie znajomych.

Tomasz Kucza

- KRONIKA -=baca=-

Arle kinowe przygody

czyli nic tak nie ożywia przygody jak trup…
dowolny system

Spróbujmy jednak podejść do sprawy nieco
inaczej. Stwórzmy postać zwyrodnialca, ale nie
pragnącego władzy, ale po prostu mordu.
Najpierw wyobraźmy sobie tego mordercę. Jest
kobietą czy mężczyzną, jak się ubiera, co je, gdzie
bywa. Jest szkielecik. Nie wyposażajmy go w dodatkowe cechy charakteru poza tym, że lubi mordować. Bardzo lubi. I tylko tyle z jego upodobań.
No może jeszcze, że lubi piwo albo drinki. Teraz
końcowy szlif. Jaką ma maskę na twarzy. Jest to
dosyć ważne przy takiej postaci. Może być maską
ze skór oﬁar, maską clowna, kapturem (a do niego
płaszcz jak u kostuchy) albo maską demona. Wybór mamy dosyć duży. Na koniec, czym ćwiartuje
oﬁary. Kosą, piłą łańcuchwą, nożem kuchennym,
tasakiem, siekierą, płytą zaostrzoną jak brzytwa,
tarczami do piły. Asortyment posiadamy duży.
Teraz należy wykorzystać naszego bohatera.
Sposobów jest kilka. Pierwszy: wstawiamy go do
jakiejś wsi/dzielnicy/miasteczka. To nie może być
duży teren. Najlepsza jest wioska. Teraz przyprowadzamy bohaterów graczy i zaczynamy przygodę spotkaniem twarzą w twarz albo znalezieniem
zwłok. Zwłoki będą zmasakrowane totalnie. Ślady najlepiej, aby były czytelne, wręcz natrętne.
Tak, aby gracze ruszyli z miejsca za mordercą.
Jednak nie damy przecież na początku zakończyć
przygody. Morderca lubi zabijać i nie da się szybko złapać. Niech tuż przed znalezieniem kryjówki
szalonego kata, znajdą po drodze następne zwłoki, a ślady niech będą jeszcze bardziej natrętne.
Powinny prowadzić jednak w innym kierunku.
I tak kilka razy. Zwłoki powinny być znajdywane w odstępach godziny-półtorej. Spraw, aby to
był prawdziwy rajd śmierci. Niech widzą czasem
zabójcę i ścigają go. Gonią, aż stracą dech. Gdyby stracili zapał jest parę metod, aby ruszyli za
„marchewką”. Niech zgubią coś, a zwyrodnialec
to znajdzie (np. ich ulubiony rębacz +12). Albo
wśród zabitych niech będzie krewny bohatera. Po
pościgu daj im dwa dni odpoczynku. Trzeciego
dnia powinni wstać rankiem w karczmie, nie słysząc niczego. Żadnego gwaru, rozmów, kroków…
Już chyba wiesz, co znajdą na dole. Tak. Obudzili się w karczmie-kostnicy. Podłoga powinna
się lepić od posoki. Możesz też coś porysować na
ścianie ręką mordercy. Może coś obscenicznego.
Powinni uważać go za, co najmniej, psychopatę.
Teraz przyspiesz tempo i niech psychopata zabija jeszcze szybciej, a bohaterowie będą coraz
bliżsi dopadnięcia go. Na koniec pozostaw przy
życiu bohaterów i kilkunastu mieszkańców. Warto tu podkreślić, że nie wiadomo, kto będzie następną oﬁarą. Bohaterowie powinni zdawać sobie
sprawę z sytuacji. Niech starcie końcowe będzie

w w w. w i e z a s n o w. 1 k 2 0 . n e t

Siedząc w fotelu z pilotem w ręku, nie mając
nic lepszego do roboty, przeglądałem telegazetę. Natknąłem się na spis ﬁlmów wyświetlanych
w kinie – całkiem przypadkowo. Dzięki temu czytacie ten tekst. Widocznie także całkiem przypadkowo.
Wiele z przygód oraz modułów do systemów
RPG jest pisana według pewnych schematów. Są
powielane prawie przy każdej konwencji i pisaniu
dodatków do sytemu. Przygoda posiada schemat.
Najczęściej motywem przewodnim jest odnalezienie czegoś/kogoś lub spisek polityczny (to już
lepiej – szare komórki muszą pracować). Czasem
ściga się kogoś lub też odbija. Czasem dobija po
prostu. Podobnie ma się z przygodami znajdowanymi w necie. Powoli stają się Arlekinami eRPeGowymi. Nie wiem niestety z czego czerpią wenę
autorzy tych dodatków. Szukają pewnie w wielu
miejscach i nie znajdują najlepszego pomysłu.
Czasami najlepszym jednak wyjściem jest prostota. Czasami zaś nawet totalna chała lub, co
najmniej, coś klasy B. Najlepiej horror…
Początek może wydawać się dosyć enigmatyczny, ale już przechodzę do konkretów. Choć
Ameryki nie odkrywam, myślę że pomysł mój jest
wart uwagi. Wróćmy jednak do początku.
Siedząc w fotelu i przeglądając telegazetę, natknąłem się na spis ﬁlmów wyświetlanych przez,
bodajże, najbliższy tydzień. Na liście pierwsze,
co rzuciło mi się w oczy, to tytuł ﬁlmu. „Teksańska masakra…” Przeczytałem krótkie streszczenia
i wpadłem na pomysły możliwe do wykorzystania
na sesji. Jednak nie poza sesją, w żadnym wypadku.
Nie wiem czemu, ale jeszcze nikt nie wpadł na
myśl napisania i opublikowania przygody z szalonym mordercą (z niczym takim się jeszcze nie
spotkałem, choć na moim dysku znajduje się prawie dwa gigabajty materiałów o eRPeGach). Ktoś
może zarzucić, że były. Może i były, ale przyjrzyjcie się. Prawie każdy to nekromanta, który chce
pozyskać nowe sługi. I wcale nie jest szalony, tylko opętany żądzą władzy, w najlepszym wypadku
nad kontynentem (żądze przecież nie są przyczyną szaleństwa). Pomysł dosyć oklepany. Prawdą
jest, że można naszego nekromantę umieścić
na dworze królewskim albo gdzieś zakonspirować, pozostawiając graczom misję wyłuskania go
i zabicia lub przynajmniej unieszkodliwienia. Nie
spotkałem się też, aby gdziekolwiek został opisany jakiś miejscowy zwyrodnialec. Jeśli jakiś się
traﬁ, to po prostu ma motywację… Jaką? Żądzę.
I znowu władzy. Czarny charakter ma poprzewracane w głowie i chce zawładnąć miejscowością
i ściągać haracze. Eee…
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- KRONIKA naprawdę śmiertelne. Ale tylko dla zwyrodnialca. Bohaterów
graczy okalecz i to ciężko. Możesz poucinać im coś, ale bez
przesady. Po śmierci psychopaty niech bohaterowie staną się
herosami dla ocalałej ludności.
I tu mała dygresja z mojej strony. Jeśli miałaby to być pierwsza lub któraś z pierwszych przygód drużyny, NIE NALEZY JEJ
PROWADZIĆ. Po takiej pierwszej sesji mogłoby się ubzdurać
ludziom, że RPG to tylko młócka mieczami i żonglerka kulami
ognistymi. Tak nie jest przecież.. Księża mieliby też uciechę
i powód do zakazywania grania w RPG zwykłym ludziom. Jest
to raczej terapia wstrząsowa dla graczy killerów. Może przestaną tak bawić się czyimś życiem. Zabójca może nosić maskę
ze skóry człowieka podobnego do jednego z bohaterów – killera.
Sposób drugi. Stosujemy mordercę jako straszaka. Gracze
są niesforni. Narozrabiali i nie boją się milicji ani wojska. Proszę bardzo. Już mają godnego przeciwnika. Nie ucieka, gdy
dostaje w kość (przynajmniej nie na długo). Nie boi się śmierci, a sam umówił na randkę z nią już kilkadziesiąt osób. Przy
czym jeśli graczy nie chcemy zabić, a przestraszyć, postępujemy tak: podrzucamy im zwłoki jakiś pięciu drabów, zmasakrowanych doszczętnie. Niech znajdą trupy w jakieś uliczce
lub w parowie. W karczmie podrzucamy plotkę o szalonym
mordercy, co zabija z zimną krwią z przyjemnością i uśmiechem na ustach. Następnie konfrontujemy BG ze zwyrodnialcem. Niech ujdą z życiem, ale ledwo co. Najlepiej, żeby
musieli uciekać. Jeśli gracze się zawezmą i zechcą się mścić,
powtórz spotkanie. Ale teraz niech morderca zrzuci/straci maskę, zaś przy traﬁeniu naprawdę mocnym (albo i krytycznym)
zaśmieje się masochistycznie i poliże ranę z rozkoszą. (Jeśli
widzieliście scenę walki Aragorna z orkiem pod koniec pierwszej części, wiecie jak to rozegrać). Powinieneś przestraszyć
graczy. Wystarczy, że będą sobie zdawać sprawę, iż nie znają
wszystkich statystyk z bestiariusza, a na zabójców mają wypróbowane metody.
Sposób trzeci. Jeszcze mniej oryginalny niż poprzednie. Dla
jednego z magów potrzebny jest potrzebny mózg psychopaty.
No i znowu zaczynamy pościg.
Sposób czwarty. Z pewnych powodów szalonego kata trzeba
ucywilizować. Jest czyimś krewnym, posiada ważne informacje itp. Jak to zrobić? Zdjąć klątwę, przez którą popadł w szaleństwo albo przypomnieć mu jego dawne życie – dzieciństwo,
rodzinę. Opcja druga jest nieco trudniejsza od poprzednich.
Będzie potrzebowała zaangażowania graczy i opracowania
psychologii przez MG.
Sposób piąty. Najbardziej skomplikowana. Poprowadzić
przygodę w klimacie Hanibala. Tutaj już odchodzi się od wcześniejszej konwencji. Trzeba bardziej dopracować mordercę.
Jego motywacje, strachy, przewagi, zawady, wygląd, miejsce
pobytu, ulubiony typ oﬁary itp. Porywając się na to, stworzy
się przygodę detektywistyczna. Ale o tym nie dziś.
Jak widać zwyrodnialec to dobra rzecz. Wiele pomysłów na
wykorzystanie. Można sprawić, że świat zacznie żyć. Hmm. No
może nie zupełnie, ale zacznie wydawać się bardziej prawdziwy. Ameryki nie odkryłem, ale wprowadzenie zabójcy może
wprowadzić świeży powiew trupa na sesji. Nic przecież nie
ożywia atmosfery jal trup. Albo i dwa… trzy, cztery… Przyjemniej sesji…
-=baca=-
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cje”? Pobawić się z Bnami, może poznać jakąś miłą
towarzyszkę? A może jednak trzeba im nie lada wrażeń? Gang Night Visions terroryzuje okolicę? Coś dla
spragnionych emocji graczy. Altdorf powoli pada przez
ciągłe ataki skavenów i orków. Połączone siły? Dlaczego? Ktoś nimi kieruje, czy tak same z siebie zawarły
sojusz? Coś dla spragnionych emocji graczy. Nowoodkryty Kaer tylko czeka na zwiedzenie? Ale czemu
nikt z pobliskiego miasta nie chciał się tam zapuścić?
Czemu przy wejściu do jaskini są wymalowane dziwne
znaki, symbole? Coś dla spragnionych emocji graczy…
Ale pamiętaj Mistrzu: nie każdy lubi wrażenia. Czasem
każdy woli po prostu odpocząć.
Więc po pierwsze, drogi Mistrzu zastanów się co lubią i czego chcieliby gracze. Jeśli lubią emocje i walkę,
daj im to. Jeśli chcą odpocząć, pozwól chwilkę odpocząć. Jeśli chcą gdzieś wyruszyć, poprowadź przygodę-podróż. Jeśli chcą miecz magiczny +15… Niech
zaczną się leczyć. Chcą jakiś magiczny przedmiot?
Nie ma sprawy. Musi tylko ten przedmiot pasować do
twojej wizji świata. Nie może być zbyt potężny, nie
może dawać graczom zbyt wielu możliwości, ułatwień.
Czemu? Bo później, by im jakoś zagrozić, musiałbyś
również naginać założenia świata. Im potężniejsi gracze, tym potężniejszy przeciwnik, prawda? Fakt, nie
zawsze, ale żeby walka była zacięta i pełna emocji,
oponent musi być zbliżony siłą do gracza. Tylko nie
przesadzajcie! Włóczędzy nadal pozostaną włóczęgami, banici banitami, i opryszki opryszkami. Choćby
bohaterowie byli półbogami, to zawsze będą „słabi”
BNi. Nie każdy przecież jest świetnie wyćwiczonym
wojem, nie każdy strzela z łuku jak Robin Hood, nie
każdy walczy w zwarciu jak Gotrek, nie każdy jest diablo skuteczny jak Wesoły Zabójca. Naprawdę silnego
BNa nie wstawiaj często… Niech czasem gracze mają
satysfakcje, że mogą komuś dokopać, niech czasem
poczują się silniejsi, lepsi…
Ale wracając do obdarowywaniu graczy magicznymi
przedmiotami. Najpierw dwa razy się zastanów, nim
dasz coś graczowi. Pomyśl czy przedmiot nie zaszkodzi ci w dalszych sesjach, czy gracz nie będzie miał
zbyt wielkiej potęgi, czy jeśli będzie miał dany przedmiot, w ogóle ktoś będzie mu w stanie zagrozić? Już
samo to, że przedmiot jest magiczny (czy potężny)
daje duże korzyści. Magiczne przedmioty są bardzo
drogie. Jeśli przedmiot graczowi nie jest potrzebny,
może go po prostu sprzedać… i ładnie zarobić. Poza
tym… w niektórych światach magii jest niewiele… fakt,
zależy to też (a może przede wszystkim) od twojej wizji. Chodzi o to, byś trzymał w ryzach świat i miał na
niego największy wpływ. Żeby świat żył własnym życiem, był spójny. A nie raz potęga, raz bieda… Albo
gracze są potężni jak stado smoków, a BNi… szkoda
gadać. Równowaga musi być zachowana, jak mawia
Slaine. I wiecie co? Ma cholerną rację.
Wiemy już czego chcieliby gracze… To dobrze. Ta
wiedza, to potężna broń. Nie należy nadmiernie jej
wykorzystywać. Dlaczego? Bo gracze w końcu i tym
się znudzą. Jeśli będą mieli podane wszystko na tacy,
odrzucą to. Coś co przychodzi łatwo, nudzi się bły-
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W każdym systemie mamy określony świat. W Warhammerze mroczne fantasy, w Neuroshimie postapokaliptyczne, spustoszone ziemie i nędzne pozostałości po wielkich skupiskach ludzkich. W WODzie świat
„drugi”, nie dla każdego widoczny i cholernie niebezpieczny. W Dedekach miasta-fortece, niezwyciężonych wojowników i potężnych magów, w Earthdawnie
Kaery… Każdy system ma do zaoferowania własny niepowtarzalny świat, z charakterystycznymi i klimatycznymi motywami. Każdy jest jakże odmienny od tych
pozostałych… Czy staramy się zachować tę odmienność? Jak to zrobić? Nic prostszego…
Pewnie nie raz Mistrzu prowadziłeś kampanię nie
tylko w jednym świecie fantasy. Gracie w Dedeki?
Światów tam na pęczki, każdy inny, taka sama zostaje
jedynie mechanika… Ale co wpływa na to, że światy
są tak charakterystyczne i różnią się od siebie diametralnie? Bo przecież i Zapomniane Krainy, i Barsawia,
i Stary Świat, to fantasy… Są podobne rasy (elfy, krasnoludy, ludzie, itd.), są podobne bronie (magiczne
miecze, broń strzelecka, broń palna), są identyczne
zbroje, jest magia… Ba, nawet potwory są często takie same (orki, mroczne elfy, jednorożce). Więc czym
różnią się od siebie światy?
Szczegółami.
By tchnąć życie w dane uniwersum, musisz Mistrzu
mieć jego sprecyzowaną wizję. Nie może się zmieniać.
Musi być jedna. Od początku kampanii do końca. Nie
ma tak, że raz gracze obławiają się po uszy, tonąc
w magicznych przedmiotach i złocie, a drugim razem
modlą o pomoc boską… bo tylko wiara im pozostała.
Musisz Mistrzu dobrze wiedzieć jak masz prowadzić,
jakim stylem… Chodzi mi o coś, jak kolory w Neuroshimie. Tyle, że według mnie powinno to być trochę
bardziej rozbudowane. Owszem, zajmie ci troszkę
czasu, ale chyba warto poświęcić się dla dobrej zabawy, prawda? Zresztą, gdy będziesz miał już jasno
określony świat, przygody w nim będzie można wymyślać na poczekaniu. Dosłownie. Nie będziesz musiał
siedzieć godzinami przed sesją, żeby kombinować jak
to gracze traﬁą do pewnego miejsca, co tam mogą
znaleźć, kto będzie bronił, jak silny będzie, ilu będzie
miał popleczników, jak silni będą, jak ciężko będzie ich
pokonać, co będą przy sobie mieli… Całe obmyślanie
scenariusza będzie można rzucić w kąt. Co będzie potrzebne? Trochę chęci na początek i zapału do pracy.
Potem… potem będzie już z górki.
Na początek… Pomyśl, Mistrzu jak wyglądały twoje
przygody? Co najbardziej podobało się zarówno graczom jak i tobie? Jakiego typu przygody twoja drużyna lubi najbardziej? Wolą walczyć? A może więcej
kombinować, myśleć, próbują kogoś „załatwić” podstępem? A może mimo upływu kilku sesji nadal nie
są zgraną drużyną? Może czegoś im brakuje? Czegoś,
co związało by ich na dobre i na złe? Coś, przez co
zaczęliby sobie wzajemnie ufać? Albo… twoi gracze są
już znudzeni ciągłą walką, ratowaniem dziewic i zabijaniem kolejnych „Złych”? Może chcą po prostu odpocząć? Nie pragną już nowej broni, nie chcą nikomu
pomagać? Może chcą po prostu zrobić sobie „waka-
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skawicznie, nie chcemy tego. W RPG gracze muszą
do wszystkiego dochodzić sami. Wszystko co osiągną
muszą zyskać ciężką pracą. A ty jesteś od tego, by
praca była naprawdę trudna. Trudna, ale i sprawiedliwa. Staraj się oceniać wszystko obiektywnie. Nie patrz
na to, którego gracza bardziej lubisz, który lepiej gra,
czy który postawi pizzę po sesji. Jesteś Mistrzem, tworzysz, kreujesz świat. Nakreślasz pewien obraz, w którym gracze sami muszą już dać sobie radę. Każdy ma
równe szanse, każdy może osiągnąć to samo co inny.
Nie ma lepszych, czy gorszych… Wszystko zależy od
graczy. Co zrobią? Jak dobry będzie plan napadu? Jak
udane kłamstwo? Oczywiście, ty oceniasz. Więc staraj
się być obiektywnym. Nawet jeśli masz zabić gracza,
ale jesteś przekonany, że jest to słuszne, zrób to. Co
z tego, że przez całą kampanię gracz grał naprawdę
świetnie? Jeden głupi ruch i… żegnaj. Bądź obiektywny. To bardzo ważne.
Nie wstydź się też odgrywać żadnych sytuacji. Jak
wymaga tego sytuacja, warknij, jak trzeba, uderz
w stół. Gestykuluj, wstań z krzesła i pokaż jak przeciwnik tnie. Nie wstydź się też odgrywać kobiet, to
tylko gra. Przecież
gracze mogą często
ﬂirtować z poznanymi kobietami. Nie bój
się tego. Przecież tylko odgrywasz BNa…
Opisuj (oczywiście nie
bez przerwy, wszystko z umiarem) poetycko. Gdy wymaga
tego sytuacja, opisuj
tak jak byś chciał, jak
w książce. Zapomnij
o całym otaczającym
cię realnym świecie.
Zastanawiasz się nad
reakcją graczy? Po co?
Przecież gracie… To
normalne, że opiszesz
rzecz, której normalnie, na codzień byś się
wstydził. Nawet przed
swoimi
najlepszymi
kumplami, którzy nie
wiedzą co to RPG, bałbyś się odegrać niektóre postacie. Ba, wstydziłbyś się może nawet opowiedzieć
im co wyprawiasz na sesjach… Te kilka godzin grania
tygodniowo jest od tego, by przenieść się do świata danego systemu i zapomnieć o wszystkim wokół.
Przecież ludzie nie grający w RPG nigdy nie zobaczą,
prawda? Więc nie zastanawiaj się jakby zareagowali.
Gracze zrozumieją, nie wyśmieją przecież. Jeśli będziesz dobrze prowadził, możesz nawet biegać po pokoju i krzyczeć, jeśli ma to pomóc w budowaniu nastroju, to gwarantuję ci, że gracze cię nie wyśmieją.
Wręcz przeciwnie, załapią klimat, bardziej wczują się
w postacie. Pomyślą sobie: „kurde, przecież gramy,
żyjemy tymi postaciami, musimy zachowywać się jak
one, przecież nikt nas nie widzi…”. Wszelkie sympatie i antypatie jakie do kogoś żywimy odkładamy na
bok i dopiero wtedy gramy. No i to samo działa w drugą stronę. Jeśli jakiś gracz ukradł nam jakiś ważny
przedmiot, bądź pobił nas dość poważnie, bo odgrywał swoją postać, nie przenosimy wzburzenia w świat
realny. Tak postąpiłaby jego postać, nie on sam. On
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gra, żyje tamtą postacią. W rzeczywistym życiu nigdy
nie zrobiłby czegoś podobnego. Gracze powinni o tym
dobrze wiedzieć. Nie wstydź się więc mistrzu mistrzować. I spraw, by twoi gracze nie wstydzili się grać.
Pokaż, im że świat w którym toczą się przygody żyje
własnym życiem. Ty jesteś portalem przenoszącym ich
do tamtego świata. A jeśli mimo wszystko wstydzisz
się reakcji graczy na to co będziesz mówił, bądź robił…
zamknij oczy. Naprawdę pomaga. Sam sprawdzałem.
Tak więc nie na każdej sesji dawaj graczom to, czego chcą. Powoli, spokojnie. Dawaj im to rzadko. Wtedy najbardziej będzie im się to podobało. To do czego
wciąż dążą. Osiągną, ale po jakimś czasie. Jak długim?
To już zależy wyłącznie od ciebie. A uwierz, kiedy dasz
im już to, czego chcą, czego chcieli, do czego droga
była tak trudna… Jeśli dostaną to, na co sami ciężko
zapracowali… Będą wdzięczni. To największa nagroda
jaka może dostać Mistrz Gry. Pamiętaj o tym.
No dobra, ale miało być o światach, a schodzę na
tematy jak dobrze mistrzować i jak dobrze grać. Nie
bezcelowo napisałem powyższe kilka akapitów… By
świat żył, musi być klimat, by był klimat, trzeba dobrze prowadzić i dobrze grać, by dobrze
grać i prowadzić… już
wiecie co jest do tego
potrzebne… nie będę
się więc powtarzał.
A co do światów… podam przykład jak wyobrażam sobie świat
i prowadzenie w nim
przygód na podstawie
oczywiście
Warhammera.
Jak już mówiłem,
najważniejsza jest wizja świata. To jak wyobrażasz sobie życie
w danym świecie, jak
chcesz żeby wyglądało. Ciężko tak wszystko na raz? Pewnie, że
ciężko. Nikt nie mówił,
Hollow że praca MG jest łatwa.
Postaram się pomóc,
dać kilka wskazówek, dzięki którym (mam nadzieję)
wyobrażenie sobie świata i praw nim rządzących nie
będzie wcale takie trudne.
Świat składa się z różnych elementów. Miasta, wioski i ich wygląd, umiejscowienie lasów, umiejscowienie gildii, liczba członków poszczególnych gildii, kto
przewodniczy danej gildii, gdzie i jakie można znaleźć
świątynie, stroje jakie są używane w Imperium, w Kislevie, w Bretonii… Krainy geograﬁczne, gdzie są największe lasy, jak wyglądają góry, co w nich jest, gdzie
czają się skaveni, gdzie są i jak wyglądają siedliska
mutantów… Jest tego naprawdę dużo. Ale zacznijmy
powoli, od początku.
Na samym początku wartałoby określić czy prowadzimy dark fantasy, czy raczej coś łatwiejszego, luźniejszego. Taki ogólny klimat, w jakiej tonacji będzie
zachowany nasz świat. Musimy określić na samym
początku, bo praktycznie wszystko będzie od tego zależało. Jak wiadomo Warhammer, to z założenia dark
fantasy, ale jeśli ktoś się bardzo uprze zrobi co mu się
żywnie podoba. Dla mnie coś takiego zupełnie mija
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przekupstwo, jaka za zabicie człowieka).
To w zasadzie tyle o miastach. Oczywiście, na początku opisuje te, które są tobie potrzebne, w których
na pewno będą twoi gracze. Bo po co masz marnować czas na opisywanie Nuln, kiedy gracze siedzą cały
czas w Middenheim? Opisanie miasta to dużo pracy.
Nie warto marnować czasu na opisywanie zbędnej lokacji.
Mamy więc już opisane miasta. Ogólne spojrzenie
na dark fantasy też już mamy wyrobione. Co dalej?
Zapisz „ogólne spojrzenie na świat” w zeszycie. Zapisz jak zachowują się ludzie, czy są ufni, czy dużo
jest wiosek, czy dużo jest magii, czy potężne są magiczne przedmioty, czy ciężko je zdobyć, czy dużo
jest kapliczek, czy dużo jest wierzących? Rób ciągle
notatki, coś dodawaj, coś wykreślaj, jeśli uważasz to
za kiepskie. Zastanów się czy podróże są bezpieczne,
czy ewentualna pomoc będzie łatwo i szybko udzielana bohaterom graczy. Pomyśl, czy łatwo będzie zdobyć broń, jeśli tak, to gdzie. Jeśli nie odpowiada ci
cennik z podstawki, zrób własny. Jeśli jakieś czary nie
pasują według ciebie do świata, wykreśl je na samym
początku kampanii i ustal z graczami, z których można korzystać, a z których nie. Może sam wymyślisz
jakieś czary? A może, lepiej, zaproponujesz to graczowi, a ty jedynie zaakceptujesz, zmienisz, bądź całkowicie odrzucisz pomysł? Przygotuj kilka legend, które
zna każde dziecko w danym świecie. Opracuj mapki
jaskiń, zdecyduj które mity mają w sobie trochę prawdy, a które są zupełną bujdą. Jeśli statsy niektórych
stworów są według ciebie za niskie lub za wysokie,
zmień to. Opracuj, jeśli nie pasuje ci to co jest w podręczniku, obrażenia zadawane daną bronią, zaplanuj
jak będzie wyglądała walka. Chcesz coś zmienić? Proszę bardzo. Od tego jesteś, Mistrzu.
Pamiętaj jednak, by nie przesadzać. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Nie może być ani zbyt łatwo,
ani tak ciężko, że gracze giną na co drugiej sesji. Musisz znaleźć ten „złoty środek”, równowagę. Nie mówię, że to będzie łatwe. Będziesz się musiał trochę pomęczyć, popróbować różnych konwencji. Ale uwierz,
warto.
Co dodaje grze klimatu? Jak już mówiłem, szczegóły. Co sprawia, że świat żyje? To, że są w nim stałe
elementy, że widać, iż świat w którym żyją bohaterowie jest spójny, charakterystyczny i nie zmienia się
z sesji na sesję, nie jest zależny od nastroju Mistrza
Gry. Notuj ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce
w przygodzie. Może gracze kogoś zabili? Może to był
ktoś ważny, miał przyjaciół, którzy chcieliby się zemścić? A może był świadek całego zdarzenia? Uciekł,
a teraz szantażuje graczy? Zdradzi aktualne miejsce
pobytu, jeśli nie zapłacą określonej sumy? Świat żyje.
Łącz różne wydarzenia związkami przyczynowo-skutkowymi. BNi głupi nie są, też się mszczą, szukają pomocy, przyjaciół. Po każdej sesji zapisuj co było ważnego, co gracze komuś ukradli, komu się narazili, kto
chciałby się na nich odegrać… Kto stał się ich wrogiem.
Dzięki takim notatkom masz ciągłość pomiędzy sesjami. Widać, że świat żyje własnym życiem. No i masz
gotowe scenariusze. Nie musisz się przygotowywać,
bo przecież wszystko zależy od graczy, prawda? Ty tu
tylko opisujesz…
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się z celem, bo czemu nie lepiej zagrać w dedeki, tylko
robić z Warhammera parodię? Cóż… różni mistrzowie,
różne klimaty. Raz bardziej sensowne, innym razem…
Tak więc mamy określoną konwencję (nie tylko tyczy się to podziału na dark i heroic fantasy, tak jest po
prostu najprościej – dark, jest mroczno i ciężko, łatwo
o śmierć, heroic – owszem są wielkie wyzwania, ale
również wielcy bohaterowie, łatwiej o lepszy ekwipunek, dobre żarcie… no i ogólnie świat jakby bardziej
miły). Następnie musimy opisać kilka głównych punktów. Dlaczego? Choćby dlatego, żeby gracze wiedzieli
jak wygląda Altdorf, kto tam żyje, co tam można dostać, jakie gildie tam funkcjonują, czy jest drogo, jakie
tam są budowle, dzielnice… Żeby miasta nie różniły się
od siebie tylko nazwą.
Musisz zrobić mapki (Middenheim, Nuln i Altdorf
– mapki tych miast bez problemu można znaleźć
w Internecie, dobre i to, na początek). Najlepiej załóż
sobie jakiś zeszyt. Duży, formatu A4. Rób tam na początek opisy miast. Na samym początku wklej (bądź
narysuj) mapkę danego regionu/miasta, opisz następnie wszystkie dzielnice. Wrzuć co ważniejszych Bnów,
opisz struktury gildii, kto ma największą władzę, kto
się z kim nie lubi, komu na czymś zależy, gdzie znajdują się ważne domy, jak wygląda główna świątynia
Sigmara, jak Gildia Magów w Altdorﬁe, a jak Uniwersytet Altdorfski? Powypisuj różne szczegóły. Naprawdę
warto posiedzieć trochę dłużej, bo taki „zeszyt miast”
będziesz miał już raz na zawsze… będziesz oczywiście
mógł cały czas coś modyﬁkować, dodawać, zmieniać…
Ale wygląd niektórych budynków, nazwy karcz i rodów
w danym mieście zostaną wciąż takie same. Przecież
miło jest przyjechać do miasta po długiej nieobecności
i napić się piwa w znanej już graczom karczmie albo
nawet iść na kolację do BNa – dobrego znajomego
graczy. Więc jak to ma wyglądać. Najpierw oczywiście mapa, a potem opisy tego co ci się podoba, ale
musisz pamiętać o głównych „punktach” takich, które zawsze będziesz opisywał, które są naprawdę potrzebne w miastach. Może to być, na przykład taki
„zestaw”: Wygląd z zewnątrz (ze wszystkich stron,
czyli ilość bram, wież obserwacyjnych, wygląd bram,
jakie symbole wyrzeźbione są nad bramami ilu strażników stoi przy każdej z bram, itp.); Dzielnice (opis
wszystkich dzielnic, która z jaką graniczy, jakie jest
ogólne wrażenie gdy wchodzi się do danej dzielnicy,
jaki jest ogólny wygląd budynków w poszczególnych
dzielnicach, czy łatwo można zostać pobitym w jakiejś
dzielnicy) Główne organizacje (czyli wszelkiego typu
gildie z nazwiskami przywódców, symbolami i siedzibami, straż miejska, i wszelkiego rodzaju grupy ludzi „związanych” w pewien sposób ze sobą); Główne
budynki (wygląd słynnych budowli, pomników, łącznie z informacjami kto je wykonał, dlaczego, jak długo trwały prace nad pomnikiem, czy daną budowlą);
Główne Karczmy (w jakiej dzielnicy leżą, jak się nazywają, imiona karczmarzy, jak dużo liczą za jedzenie,
pobyt, jakiego rodzaju klientów można w danej karczmie spotkać); Ważni BNi (opis Bnów nie związanych
z żadnymi organizacjami, a mimo to charakterystycznych i mogących pomóc, bądź zaszkodzić graczom,
mogą to być na przykład znani na cały świat kowale,
czy magowie); Targ (czyli co i jak ciężko można zdobyć w danym mieście, jak drogo jest, a może właśnie
wyjątkowo tanio?); Prawa (ogólne prawa jakie panują
w danym mieście, np. czy można chodzić w zbroi po
ulicach miasta, czy w nocy w ogóle można chodzić po
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MAIA
opowieść z Magorią w tle, opowiadanie

Dla Mamy w dniu urodzin
Kraków, 6.8.2004
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Pokoik był nieomal dokładnie taki, jakim go
sobie wyobraziła. Mały – co najwyżej piętnaście
metrów kwadratowych powierzchni, biały, sterylnie czysty i minimalistycznie urządzony – biurko,
krzesła i nic więcej – wyglądał jak pokój przesłuchań z tandetnych ﬁlmów science-ﬁction. Denerwowała się coraz bardziej. Ileż jeszcze każą jej
czekać? Kiedy powiedzą, co się dzieje? I, na Boga,
co się stało z Maxem?
Drzwi po jej prawej stronie otworzyły się, klimatyzacja wepchnęła do pomieszczenia ogromne
ilości zapachu ostrej wody toaletowej, po czym
w wejściu stanął wysoki mężczyzna w czarnym
garniturze. Miał około sześćdziesiąt lat, posiwiały,
z krótko przystrzyżoną ciemniejszą brodą; spojrzenie niepokojąco podejrzliwe.
– Pani Majere, jak sądzę? – cicho spytał głosem, który przenikał do szpiku kości. Potwierdziła
skinięciem głowy. – Doktor Aleksander Sahalin–
przedstawił się z lekkim wschodnim akcentem.
– Pan jest tu ordynatorem? – spytała z nadzieją.
– Mniej więcej – Sahalin wykręcił się od odpowiedzi. – Zajmuję się pani synem.
– Co z nim? – nadaremnie usiłowała powstrzymać drżenie głosu.
– Miał miejsce wypadek…
***

Upał stawał się coraz bardziej nieznośny; nawet zwykle dokuczliwe owady nie pojawiały się
w zasięgu wzroku lub słuchu. Tak właściwie to
panowała cisza. Absolutna cisza. Nienaturalna cisza, jak przed burzą. Na ulicy nie było nikogo, ani
żywej duszy, co mogłoby się wydawać zwyczajne
przy takiej temperaturze, jednak niepokojąco niemożliwy brak dźwięków zdawał się narastać. Przy
budynkach przemknęło bezgłośnie kilka cieni,
krótkich na chodniku, wydłużonych gdy zbliżyły
się do ścian. W kierunku otwartych drzwi narożnej restauracji pofrunął malutki, owalny przedmiot. Upadł ciężko i wtoczył się do środka. Granat
eksplodował.
Ochlapane krwią szyby posypały się z hukiem
na chodnik. Zza rogu budynku wybiegło kilku uzbrojonych mężczyzn ubranych w znoszone
mundury. Otworzyli ogień za trzema zamachowcami uciekającymi w stronę zaułka. Uciekinierzy
wbiegli w uliczkę, dotarłszy do ściany pomiędzy
domami rozdzielili się. Dwaj przewrócili na środek
drogi klika drewnianych skrzynek i przygotowali
się do obrony, trzeci zaś – osłonięty blisko trzy-

46

metrowym kontenerem – zajął się otwieraniem
bocznych drzwi jednego z budynków.
Zza rogu wychynęła głowa jednego z żołnierzy
i cofnęła się natychmiast, gdy poleciały w jego
kierunku – jedna za drugą – dwie serie z AK-47,
odłupując drobinki cementu od ściany. Żołnierze
strzelili na ślepo kilka razy w głąb zaułka, raczej
by wystraszyć przeciwników, niż zranić.
Drzwi w końcu ustąpiły pod miarowymi kopniakami. Posypały się trociny, gdy pękające zawiasy
rozrywały drewno orając je pordzewiałymi śrubami. Z zaułka wytoczył się mały owalny przedmiot.
Rozległy się urywane krzyki i tupot wielu nóg. Kolejny granat eksplodował.
Dym i kurz opadły; żołnierze, niektórzy lekko
podrapani w paru miejscach, wpadli do zaułka
czujnie wypatrując przeciwnika. Ktoś krzyknął.
Ktoś inny wskazał na coś ręką. Jeszcze ktoś inny
wydał krótki rozkaz i oddział powoli, ostrożnie
wszedł do budynku.
Zamachowcy uciekali kanalizacją.
***
– Miał miejsce wypadek… – beznamiętnie kontynuował doktor Sahalin. – Pewna restauracja
w centrum stała się celem ataku terrorystycznego. – Na szczęście nikt nie zginął, kilka osób zostało rannych, ale to raczej siniaki i zadrapania.
– Dzięki Ci, Boże… – szepnęła kryjąc twarz
w dłoniach.
– Jednak z Maxem jest pewien problem. Podmuch rzucił go na ścianę i Max stracił przytomność. Jest w śpiączce.
***
Trzej zamachowcy dotarli do wielkiej podziemnej hali, w której krzyżowały się tunele ściekowe
z całego miasta. Zatrzymali się na chwilę na środku, jakby nasłuchując, po czym ruszyli w jeden
z korytarzy po lewej. Po kilkunastu krokach dotarli do końca tunelu. Bez słowa zawrócili i zaczęli
szukać innej drogi. Idący jako ostatni, dwudziestokilkuletni blondyn w czarnych dżinsach i szarej
koszulce z logiem Donnay, półprzytomnie przejechał dłonią po nienaturalnie płaskiej ścianie blokującej tunel. Szybko dołączył do reszty.
***
Barbara Majere zdawała się zapadać do wewnątrz. Zrezygnowana i pełna smutku spojrzała
na doktora Sahalina, jakby w oczekiwaniu na jakąś jeszcze straszniejszą wiadomość.
– To, że jest w śpiączce jeszcze niczego nie
oznacza. Właściwie to… Czy Max grywał w gry
komputerowe? – spytał dość niespodziewanie Sa-
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***
Szli kanałami już trzeci kwadrans. Max dawno
się zgubił, dla niego każdy fragment ściany wyglądał identycznie. Może nawet tak było? Poprawił
karabin wrzynający mu się w ramię przez cienką
szarą koszulkę. Nagle zatrzymał się zdezorientowany i rozejrzał podejrzliwie. Wydawało mu się,
że coś usłyszał, jednak nie było do końca pewien,
więc cofnął się kilka kroków by to sprawdzić.
– Max! – z oddali dobiegło ciche wołanie. – Max!
To nieprawda! – Wzdrygnął się gdy usłyszał ten
głos; jak gdyby znał go od zawsze, ale nie wiedział czyj. – Max! To nie jest prawdziwe! – Otrząsnął się. Nie miał czasu na zastanawianie się nad
tym. Walczył o wolność, a misja była w tej chwili
najważniejsza.
***
– Wygląda na to, że sam głos nie wystarczy

– powiedział Sahalin wstając, niezbyt zdziwiony
takim obrotem spraw. Barbara Majere siedziała
przy łóżku syna, na którego głowie znajdowało
się kilka elektrod połączonych różnokolorowymi
kablami z komputerem. Ucałowała go w środek
czoła i wyszła za doktorem.
***
W niepozornym zaułku właz ściekowy podniósł
się i przesunął na bok z cichym zgrzytem metalu
o wilgotną kostkę brukową. Czyjeś oczy zlustrowały okolicę. Najpierw wypadł karabin, zaraz za
nim wysunęły się brudne ręce, po czym pierwszy
z zamachowców wyczołgał się z kanału. Przykucnął i zaczął rozglądać się badawczo. Drugi mężczyzna wypełznął z otworu i szybko ukrył się za
sporą skrzynią pełną zardzewiałego żelastwa.
Max wyszedł ostatni. W chwili gdy chował się za
kolejną skrzynią, padł strzał.
Mężczyzna, który jako pierwszy wyszedł ze
ścieku, upadł z głową przestrzeloną na wylot. Pod
jego głową zaczęła zbierać się kałuża krwi pełna
odłamków czaszki. Drugi oraz Max otworzyli ogień
do czterech żołnierzy wskakujących do zaułka.
Max, strzelając seriami, rozszarpał jednemu klatkę piersiową. Krew chlusnęła na bruk. Żołnierz
upadł groteskowo. Drugi szybką serią przestrzelił
kolana dwóm napastnikom, którzy przewrócili się
z krzykiem. Wstał i kilkoma strzałami dobił ich.
Siła pocisku przewiercającego mu ramię rzuciła
nim o ścianę. Osunął się pozostawiając krwawą
plamę.
Przerażony Max rozejrzał się po zaułku. Ciała
zabitych zdawały się wolno wsiąkać w podłoże.
Chwila nieuwagi kosztowała go wiele. Poczuł nagłe ukłucie w lewym boku. Upadając posłał kilkadziesiąt pocisków w stronę ostatniego żołnierza,
pozbawiając go twarzy a zaraz potem głowy. Padł
ciężko na bruk.
Leżał sam. Pozostałe ciała zniknęły. Widział
krew wypływającą z jego boku i nagle odniósł
wrażenie, że coś jest nie tak. Że nie powinno tak
być. Że martwe ciała chyba nie powinny znikać.
Tuż przed nim pojawiła się kula światła. Usłyszał spokojną, dziwną lecz piękną pieśń bez słów.
Poczuł, że jego ciało powoli wnika w bruk, zatraca się. Z kuli światła wyszła kobieta w świetliście
białej sukni, wyciągnęła do niego rękę.
– Max! – usłyszał jakby z oddali. – Max!
– Mamo! – usłyszał siebie krzyczącego. Wiedział już czyj głos słyszał wcześniej, nie mogąc
go zidentyﬁkować. – Mamusiu! – krzyknął ponownie. Będąc niemal całkowicie zanurzony w bruku ostatkiem sił chwycił ją za dłoń. Poczuł nagłe
szarpnięcie, po czym wyłonił się z ulicy cały i zdrowy. Kobieta przyciągnęła go do siebie i przytuliła.
Uśmiechnął się przez łzy i objął ją mocno.
– Chodźmy do domu – powiedziała Barbara
prowadząc syna w kierunku świetlistej kuli.
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halin.
– Tak… Raczej tak… – powiedziała zaskoczona.
– Ale co to ma do rzeczy?
– Hmm… Tego się spodziewaliśmy – mruknął
bardziej do siebie. – Widzi pani… Max wykazuje
nadmierną aktywność mózgu. Nadmierną jak na
osobę w śpiączce.
– A co do tego mają gry? – spytała nie rozumiejąc.
– Uznaliśmy, że nadaktywność mózgu może
mieć coś wspólnego z zamachem, więc podłączyliśmy Maxa do Mai.
– Mai?
– To od angielskiego Aplikacja Masowej Sztucznej Inteligencji. W skrócie MAIA – wyjaśnił. – Jesteśmy w stanie monitorować, i monitorujemy,
fale mózgowe pani syna.
– Jest podłączony do komputera? To niemożliwe… – zaprotestowała.
– Możliwe, pani Majere. To jak najbardziej możliwe. Nie wiem co pani dokładnie powiedziano,
ale to nie do końca jest szpital. Prowadzimy tu
badania nad podłączaniem mózgu ludzkiego do
komputerów, dlatego właśnie pani syn znalazł się
u nas i tylko my możemy mu pomóc. Jego mózg
nie odróżnił rzeczywistości od majaków i w tej
chwili Max przeżywa coś, co jego umysł skojarzył
z ostatnimi wydarzeniami. Wydaje mu się, że jest
w grze wojennej, choć zapewne jeszcze sobie nie
uświadomił, że to tylko gra. Z tego względu jest
to bardzo niebezpieczne; jeśli uwierzy, że zginął –
umrze. MAIA monitoruje tylko rozwój sytuacji, ale
by wyciągnąć Maxa z tej wirtualnej rzeczywistości
potrzebujemy kogoś, kto go dobrze zna, bliskiej
osoby. A kto jest bliską osobą jeśli nie matka?
– Boże… – szepnęła przerażona natłokiem informacji. Nie interesowała się komputerami poza
swoją pracą, a nie było tego zbyt wiele. Ale Max…
Jej syn tam jest i trzeba mu pomóc. Powoli uniosła głowę. Odetchnęła ciężko. W jej oczach płonął
ogień zdecydowania.– Co mam zrobić?
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Marzenie Szina Dwanaście
opowieść z Magorią w tle, short story
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Kaszlnął, wypluwając z ust gorzki pył. Wyszarpnął zanurzone po łokcie w piachu ręce i usiadł na
rozgrzanej nawierzchni. Obejrzał się. Biały mur
otaczający Stalowe Miasto został daleko w tyle. Szin uciekał już od dwóch godzin i piętnastu
minut, czuł ból w klatce piersiowej, a rozpalona
skóra piekła nieznośnie. Upadał średnio co dziesięć minut.
Wstał chwiejnie i wspiął się na najbliższą wydmę.
Pustynia wydawała się ciągnąć bez końca, daleko po lewej migotało coś, co mogło być oazą,
ale równie dobrze mirażem. Zerknął przez ramię
na połyskujące miasto. Słońce igrało na metalowych powierzchniach, wznoszone budynki połyskiwały jak diamenty. Robotnicy z daleka przypominali mrówki na ciele stalowego giganta.
Zmrużył oczy, czując narastającą wściekłość.
Nienawidził Deusa, nienawidził ludzi, którzy wyrwali go z błogiej egzystencji w Światach Wewnętrznych i zabrali tutaj. Do miejsca, gdzie ból
rozrywał mięśnie, a uczucia rozsadzały czaszkę.
Ryknął nieludzko i rzucił się na piach. Pamiętał miły chłód Krainy Dziesięć, gdzie przemykał
uliczkami, wykonując polecenia, bezustannie
świadom obecności Hermesa. Teraz wszystko
odeszło. Hermes, ojciec – jak czasem myślał
o superkomputerze – zniknął. Pozostała spiekota
i nieustanna praca pod uważnym wzrokiem ludzi.
Spojrzał na dłonie pokryte liniami zniszczeń.
Niegdyś jednym ruchem potraﬁł wytworzyć
przedmiot idealny, zgodny ze specyﬁkacją, lśniący i piękny. Teraz z trudem kreował obskurne
płyty, z których wznoszono budowle Stalowego
Miasta.
„Zyskaliście nowe ciała i nowe możliwości”
– mówił promiennie Deus otoczony zaufanymi
współpracownikami. „Dzięki Magorii nie jesteście
ograniczeni do wirtualnej egzystencji, ale możecie żyć prawdziwym życiem w jednym z prawdziwych światów.”
Nie wspomniał o cierpieniu, ramionach drżących ze zmęczenia i bezsennych nocach, kiedy
strach o przegrzane obwody nie pozwalał zmrużyć oczu. Złapał się za skroń. Chciał wykrzyczeć
całą złość, zniszczyć coś, rozbić. Kiedyś nie miał
takich myśli. Był inny. Zapragnął, by czasy spokojnej egzystencji wróciły.
Nie wiedząc, gdzie się udać, trwał nieruchomo
na szczycie wydmy. Samotna postać na złotym
pustkowiu. Czas mijał nieubłaganie, ale Szin zobojętniał i z zaciśniętą szczęką znosił cierpienia.
Warkot silnika początkowo nie docierał do ste-
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ranego umysłu, dopiero po chwili szare powieki
uniosły się. Łazik zatrzymał się u stóp wydmy.
Dwóch ludzi wyskoczyło na piach i pobiegło w jego stronę. Chciał się poruszyć, ale ścięgna zesztywniały i tylko patrzył z ukosa na przybyłych.
Rozpoznał młodszego – Gregorij był nadzorcą
w trzecim kwartale. Teraz drapał się w zamyśleniu w brodę, po kolana w piasku.
– Szin Dwanaście – odczytał starszy.
- Jeden z pierwszych. – Zaciekawiona twarz
Gregorija zbliżyła się do oczu Szina.
– Nie potraﬁą się przystosować. Pierwsze z Szinów nie były pomyślane do istnienia w zewnętrznych krainach, ale Magoria sama przystosowała
wirtualne ciała, aby mogły istnieć także w rzeczywistych światach. Niesamowita rzecz.
Szin poczuł jak ręka mężczyzny uderza o plastik napierśnika, ale nie mógł nic zrobić. Znieruchomiały i upokorzony zapragnął umrzeć.
– Co z nim zrobimy? – Gregorij postukał
w pancerz i zerknął przez porysowaną obudowę
do wnętrza. – Boże, ma nawet serce i żyły. Ciekawe jak coś takiego może w ogóle istnieć.
- Przestałem się dziwić czemukolwiek wieki
temu – mruknął starszy. – Zabierzemy nędznika
do naprawy. Ostatecznie może pójdzie do kasacji, jest już mocno zużyty.
Chociaż niedawno pragnął śmierci, Szin przeraził się słysząc, że grozi mu zniszczenie. Próbował rzucić się do ucieczki, nawet zgiął kolano,
ale stawy zaskrzypiały od nagromadzonego pyłu
i nagle upadł twarzą do piachu. Wdzierający się
do oczu piasek szczypał, bolał stłuczony policzek
i wyłamane kolano.
– Słyszałeś? Chyba się odezwał, jęczy czy
coś.
Nagle usłyszał pieśń, kojącą ból, przecudną.
Rozpoznał miękki głos – należał do Magorii, najdroższej matki. Zanurzył się w ciemność wypełnioną roztańczonymi iskierkami.
– Cholera, coś mu pękło w głowie. – Szept
z oddali, nieważny, cichnący. – Jezus, Gregorij,
szlag go całkiem traﬁł, popatrz, nawet coś wycieka.
Ciemność pochłonęła Szina Dwanaście. Nie
czuł strachu, tylko przepełniającą piersi radość.
Nareszcie opuszczał znienawidzony świat cierpienia i strachu. Światła gromadziły się wokół.
Do pieśni dołączyły liczne głosy, a wśród nich
spokojny baryton Hermesa. Szin roześmiał się
i podążył za światłami, które wykwitły w mroku
i utworzyły ścieżkę prosto do nowego miejsca.
Uniósł powieki.
Tomasz Kucza

- LITERATURA Meham Jakob

Kochać inaczej
opowiadanie z IV konkursu międzygildyjnego, I miejsce

ludzki sposób. Kątem oka dostrzegł bladą, wystającą spod koca stopę kobiety. Z trudem przypomniał
sobie zapach i jedwabisty dotyk jej skóry. Uczucia
i doznania, tak wyraźne jeszcze przed godziną ulatywały z każdą upływającą sekundą. Co tym razem
uczynił źle? Zasnęła zbyt szybko, opadła z sił za
wcześnie. Pewno i tym razem wino było zbyt mocne, on zbyt zapobiegawczy, a ciało zbyt łapczywe.
Stukanie w ścianę wyrwało mężczyznę z letargu.
Pospiesznie ubrał spodnie, przypiął pas z mieczem,
nałożył kapelusz. Wino w butelce czekało cierpliwie na kolejną noc, sięgnął więc po nową ﬂaszkę
i odkorkował. Napój orzeźwił, przywrócił trzeźwość myślenia, wyostrzył wzrok. Sąsiedni pokoik
zawsze pusty, od lat niezamieszkały najwidoczniej
znalazł nowego właściciela. Ten niepokojący fakt
przyprawił Gustawa o szybsze bicie serca. Cudowne i bezpieczne miejsce schadzek zostało brutalnie
zdemaskowane, co więcej znalazł się ktoś, z kim
nieświadomie podzielił się tajemnicą. Sam fakt, że
w starej sypialni na Kaufamanstrasse 23 ktoś jest,
zaintrygowała zapewne sąsiada zza ściany na tyle,
by podsłuchać, podpatrzeć i zapamiętać niezbędne
fakty.
Sytuacja stała się co najmniej niebezpieczna.
Dociekliwość człowieka zza ściany groziła zdemaskowaniem i wydaniem tajemnicy Gustawa. Jakież
kroki przedsięwziąć? Co czynić? Wzrok instynktownie powędrował w stronę noża, narzędzia dużo
bardziej poręcznego niż wielki miecz. Rozwiązanie
proste i sprawdzone, pozwoliłoby uniknąć wielu
kłopotów. Po raz kolejny życie stawiało przed nim
problem. Jak długo los będzie rzucał mu kłody pod
nogi? Tyle wysiłku włożył w przygotowanie tamtej
nocy, tyle czasu i pieniędzy. Zaprzedał się temu zupełnie, wszystko inne przestało się liczyć, tylko ona
i on w szale miłosnych uniesień. Teraz jednak nie
dość że czuł się rozczarowany minioną nocą, swoją
postawą wobec młodej Rozalii, to jeszcze ten typ
zza ściany. Pozostawienie problemu samemu sobie byłoby niewątpliwie najgorszym rozwiązaniem.
Kochał Rozalię i nie mógł pozwolić, by ktokolwiek
oglądał jej ciało.
Młoda dziewczyna zdawała się spać. Nagie ciało
delikatnie przykryte kocem trwało w bezruchu. Tylko zimny wiatr wdzierający się przez otwarte okno
rozwiewał kosmyki włosów wystające spod ciężkiej
tkaniny. Jej życie było całkiem proste, łatwe, jakby
nie z tego świata. Bogaci rodzice zapewnili szczęśliwe dzieciństwo, dobrą szkołę w stolicy. Nigdy
nie myślała o pustym brzuchu, dekolt zawsze zdobił złoty łańcuszek. Mała królewna w świecie przepełnionym głodem, mordem, biedą i zarazą. Mała
gwiazdeczka leżała teraz na wielkim łóżku, przykryta grubym kocem. Każdy, kto by ją zobaczył, zastanowiłby się co tak ładna i delikatna dziewczyna
robi w brudnym, dusznym pokoju? Nikt jednak nie
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Zimne powietrze owiało gorącą od pocałunków
twarz. Chłód poranka z trudem wdzierał się przez
zbitą zasłonę gorącego powietrza przepojonego zapachem zmęczonego, spoconego ciała. Gdzieniegdzie czuć było jeszcze delikatny zapach kobiecych
perfum i śnieżnobiałego pudru. Niemalże mistyczną
atmosferę miłosnego aktu dopełniały gdzieniegdzie
porozrzucane ciuchy, niedbale ściągnięta biżuteria,
damska bielizna. Mężczyzna podniósł się powoli,
jakby ten nieznaczący ruch sprawiał mu wielki wysiłek. Wsparłszy się na ręce począł rozglądać się
wokół. Niewielki pokoik, którego przestrzeń niemal
całkowicie wypełniały stół wraz z dużym, podwójnym łóżkiem wyglądał zupełnie zwyczajnie. Panujący bałagan, a raczej nieporządek, nie przytłaczał,
a jedynie stanowił kolejny element ściśle pasujący
do otoczenia. Właściwie całe pomieszczenie, wszystkie sprzęty, książki, obrazy, ryciny, wszechobecny
kurz bardziej pasowały do niesfornego żaka, niż
mężczyzny leżącego na łóżku. Chłodnym wzrokiem
nadal oceniał sytuację. Jeszcze świeże wspomnienia minionej nocy wciąż uderzały w skronie niczym
fale przyboju. Na samo wspomnienie tamtych chwil
mężczyznę przeszywał podniecający dreszcz, krople potu mimowolnie pojawiały się na czole, a ręce
drżały. Niesamowitym było także dziwaczne uczucie, cudowny ból w okolicy karku, ból który pojawiał
się zawsze rano, nigdy wcześniej, cudowne wrażenie, na które czekał i pracował tyle godzin, bolesny
i przenikający dreszcz będący ostatnim mostem łączącym go ze światem miłosnych uniesień.
Mimo wszystko był na siebie zły. Wczorajsza noc
miała wyglądać nieco inaczej. Był zbyt chciwy, zbyt
pazerny i zbyt pobudzony. Wszystko odbyło się tak
szybko, a ze wszystkich sił pragnął tego uniknąć.
Tyle wysiłku kosztowała go znajomość, tak długo
kobietę uwodził, podchodził, poznawał. Tyle dni, tygodni zajęło poznawanie jej zwyczajów i upodobań.
Tak trudno było uśpić czujność rodziców, przyjaciół,
zadbać o każdy detal i szczegół. Ledwie pamiętał
ostatnią kobietę, tak więc ta miała być urzeczywistnieniem wszystkich marzeń i fantazji, pragnień
i dążeń. Niestety instynkty wzięły górę. Jeszcze nim
przekroczyła próg kamienicy na Kaufmanstrasse,
nim pochyliła głowę, wchodząc przez niska futrynę,
myślał że zapanuje nad sobą, poskromi żądzę, że
ten raz będzie taki, jakim go sobie wymarzył. Od
miesięcy układał w głowie plan nocki. Każdy szczegół, każda minuta była przemyślana i zaplanowana, każdy gest wyuczony i opracowany. Nie udało się. Zgubiła go przezorność, ostrożność, cechy,
które pozwalały jak dotąd osiągać wszystkie cele,
lecz zarazem cechy, które zabierały cudowną nutę
szaleństwa, ryzyka i niepewności.
Nieogolona twarz odbijała się pokracznie w potłuczonym lustrze. Wielka pajęczyna to dzieliła ją
na dziesiątki mniejszych, to znów wyginała w nie-
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mógł jej widzieć, nikt poza Gustawem, który
przyprowadził dziewczynę tutaj, i tajemniczym
sąsiadem zza ściany.
Gustaw spojrzał na bosą stopę, stopę, która
nigdy nie chodziła boso po śniegu, po błocie,
która nie znała smrodu onuc, stukotu drewniaków. Jakże inny świat dotyczył tej małej królewny, świat który nigdy nie był mu dany, nie
był i nie będzie! Spojrzał raz jeszcze, ciesząc
się w duchu, że to jemu przypadł największy
skarb dalekiego, niedostępnego świata. Człowiekowi, który przez lata gryzł suchą kromkę
codzienności, zwyczajności i biedy. Mały kwiatuszek oddał się właśnie jemu, dając, co miał
najcenniejsze. Myśl dodawała otuchy, przepełniała radością.
Czar chwili prysnął w momencie, gdy zza
ściany dobiegł stukot upadającego krzesła. Zapomniał, na chwilę zapomniał o tajemniczym
człowieku. Ten błąd mógł kosztować wiele. Koniecznie musiał coś zrobić, nim tamten otrząśnie się z szoku, jakiego doznał, podglądając
kochanków, i zaalarmuje władze. Delikatnie
zbliżył się do starych, drewnianych drzwi. Przytrzymał pas, by mieczem noszonym bardziej
dla mody niż obrony, nie uderzyć o stół lub
krzesło. Zamek zaskrzypiał cicho, gdy mosiężny klucz uruchamiał trybiki i zapadki. Jednym
płynnym ruchem uchylił masywne wrota, na
tyle by prześlizgnąć się do sąsiedniego pokoju, zajmowanego przez nieznanego przybysza. Krótki korytarz pokonał kilkoma krokami.
W ręku momentalnie pojawił się nóż. Minął stary regał, skrzynię z urwanym wiekiem i z całym impetem natarł na drzwi. Mimo swoich lat,
dysponował sporą siłą, a stare drzwi nie stawiały dużego oporu. Przekrwione oczy szukały szpiega, podglądywacza, donosiciela. Ręka,
kurczowo ściskając nóż, niemal sama rwała się
w ciemność, by rozdawać mordercze pchnięcia.
Nikła świeca z trudem oświetlała kąt zagraconego pokoju, kąt, w którym spał jakiś człowiek,
na posłaniu ze szmat i starych ciuchów. Przykryty zasłoną, otoczony butelkami zapewne
nie postrzegał rzeczywistości taką jaką była.
Jakimż sprytem wykazał się ów podpatrywacz,
skoro w obliczu zdemaskowania udaje pijaczynę. Lecz Gustaw nie był głupi i znał się na takich sztuczkach. Ostrze raz za razem wbijało
się w chude ciało włóczęgi. Cios za ciosem gasił
iskierki życia w wątłym ciele pijaczyny. „Życie
to ciężka kromka chleba! Sam zadbaj o swoje
marzenia! Moich nie dostaniesz!” – słowa Gustawa z trudem wydostawały się zza zaciśniętych ust.
Gdy wrócił do Rozalii, był wyraźnie spokojniejszy. Wytarł zakrwawione dłonie i delikatnie
uchylił koc. Z chciwością spojrzał na bielusieńkie ciało. Pospiesznie rozebrał się, wylewając
przy tym butelkę z zatrutym winem, po czym
delikatnie położył się obok wybranki, tuląc do
piersi zimne, skostniałe ciało.
Meham Jakob

- LITERATURA Krzysztof „Grabarz” Maksymiuk

Dorobek Życia
opowiadanie z IV konkursu międzygildyjnego, I miejsce

gaci mieszczanie. – Do wieczora powinni wszyscy
już przybyć. Jeszcze kilka godzin.
Krasnolud faktycznie poczuł się trochę ciężko.
Teraz, gdy euforia ze spotkania trochę opadła, znowu zaczęło się to nieśmiertelne łupanie w kościach.
Faktycznie, krótka drzemka dałaby mu siły na wieczorne gadanie. Biorn westchnął.
– Masz rację… pokaż ten pokój, zjem coś i odpocznę.
– Więc chodźmy.
Starzy przyjaciele weszli w korytarz.
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Biorn z zaciekawieniem rozejrzał się po pomieszczeniu. „Ho, ho, nieźle się dorobił ten nasz mag…
A pamiętam jeszcze czasy, kiedy ledwo udawało
mu się płomyk wskrzesić” – myślał krasnolud. Stał
właśnie w pokoju gościnnym wieży Dolmichusa.
Stary już, przygarbiony trzymał w rękach przedmiot zawinięty w szary papier. Po chwili czekania,
nie zdołał się powstrzymać i zaczął chodzić po wnętrzu z uwagą oglądając wszelkie obrazy, meble czy
urządzenia. Czasem mruknął pod nosem w kierunku twórcy danej rzeczy. Co chwila spoglądał na pakunek i uśmiechał się pod nosem.
Tak właśnie zastał krasnoluda gospodarz.
Z uśmiechem patrzył jak Biorn majstruje przy młynku do kawy. Postać siwego krasnoluda przypominała Dolmichusowi czasy, gdy podróżowali jeszcze po
świecie, mając w sakiewkach kilka złotych koron.
Jakże bardzo różnił się w tamtych czasach – młody, początkujący sztukmistrz, potraﬁący zaledwie
wyczarować kilka prostych rzecz – od Mistrza Dolmichusa, który zdobył poważanie w całym Altdorﬁe. „Ech… to spotkanie było świetnym pomysłem.
Ciekawe co wszyscy robili po naszym rozstaniu…
Pewnie zebrali wszystkie bogactwa i prowadzili cichy interesik na boku.”
Gospodarz wyglądał całkiem młodo. Częste kuracje różnymi specyﬁkami, a może niebezpieczne
rytuały, sprawiły, że ani łysina, ani siwe włosy jeszcze się nie pojawiły.
– Biorn! Co ty tu szperasz? Pewnie już coś popsułeś. – Krasnolud aż podskoczył, gdy mag zaczął
mówić. Odwrócił się w mgnieniu oka i przyjął pozę
„Przepraszam, ja tu tylko sprzątam”. Dopiero gdy
zauważył wielki uśmiech na twarzy maga, uspokoił
się.
– Tak hmm… już wszystko co chciałem, zdążyłem
ukraść. – Brodacz lubił się przekomarzać. – Aleśmy
się dawno nie widzieli ty mój Dolmichusie. – Krasnal rzucił się magowi w objęcia. – Siadaj opowiadaj gdzieś był stary capie przez te wszystkie lata.
Widzę żeś się nieźle dorobił na tym czarowaniu. Ja
też nie mogę narzekać. Wyglądasz też jakbyś potraﬁł zabijać samym dotykiem. Mój mały czarodzieju…
Gospodarz przemilczał potok słów Biorna. Czasem tylko westchnął coś w stylu „Ach, jakże dawno cię nie widziałem.” Gdy zauważył, że krasnolud
oczekuję na odpowiedź uśmiechnął się szczerze.
– Biornie, Biornie, nic się nie zmieniłeś. Wiesz,
zjawiłeś się pierwszy. Inni powinni za chwilę przybyć. Nie mam już tyle sił, żeby każdemu opowiadać
wszystko jeszcze raz, więc na razie powiem tylko,
że u mnie wszystko świetnie się potoczyło. Chodź
do pokoju gościnnego, odpoczniesz po podróży,
zjesz coś, może nawet zdążysz się zdrzemnąć. –
Mag spojrzał na piękny ścienny zegar, drogi zbytek
na który mogli pozwolić sobie tylko naprawdę bo-

***

Drugi zjawił się Albert, około 70-letni człowiek.
Mimo wieku chodził dziarsko, a wyglądał rześko.
Podobnie jak krasnolud trzymał w ręku pakunek
zawinięty w szary papier. Gdy wchodził do sieni
wieży Dolmichusa, gospodarz stał w przedpokoju,
co chwila zerkając na zegar.
Dwaj starzy przyjaciele bez słowa rzucili się sobie
w objęcia. Po krótkiej ciszy pierwszy odezwał się
mag.
– Ty mój Albercie. Tyle lat, tyle historii, ach. –
Oczy mężczyzny zaszkliły się. Przypominał sobie
wszystkie przygody, częsty strach, wielką radość,
rozstanie w przyjaźni.
– Tak, tak Dolmichusiku. Ale miałem ciężką podróż… Jest ktoś jeszcze? Tyle opowieści do opowiedzenia. Ach… – Gość wyprostował się, zdjął płaszcz
i zawiesił na stojaku. Gospodarz w tym czasie zaczął referować.
– Już ten stary cap Biorn jest. Nic się nie zmienił.
– Na myśl o krasnalu mag mimowolnie uśmiechnął się. – W tej chwili pewnie drzemie po podróży. Z tego co wspominał jechał dwa tygodnie. I od
razu wszedł tutaj. To się nazywa krzepa. Choć teraz
padł… No, ale jak się ma 200 lat z hakiem, można sobie trochę przysypiać. Ale, żeby honor oddać,
duchem jest o 100 lat młodszy.
– A Tendril? Pewnie jak zawsze się spóźnia?
– Dokładnie tak. Mam nadzieję, że niedługo
przyjdzie. Może odpoczniesz do tego czasu? Dobrze
by było, gdybyśmy wszyscy mieli siłę na wieczór.
Rozumiesz chyba.
– Dobrze dobrze, tylko chcę jeszcze Biorna zobaczyć i pogadać z nim trochę.
Mag uśmiechnął się.
– Więc chodźmy.
Starzy przyjaciele weszli w korytarz.
***
Dolmichus stał w przedpokoju i co chwila spoglądał na zegar. „Jeśli Tendril się nie zjawi, smutno będzie… ale cóż. Musiało go coś zatrzymać…” – myślał
zasmucony. Drzwi otworzyły się. Do sieni wszedł
lekko zgarbiony, chudy, zakapturzony osobnik.
Trzymał w ręku przedmiot owinięty szarym papie-
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rem. Gdy zauważył stojącego w świetle gospodarza, zrobił w jego kierunku kilka kroków i odrzucił
kaptur.
– Dolmichusie kochany. – Zabrzmiał melodyjny
głos elfa.
Był to Tendril. W tej chwili miał około 300 lat i widać to było po nim bardzo dobrze. Na zniszczonej
wiekiem twarzy malowało się zmęczenie życiem.
Swego czasu był minstrelem, teraz nie wyglądał
na zdolnego do śpiewu. Całą głowę pokrywały dość
rzadkie, siwe włosy.
– To ty… Jednak udało Ci się dotrzeć. Wszyscy
już są. Czekaliśmy tylko na ciebie. – Mag rzucił się
w objęcia elfa. – Jak podróż?
– Ciężko, ale do wytrzymania. Gdzie reszta?
Pewnie jak zwykle jestem ostatni. – Twarz Tendrila
rozjaśnił uśmiech. – Chcę ich jak najszybciej zobaczyć po tylu latach rozłąki.
– Więc chodźmy.
Starzy przyjaciele weszli w korytarz.
***

Gdy wreszcie starzy towarzysze znaleźli się razem, przez długi czas rozmawiali o rzeczach błahych, jedząc przygotowaną przez Dolmichusa
wykwintną kolację i ciesząc się sobą nawzajem.
Wreszcie pierwszy odezwał się gospodarz.
– Co tak mało opowiadamy? Przecież każdy chce
usłyszeć, co inni robili przez tyle lat. Dziwię się
Biorn, że jeszcze nie zacząłeś. Znając cię, pewnie
coś skomplikowanego szykujesz. – Krasnolud spojrzał przekornie na maga. – To może ja zacznę?
– Gadaj już. I po co się pytasz? – Biorn z uśmiechem i rozbrajającą szczerością odpowiedział Dolmichusowi. Pozostali tylko kiwnęli głowami. Tendril
zaczął kasłać, po chwili mu jednak przeszło. „Taki
los minstrela – za młodu piękny na starość cichy”
pomyślał Albert.
– Tak więc… jakby tu zacząć… Po naszym rozstaniu, jak pewnie pamiętacie, byłem już całkiem
dobrym magiem. Papirusy znalezione, już nie pamiętam gdzie, dały mi naprawdę sporo. Tak więc…
Udałem się do Altdorfskiej Gildii Magów. Nie wiem
czy wiecie, ale to naprawdę nieciekawa organizacja. Żeby coś tam załatwić, trzeba znać kogoś na
naprawdę wysokim stanowisku albo zapłacić gigantyczne łapówki.
– A co ty tam chciałeś zrobić? – zaciekawił się
Albert.
– Wiecie, aby można było prowadzić legalną
działalność jako miejski mag. Tak legalną, żeby podatków nie trzeba było odprowadzać na rzecz Jego
Cesarskiej Mości. Dlatego tak dobrze wyszedłem.
Wracając do tego… co ja mówiłem… a, tak więc,
po latach podróży z wami miałem dość niebezpieczeństw. Chyba zresztą tak samo jak wy… Chciałem wreszcie gdzieś wreszcie osiąść i żyć w spokoju. – Tylko Albert kiwnął potwierdzająco głową.
– Co do gildii, to miałem szczęście. Za pomocą
kilkudziesięciu złotych koron dostałem odpowiedni
papier i zostałem zapisany w księgach. Dali mi też
miejsce, gdzie mogłem zamieszkać i pracować. Tak
więc znalazłem się tu. Ile miałem problemów, żeby

52

ludzie zaczęli mnie uważać za godnego zaufania.
Mówię wam. Ale teraz już właściwie, gdyby mi się
zechciało, zostałbym burmistrzem miasteczka. Jak
coś chcecie, mówcie. Da się załatwić. – Na twarzy maga pojawił się typowy „korupcyjny”, niewiele
mówiący uśmiech. – No ale po co mi to, jeśli…
Mag wstał od stołu. Wzrok wszystkich powędrował za nim. Podszedł do biurka, otworzył jedną
z szuﬂad i wyjął z wnętrza kilka papierów. Podał
Biornowi.
– O Grungi… dwadzieścia tysięcy złotych koron
w kilku naszych bankach. I to na procent. O rzesz
ty. – Biorn aż pulsował. Szybko przerachował w pamięci. Sumy były nieprawdopodobne. – Przecież
patrząc na datę, możesz już mieć z pięćdziesiąt tysięcy!
– Pewnie tak. Z tego co mi się zdaje, to chyba
nawet nie wszystko.
– A masz kogoś, kto przejmie to po tobie? – spytał Albert.
– Nie bardzo.
Zabrzmiała dość niezręczna cisza. Wreszcie odezwał się Biorn.
– Strasznie ogromna ta suma.
– W końcu to dorobek mojego życia.
***
Po długich rozmowach na temat pieniędzy, opowieść zaczął wreszcie Biorn. Żeby lepiej mu się mówiło, wstał. W jednej ręce trzymał butelkę dobrego
wina.
– Teraz ja się zacznę chwalić. A co mi tam. Gdy
się rozdzieliliśmy, postanowiłem zrobić wreszcie to,
o czym od zawsze marzyłem. Wcześniej…
– Co? Poszedłeś po młot Valighara? – Spytał
wprost elf.
– Tak. Wcześniej nie chciałem wam zrobić krzywdy. A jak już postanowiliście, że się rozdzielamy,
to pomyślałem „ Biorn, teraz masz okazję zrobić
to sam.” I tak zrobiłem. – Krasnolud pociągnął łyk
z butelki wina. Opowieść, choć dopiero się zaczęła, była nieprawdopodobna. – Pamiętacie legendę
o Valigharze? Na pewno wam opowiadałem. Jak nie
możecie nic nie pamiętać o tym wielkim krasnoludzkim wojowniku? Jak możecie nie pamiętać jego
największych bitew? Ech… wy ludzie. No, w każdym
razie, legenda kończy się tak, że Valighar odchodzi
samotnie na szczyt Kara-a-Drom i umiera w samotności. Zostawia po sobie młot Goron. Nigdy nie
znaleziono miejsca spoczynku bohatera ani broni.
– Na twarz krasnoluda zawitał triumfalny uśmiech.
– Dopóki się za to nie wziąłem. Ha ha!
Wszyscy przyjaciele z zadziwieniem słuchający
słów krasnoluda, stali się pełni podziwu dla dawnego towarzysza. Wiedzieli, że jak Biorn coś mówi, to
jest to prawda.
– Tak więc wlazłem na tą górę, znalazłem małą
jaskinię, a tam patrzę truchło trolla. Już miałem
odchodzić, gdy coś mnie tchnęło i z wielkim trudem
przesunąłem cielsko. A tam, pod śniegiem widzę
stare, oj bardzo, ciało krasnoluda, a obok… to!
Krasnal doskoczył do stołu i wyciągnął spod krzesła zawiniątko. Odwinął i oczom słuchaczy ukazał
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***
Po długich rozmowach
na temat legend i ilości
zawartej w nich prawdy,
opowieść zaczął Tendril.
Głos elfa mimo starości,
brzmiał nadal melodyjnie. Złośliwość losu sprawiła jednak, że bard miał
problemy z gardłem,
przez co często pokasływał.
– Teraz kolej na moją
opowieść,
przyjaciele.
Może wydać się nieprawdopodobna, ale powiem,
że również nie mogłem
uwierzyć w to, co się
stało.
– Zaczyna jak stary
bajarz, cholera jedna.
– Biorn nie mógł się powstrzymać od zgryźliwego
komentarza. Starzy przyjaciele pamiętali, jak nieraz miewali przez to problemy.
– Cicho tam dzieci, bo opowieści nie skończę. –
Tendril zawsze lubił odgryźć się krasnoludowi. – Po
rozdzieleniu się drużyny, jako stary i doświadczony
elf chciałem skończyć karierę minstrela. Jak się okazało nie mogłem. Idąc w kierunku znanych siedzib
elﬁckich, byłem świadkiem pewnej sytuacji, która
natchnęła mnie do pieśni. Ostatniej pieśni. – Elf
spochmurniał. – Gdy pierwszy raz ją wykonałem,
miałem wielu słuchaczy. Wszyscy byli zachwyceni.
Wśród tych ludzi znalazł się stary cwaniak. Umiał
nagadać każdemu, aby zrobił to, czego chciał. Jak
pewnie się domyślacie wykorzystał mnie. Namówił do pojechania w trasę i śpiewania za pieniądze.
Najgorsze było, że uwierzyłem mu, że moje imię
jest zbyt trudne do zapamiętania, czyli inaczej mówiąc, złe dla minstrela. Tak stałem się Elrondem.

– Co? – krzyknęli słuchacze. Biorn zachłysnął
się winem. – TYM Elrondem od TEJ pieśni? No wiecie… bam bam ba baaaaam. – Mimo że zdolności
muzyczne krasnoluda nie były najwyższych lotów,
wszyscy wiedzieli o co chodzi. „Chanson de gest”
śpiewali wszyscy minstrelowie w całym Imperium
i nie tylko. Słyszał to każdy.
– Dokładnie tak. Powiem wam nawet, że na początku sława mi się podobała, jednak po pewnym
czasie… ludzie zaczynają wydawać się zwierzętami.
Cwaniak zrobił na mnie takie pieniądze, że trudno
to opisać. A ja wbrew pozorom strasznie się męczyłem. Uciekłem stamtąd w elﬁckie lasy i myślałem, że Elrond również zginie, a wiecie co się stało?
Ten człowiek znalazł jakiegoś minstrela podobnego
do mnie i teraz on przejął moją pieśń i sławę. Co
bym nie mówił, ale gdybym spotkał tego człowieka,
zabiłbym go bez skrupułów.
Tendril wyjął spod krzesła swój pakunek. Odwinął
szary papier. Oczom zebranych ukazała się najpiękniejsza lira jaką widzieli.
Pozłacana i wyłożona kolorowym szkłem, a może złota z powkładanymi
rubinami? I tak wyglądała pięknie.
– Tylko to mi zostało
z tamtych czasów. – Głos
minstrela przepełniony
był goryczą. Elf brzdąknął kilka razy.
– A zdołałbyś zaśpiewać jeszcze raz? – Prośba Alberta została wypowiedziana bardzo cicho.
Elf tylko się uśmiechnął, dopił kielich wina
i wstał, trzymając lirę
w swój nietypowy sposób. Odkaszlnął i zaczął
śpiewać. Muzyka ogarnęła słuchaczy i trzymała w swoim uścisku doHollow
póki Tendril lub Elrond
nie skończył.
– To byłeś ty. Na pewno… – powiedział Albert.
– Ta pieśń jest piękna – wyszeptał Dolmichus na
tyle cicho, by nie zepsuć nastroju chwili.
– W końcu to dorobek mojego życia.
***
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się najpiękniejszy młot bojowy, jaki widzieli. Opowieść krasnoluda była lakoniczna, ale wygląd Gorona dopowiedział wszystkie szczegóły.
– Wierzycie w moją opowieść? – Nagle brodacz
zapytał poważnie.
– Oczywiście, czemu by nie, nigdy nie kłamiesz
– równocześnie odezwali się przyjaciele.
– A te podłe krasnoludy z twierdzy – Biorn poczerwieniał na twarzy – nie chciały uwierzyć, wredne, skąpe gołobrody. Trzymają się swojej wersji
wydarzeń i nie chcieli uwierzyć, że wielki Valighar
poległ w walce ze zwykłym górskim trollem. Argh,
jak ich kiedyś dopadnę. Rozumiecie co zrobili? Publicznie nazwali mnie kłamcą i oszustem. Kiedyś
Yarpenowi pokażę.
Przyjaciele przeczekali atak złości krasnoluda.
Przez parę minut miotał najgorsze krasnoludzkie
przekleństwa. Gdy usiadł wreszcie przy stole, Tendril rzekł.
– Piękny jest ten młot.
– W końcu to dorobek
mojego życia.

Po długich rozmowach na temat chciwości i muzyki, głos miał zabrać Albert. Zanim to uczynił, odwinął przyniesiony pakunek. Wszyscy w ciszy wpatrywali się w obraz.
Na płótnie widniał Albert i najwidoczniej jego
żona. Wokół bawiły się małe dzieci, pewnie wnuki.
Dzieci wraz z małżonkami stały przy Albercie. Obraz przedstawiał po prostu szczęśliwą rodzinę.
– A to jest dorobek mojego życia…

Krzysztof „Grabarz” Maksymiuk
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Ten, który spisuje losy
opowiadanie
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Droga była wąska i skalista, tuż obok ziała
bezdenna przepaść. Samotny jeździec z uporem podążał coraz wyżej, by osiągnąć szczyt
góry przed zapadnięciem zmierzchu. Lodowaty wiatr chłostał bezlitośnie twarz, zmęczony
koń piął się bardzo powoli. Mimo to na dawno
nie golonej twarzy mężczyzny tliła się nadzieja.
Przeczucie podpowiadało mu, że zbliża się do
miejsca, w którym wypełni zadanie.
– Lady Magvalo, przysięgam, że znajdę sposób by przywrócić cię do zdrowia.
– Nie odchodź, Vanesinie, nie zostawiaj mnie
samej…
Lecz pożegnalne zdanie ukochanej dawno już
rozwiało się w jego myślach. Przemierzył setki
mil, szukając najlepszych uzdrowicieli i kapłanów. Jednak wszyscy okazali się bezradni wobec choroby damy jego serca. W końcu spotkał
pustelnika, który polecił mu, aby spytał o radę
Tego, Który Spisuje Losy. I rycerz wyruszył na
nową tułaczkę, aby go odszukać.
Zimny wicher wyrwał mężczyznę z zamyślenia. Spojrzał na czerwoną poświatę bijącą
od niknącego we mgle słońca. Niewiele czasu
zostało. Ale również cel był blisko. Odetchnął
z ulgą, gdy zeskoczył z konia na szczycie góry.
Poklepał wiernego wierzchowca, przyglądając
się jednocześnie miejscu, w którym się znalazł.
Kilka kroków przed nim stał ogromny budynek
wykuty z prostego, szarego kamienia. W szybko zapadającym zmroku nie dojrzał żadnych
zdobień ani płaskorzeźb zdobiących budowlę.
Nie namyślając się dłużej Vanesin wszedł do
środka.
Znalazł się w mrocznym przedsionku, przez
szparę w kolejnych drzwiach sączyło się łagodne światło. Uświadomił sobie, że nie tylko nie
czuje już przeszywającego wichru, ale nawet
nie słyszy jego wycia. Wszechpanująca cisza
zdawała się być uświęconą w wielkiej i surowej, ale zarazem przytulnej budowli. Nie chcąc
jej naruszyć uważnie stawiał każdy krok w kierunku nikłego blasku. Ostrożnie położył prawą
dłoń na prostych dębowych drzwiach. Pod palcami wyczuł wcięcia liter, lecz było zbyt ciemno,
by mógł je odcyfrować. Wziął głęboki oddech
i pchnął lekko drzwi, na tyle aby wpuścić dość
światła, by móc przeczytać napis.
„Nie zakłócaj ciszy biblioteki”
Stał w milczeniu. Zastanawiał się, jak daw-
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no temu ktoś wyżłobił harmonijne litery tekstu.
Czy porusza się dość bezszelestnie? A może
jest to ostrzeżenie? Był pewien, że znajduje się
w domu Tego, Który Spisuje Losy. I w żadnym
przypadku nie chciał się narazić.
Płynnym ruchem otworzył drzwi do końca.
Ukazało się przed nim duże pomieszczenie pełne półek zastawionych od góry do dołu księgami. Liczne lampki oliwne były źródłem światła, które przyprowadziło go tutaj z mrocznego
przedsionka. Ostrożnie przekroczył próg i przyglądał się zgromadzonym tomom. Wiedział, że
są w nich spisane dzieje każdej osoby stąpającej po ziemi. Nie mógł się nadziwić ich ilości,
niektóre były bardzo cienkie, inne z kolei grubości kilku innych. Okładki stojących po prawej
stronie miały jednolitą czarną barwę, pozostałe
zaś lśniły wszystkimi kolorami tęczy.
Vanesin rozglądał się i nasłuchiwał, lecz nie
zauważył niczyjej obecności. W końcu zaciekawiony podszedł do półek po prawej stronie. Jak
w tych wszystkich księgach znaleźć odpowiedź
na dręczące pytanie? Pan tego miejsca zrobiłby
to bez trudu, ale wszystko wskazywało na to,
że jest nieobecny. Jak ma sobie z tym poradzić? Przeczytał tytuły najbliżej stojących tomów. Każdy nazwany był imieniem innej osoby
i długo szukał, nim traﬁł na znajome nazwisko.
W końcu jednak odnalazł. Kryn Okrutny – tak
kiedyś zwano rycerza, którego pokonał w pojedynku na śmierć i życie. Ale nie jego losów szukał. Ostrożnie, z czcią i szacunkiem wziął jedną
z czarno oprawionych ksiąg. Tknięty przeczuciem otworzył ją na ostatniej stronie.
…Królowa Lirianna zmarła w roku Wielkiej
Zarazy przeżywszy całą swą rodzinę… Przerwał czytanie i odstawił tom z powrotem na
półkę. Nie chciał tracić czasu na dokładne poznanie historii sprzed prawie stu lat. Przyglądając się tytułom innych pobliskich tomów odnalazł imiona wielu postaci znanych mu tylko
z legend i opowieści, ale między nimi byli też
jego zmarli przyjaciele i wrogowie.
W końcu zrozumiał. Czarno oprawione księgi
to dzieła Spisującego Losy Mistrza Pióra, zakończone śmiercią głównego bohatera. Jednocześnie zadrżał. Upłynęły lata, od kiedy wyruszył na poszukiwania lekarstwa dla swej damy,
nie widział jej od tego czasu i nie miał od niej
żadnych wieści. Cóż zrobi jeśli odnajdzie jej historię wśród tych ciemnych, niczym cmentarna
ziemia, tomów?
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Magvala patrzyła w ciemność. Wiele już lat
nie opuszczała komnaty, ba nie miała nawet
dość sił, by podnieść się z łoża. Nigdy nie była
tak samotna jak teraz, gdy czuła, że jej czas
się kończy. Nie ujrzy już światła kolejnego poranka wpadającego przez wąskie okno jej pokoju… „Vanesinie, dlaczego mnie zostawiłeś?
Czy znalazłeś już inną w pełni sił młodości?”
Litery niczym napisane niewidzialną ręką pojawiały się na karcie. Czytał i wiedział, że rzeczywiście niewiele czasu już jej pozostało. Księga się kończy, zostały już tylko dwie kartki…
A on porzucił ją przed laty, chcąc przywrócić jej
szczęście… Czy wszystkie jego wysiłki poszły
na marne i teraz ma ją stracić na zawsze?
Kolejne przepełnione smutkiem myśli Magvali
pojawiały się przed jego oczyma. Nie był w stanie ich czytać, odwrócił wzrok od kart księgi.
I wtedy zauważył zniszczone czarne pióro leżące obok prostego, mosiężnego kałamarza.

Jego ręka bezwolnie sięgnęła w kierunku tych
przedmiotów. Atrament, w którym zanurzył
pióro miał głęboką, czarna barwę.
Co ja robię? Biorę na siebie odpowiedzialność
Spisującego Losy? I chcę spróbować je zmienić?
Ale wątpliwości zniknęły równie szybko jak
się pojawiły. Nigdy nie był wprawny w sztuce
pisania, lecz teraz koncentrował się, aby stawiać jak najmniejsze litery. Te strony należały
teraz do niego – i do Magvali.
Kobieta wolno zamknęła oczy. Ogarnęła ją
wielka senność i prawie natychmiast przekroczyła granicę snu i rzeczywistości. Szła przez
wielką, kwiecistą łąkę, otaczał ją zapach aromatycznych ziół i wielobarwne motyle niesione
delikatnym wiatrem. Najmniejsza chmurka nie
śmiała przysłonić jasnej twarzy słońca. Magvala przyspieszyła kroku – wiedziała, że jest ktoś,
kto na nią czeka i w swoich myślach nigdy jej
nie opuścił. W pełnym biegu wpadła w silne
ramiona swojego rycerza. Zarumieniła się jak
wtedy, gdy pierwszy raz się spotkali. „Magvalo,
jak dobrze znów widzieć uśmiech na twym obliczu. Już nigdy cię nie opuszczę…” „Vanesinie…”
Mężczyzna zanurzył wysuszone pióro w atramencie. Nie zdążył jednak postawić kolejnych
liter. Poczuł tylko na karku zimne uderzenie
wiatru, który wydarł mu pióro z ręki. Ten sam
gwałtowny podmuch zaczął przerzucać kartki
księgi, która leżała przed nim. Poderwał się natychmiast, by podnieść upadłe niedaleko pióro.
Lecz gdy znów stanął nad tomem i otworzył go
na ostatniej stronie, z przerażeniem stwierdził,
że okładka zmieniła w tym czasie barwę z błękitu na głęboką czerń. Księga życia Magvali
została zakończona. Z ogromnym smutkiem
spojrzał na ostatnie zapisane zdania.
„Vanesinie” powiedziała do ukochanego „miałam koszmarny sen. Śniło mi się, że przez prawie całe życie byłam uwięziona przez chorobę
w mej komnacie, a ty mnie opuściłeś. Proszę,
nie zostawiaj mnie już nigdy.” Z tą ostatnią
myślą odeszła na zawsze.
W zamyśleniu odłożył pióro i zamknął tom.
Podszedł do półki z czarnymi księgami i odstawił księgę. Potem obrócił się szybko i wyszedł
z biblioteki. Nie zauważył, że na mosiężnym kałamarzu przysiadł czarny kruk, który przyglądał
mu się uważnie. Minął drzwi z nakazem zachowania ciszy i drugie wiodące na zewnątrz.
Znalazł się na rześkim powietrzu w pierwszym bladym blasku świtu. Rozejrzał się, lecz
nigdzie nie zauważył swojego konia. A potem
podszedł na skraj przepaści. I pewnie postawił
krok prosto w objęcia Magvali.
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Z przerażeniem spojrzał na długie, całkowicie
zapełnione półki… Ile czasu zajęłoby przeczytanie wszystkich tytułów? Poczuł ogarniającą go
bezradność. Niektóre księgi wyglądały na tak
stare, że bał się je dotknąć, by się od tego nie
rozpadły. Przez myśli przebiegło mu pytanie,
od jak dawna są spisywane losy i wiedział, że
nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Jedyna
osoba, która znała wszystkie była nieobecna.
Nie pozostało nic innego jak samemu odszukać
księgi życia Magvali.
Minął żałobne czarne księgi i skierował się ku
pozostałym. Nie chciał dopuścić myśli, że ukochana zdążyła umrzeć. Czy starczyłoby życia
jednej osoby by przeczytać wszystkie tomy?
Ale jemu wystarczy poszukać wśród tytułów-imion. Przystąpił do poszukiwań.
Klika godzin później część półek zostawił już
za sobą. Odsuwał upartą myśl, że może jest już
za późno na jego starania. Od różnokolorowych
okładek, aż ćmiło mu się przed oczyma, litery
rozpływały się w nieczytelne zawijasy. Mimo to
nie zaprzestawał poszukiwań…
Gdy w końcu dojrzał oprawioną w błękit księgę z napisem Magvala, omal jej nie ominął jak
setek pozostałych. Serce zabiło mu mocniej.
Ostrożnie, niemalże z czcią zdjął delikatny tom
z półki i rozłożył na prostym, drewnianym stole. Usiadł tuż nad nim, lecz potrwało chwilę,
nim odważył się otworzyć.
To tak jakbym wydzierał wszystkie sekrety z jej duszy… A jednak właśnie po to się tu
znalazł, by spojrzeć na chwilę w jej przyszłość.
Ostrożnie otworzył księgę na ostatniej stronie i ze zdziwieniem stwierdził, że jest pusta.
Musiał przełożyć dwie kartki, żeby natraﬁć na
tekst.

Ashnod
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Nie lekceważ karania Pana
opowiadanie
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– Kochanie, już jestem! – zakrzyknął przekraczając próg. Zrzucił buty, przewiesił marynarkę przez
ramię i zamaszyście wkroczył do kuchni. Pod jasnymi skarpetkami czuł wyraźnie chłód podłogi bijący
od lśniących płytek.
– Fajnie, że jesteś – odparła trzydziestoletnia kobieta, wyłaniając się zza kanapy.
– Znowu sprzątasz? Mówiłem byśmy zatrudnili gosposię. Stać nas na to, a ty sobie ręce zdzierasz.
– E tam, nic mi nie będzie. Zresztą podoba mi się
to! – odrzekła ﬁglarnie. – Idź się przebrać, zaraz
będzie obiad. Aaaa, a jak było w pracy? – zapytała
za odchodzącym mężem.
– Spokojnie! – krzyknął z drugiego pokoju. – Nawiązaliśmy świetną umowę o wywozie odpadów…
Przynajmniej teraz nie będę już miał ekologów na
karku.
***

Powietrze stężało jak ołów, zgęstniało, zamarło.
Nad stole pojawiła się pierwsza karta. Delikatna,
niemal dziecinna ręka odwróciła ją, tak że teraz
leżała obrazkiem do góry. Z gigantycznej, skręconej jak cierpiąca wierzba wieży spadali ludzie w jasnych habitach.
– „Spodobało się Bogu zmiażdżyć go cierpieniem”
– padł pierwszy wyrok.
***

– Nie powiedziałeś mi nic na temat tej dzisiejszej
umowy – zarzuciła żona, jedząc zupę. Siedzieli naprzeciwko siebie.
– Cholerne toksyczne odpady. No, w końcu znalazłem kogoś, kto zajmie się utylizacją. Firma znana, ludzie obrotni, godni zaufania. Nie było na co
czekać. Spisaliśmy umowę. Nareszcie spokój.
– Cieszę się – odrzekła kobieta, oblizując łyżkę.
Zmarszczył brwi.
– Przestań – ostrzegł prześmiewczym tonem.
– Bo co mi zrobisz? – zagaiła hardo. Nie odpowiedział. Z krzesłem przewrócił ją na ziemię.
***

Na stole odsłonięta została kolejna karta. Piękna kobieta spoglądała dumnym wzrokiem, okutana w cesarskie szaty z wachlarzem w ręce, a w jej
włosy wpięty był lśniący diadem.
– „Ziemia została skażona w oczach Boga” –
brzmiał wyrok.
***
– Kurwa mać! – wrzasnął od progu, trzasnął butami o posadzkę i walnął drzwiami.
– Ojej, co się stało? – zapytała małżonka z troską
na twarzy.
– Nic się, kurwa, nie stało! Pieprzeni ekolodzy

56

oskarżyli mnie o niszczenie środowiska i mają
wiarygodne dowody, bo ta cholerna ﬁrma odpady
ukrywała w podziemnych jaskiniach. Teraz skażone zostało ujście wody i oczywiście to moja wina!!!
Prokurator siedzi mi na dupie. Nie wygrzebię się
chyba z tego do zasranej śmierci!!! – telefon przerwał jego wywód. Rozedrganą ręką podniósł słuchawkę.
– Akcjonariusze dowiedzieli się o twoich problemach i wyprzedają masowo udziały. Wartość ﬁrmy
leci na łeb ma szyję. Z każdą sekundą tracimy fortunę – zabrzmiał zdawkowy ton księgowego. Nie
wytrzymał i odłożył słuchawkę.
– Jak mogłem się tak pomylić?! Przecież jeszcze
nigdy nie zawiodło mnie przeczucie…
***
Ponownie dziecięca dłoń odwróciła kartę. Tym razem symbolizowała wyniosłego, siwiejącego mężczyznę z cesarskimi regaliami w dłoniach.
– „Kto kocha się w pieniądzach, pieniędzmi się
nie nasyci”.
***
Telefony rozdzwoniły się jak szalone. Żona spoglądała na niego coraz częściej zmęczonym i tęsknym wzrokiem, gdy siedział pod ścianą, gniotąc
słuchawkę. Dzwonek odezwał się ponownie.
– Tak? – zapytał twardo.
– Jakiś szaleniec skupuje wszystkie udziały ﬁrmy. Chce się umówić na spotkanie…
– Powiedz, że mam go w dupie – warknął.
– Ma już w rękach ponad 50% akcji…
– Boże!
***
Tym razem na karcie widnieli kochankowie spleceni nagimi, spoconymi ciałami, na tle rozety sporządzonej z soczyście zielonych roślin.
– „Żony, bądźcie poddane mężom…”
***
Niesamowicie zmęczony wrócił do domu. Zamknął drzwi i nie zdejmując butów, bo powieki
opadały mu jak ciężkie ołowiane pokrywy, powlekł
się do telefonu. Usiadł na podłodze obok stołu, rozluźnił krawat i zaczął odsłuchiwać wiadomości nagrane na sekretarce.
– Ależ to cholerstwo… – zżymał się, wciskając
guziki. Wysłuchał kilku przeprosin członków zarządu, którzy sprzedali wszystkie udziały i wyjechali
z kraju, kilku złośliwych komentarzy, klątw jakiegoś stetryczałego ekologa, aż w końcu z sekretarki
zaczął płynąć, delikatny, niski męski głos.
– Pamiętaj króliczku, że mamy dokończyć „Milionerów”. Ostatnio zepchnęłaś mnie do niezłego
dołka, przyznaję, ale już wiem jak sobie poradzić.

- LITERATURA Poczytałem trochę fachowej literatury. Nic specjalnego, ale tym razem to moje będzie na wierzchu
i zdrowo się natrudzisz… – uderzył pięścią w telefon, złapał słuchawkę, trzasnął nią o kant stołu, aż
kawałki odłupanego plastiku strzeliły we wszystkie
strony.
– Ona też?! – zajęczał i ukrył twarz w dłoniach.
***

***
Gigantyczna eksplozja wstrząsnęła centrum Warszawy. Fala uderzeniowa bijąca od strony metra
roztrzaskała szyby w markowych sklepach, zmiotła klosze latarń, a metalowe śmietniki jak kartacze
powbijały się w drzwi samochodów. Lament. Bijące
zewsząd potępieńcze jęki. Krzyk ranionych. W oddali zajęczała karetka, a zaraz za nią pędził tabun
innych wozów ratunkowych. Olbrzymia ilość oﬁar.
– Pański syn nie żyje – usłyszał chwilę później,
podobnie jak setki ojców w całej Polsce.
***
Pochylona, zgięta brzemieniem lat postać w brązowym płaszczu siedziała na piaszczystej ziemi,
kreśląc patykiem nic nieznaczące symbole, wprawiona w złotą oprawę karty.
– Nie pomyślał, by okazać życzliwość, lecz prześladował biedaka i nieszczęśliwego”

…miałem wszystko, naprawdę wszystko. Żonę,
lecz mnie zdradziła, syna, lecz został zabity, majątek, lecz go straciłem. Miałem szczęście… W jednej
chwili wszystko się rozpadło. Przez jedną kurewską
decyzję… przez jedną decyzje.
…a gdzie ON jest? Gdzie się teraz podziewa, gdy
go potrzebuję?
***
Zmięta twarz rozorana latami wyrzeczeń spoglądała z przedostatniej karty.
– „Nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje
napomnienie”.
***
…o tak! Odebrałeś mi wszystko, ograbiłeś…
***
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Na piątej karcie ukazał się pędzący rydwan, jeździec z obłędem trzaskający batem i konie, których
oczy pod wpływem wysiłku wychodziły z orbit.
– „Pan zesłał na niego śmierć”.

***

Dziecięca, niby niewinna dłoń odwróciła ostatnią
kartę, gdzie pęknięta ziemia rzygała pochowanymi
niegdyś ludźmi, a z niebios szli kwartami aniołowie.
– „Podrażaj za sprawiedliwością”.
***

– Nie!!! – wrzeszczał w niebo z zaciśniętymi pięściami. – Nie będę twoim Hiobem. Nie będę tego
znosił. Tym razem się pomyliłeś. Nigdy karku nie
zegnę przed tobą! Nigdy…

Paweł „Saem” Sasko

Marcin „Kroghul” Górecki
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- PREZENTACJE -

Zmierzch
prezentacja systemu

system w polskich realiach, alternatywa, horror
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Słaby płomień lampy naftowej drgał, rzucając długie cienie na popękane ściany. Wiatr przez szpary w nieszczelnych oknach szarpał zasłonami. Kobieta
spała z podkulonymi nogami na łóżku pod oknem. Jęknęła przez sen i przewróciła się na drugi bok. Spod poduszki wystawała rękojeść zardzewiałego
pistoletu.
Płomyk zamigotał i przygasł. Mrok za oknem wpełzł do środka i rozlał
się po pokoju. Czarna, namacalna ciemność utworzyła krąg wokół dogasającej lampy. Kobieta obudziła się z krzykiem i usiadła na łóżku. Natychmiast
zdała sobie sprawę, że pokój tonie w ciemności, gwałtownie sięgnęła do
lampy, zahaczyła ręką o stoliczek, który przewrócił się z łoskotem.
Dźwięk tłuczonego szkła zlał się w jedno z cichym szmerem, jakby coś
sunąc w mroku ocierało się o ściany. Zasłony dotykały twarzy kobiety… Odsunęła się, gorączkowo szukając zapałek.
– Jolka – szept tuż nad uchem, blade wytrzeszczone oczy.
Krzyknęła i przycisnęła się do ściany.
– Jolka, to ja – zachrypły szept, stukot butów o podłogę.
W miarę jak oczy przyzwyczajały się do ciemności, zaczynała dostrzegać sylwetkę ciemniejszą od mroku.
– Edward? – Łzy spłynęły po policzkach kobiety. Drżała ze
strachu i próbowała odsunąć się jeszcze dalej, ale zimna
ściana za plecami nie dawała nadziei.
Wyciągnął rękę, uśmiechnął się – widziała błysk w czarnych
oczach, zasłona przesunęła się po jej policzku, a potem poczuła zimny dotyk. Chciała odtrącić rękę Edwarda, ale nie mogła
się poruszyć pod spojrzeniem zimnych oczu.
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Łatwo być bohaterem we własnym kraju – tak rzecze stare przysłowie… Bohater jest kwintesencją każdej
gry fabularnej. Jego rozwój, pomysły, przeszłość dają
nam najwięcej radości. Pomysł na własną postać kiełkuje w głowie na długo przed pierwszą sesją. Nasz heros
ratuje światy, zdobywa złoto, w najgorszym przypadku
pokonuje stado wampirów. A co gdy nasz bohater jest
zwykłym człowiekiem, który musi każdego dnia walczyć
o przetrwanie, walczyć o resztki człowieczeństwa połykane przez Ciemność?
W takim przypadku mamy do czynienia ze Zmierzchem. Polska, nasza ojczyzna, kraj który znasz. Znajome
miejsca i ludzie, znajoma kultura i tradycje. Polska. Inna
jednak od tej, którą widzisz na co dzień. Polska Zmierzchu, to kraj, w którym każdy stać się może Naznaczonym, kraj, gdzie nie możesz ufać nikomu, liczysz tylko
na siebie.
Oszczędzaj energię elektryczną, bo noc nie przynosi
wyłącznie ciemności. Noc jest niezbadana i niebezpiecz-
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na. Po ciemnych ulicach poruszają się jedynie Dorożkarze, prowadząc oświetlone lampami oliwnymi powozy
wprost do miejsca przeznaczenia. Wiele jest gangów,
kilka Bractw. Każdy należy do konkretnej grupy. Nikt nie
chce być sam. Boi się…
Boi się wyjść wieczorem na ulicę i przejść kilkanaście
metrów. Zdarza się, że ludzie po prostu znikają. Wychodzą w noc i słuch o nich ginie. Kto wie, może przez łapankę, traﬁają do szpitala dla obłąkanych, gdzie wciąż
słychać przerażające krzyki pacjentów? Może Agenci
Trzeciego Ministerstwa interesowali się nim już od dłuższego czasu? Może byli Naznaczonymi, choć sami o tym
nie wiedzieli? W Zmierzchu kryje się strach, niepewność
i niewiedza. Panuje pozorna anarchia, ale mówi się, że
Partia zyskuje coraz większe wpływy. Papież przeklął
nasz kraj, jesteśmy potępieni. Na ulicach mnóstwo pokutników i wyznawców zarówno Kościoła Watykańskiego,
jak i Rozłamowego. Musisz wiedzieć z kim się zbratać,
musisz starannie wybierać przyjaciół. Musisz wiedzieć,
komu ufać. Polska Zmierzchu to niebezpieczny i wrogi
kraj. Nadal chcesz wiedzieć o nim więcej? Chcesz zgłębiać jego tajemnice? Uważaj, niektórzy też tego łaknęli.
I wiesz co? Nikt już o nich nie pamięta.
Zmierzch to system tworzony na forum serwisu moorhold.net. Autorami są Nolron, Quba, Bulkers, Przemysław „Mr Undead” Horoszkiewicz, Soviet, Hex, Janus van
der Wolff, Tomasz „Magnes” Kucza.
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Ucieczka nigdy nie jest dobrym wyjściem. Teraz już to tak dawno spacyﬁkowano. Pół biedy jakbym był za to bezwiem, choć mam wrażenie, że przekonałem się o tym zbyt pośrednio odpowiedzialny. Dałem przecież wojsku wolną
późno. Gdy teraz spoglądam na swe życie, zdaje się jed- rękę.
ną wielką ucieczką. Przed problemami, przed sprawami
No tak, znów myślę jak dawniej. Nie moja wina, ha?
o których nie chciałem wiedzieć, w których nie uczestni- Moja, dokładnie moja. Wiedziałem co zrobi wojsko i nie
czyłem, ale też i nie protestowałem. Czasem, gdy spojrzę zareagowałem. Bierność też może być złem. W liście Ruch
na ręce, wydaje mi się, że mam na nich krew. Złudne Oporu napisał, że zginęło dwanaście osób, dwa razy więcej
uczucie powraca za każdym razem, gdy przypomnę sobie jest rannych lub zaginionych. A ja nie zrozumiałem o co
ludzi, których w życiu oszukałem. Nigdy nie było to coś im chodzi, byłem tylko wściekły i chciałem syna z powropersonalnego. Zawsze, przez blisko dziesięć lat, mówiłem tem.
sobie – to nie ja, tylko Partia.
W drugim liście, który przysłali, nie było już mowy
Musi to śmiesznie wyglądać przez okno. Siedzę, przy- o rozmowach. Było tylko stwierdzenie – zadamy mu karę
garbiony przy stole, obok delikatnie żarzy się już któryś większą niż śmierć. Nie spałem dwa dni wzywając na podzisiaj papieros, oczywiście amerykański i oczywiście dzię- moc wszystkich, których znałem. Wojsko przeczesywało
ki Partii, obok świeczka, kawałek papieru i ja, notujący te lasy, Policja wszczęła dochodzenie, robili co mogli. Nie
słowa. Moją spowiedź, mój testament.
znalazł się i jak się okazało czekałem na niego prawie
Dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że zacząłem cztery lata.
wierzyć w Boga. Zawsze uważałem wiarę za coś, co dotyCiemność to taki kataklizm prywatny. Z jednej strony
czy ludzi słabych, a na pewno słabszych ode mnie. Kiedyś straszna plaga, zbierająca żniwo w tysiącach. Z drugiej
powiedziałbym – osłabłem, dzisiaj mogę napisać – wierzę. zawsze nam się wydaje, że to nie my ulegniemy. Przecież
Mam taką nadzieję, bo przygniata mnie próżnia roztacza- żyjemy bezpiecznie, unikamy ciemnych miejsc. Wtedy zająca się po śmierci.
zwyczaj przychodzi twarde zderzenie z rzeczywistością,
Teraz, gdy stoję na progu, jestem wdzięczny, że mam Naznaczenie kogoś bliskiego.
czas na przemyślenie wszystkiego. Ludzie giną od razu,
Odwiedzałem jeden z tych prowincjonalnych szpitaw wypadkach czy od morderstw. Ja stałem się panem wła- li, który chce jeszcze takich ludzi leczyć. Decydowałem
snego losu. Mogę wybrać godzinę, minutę i sekundę końca o jego istnieniu, mieliśmy wstrzymać budowę, tak radził
i tego skarbu nikt mi nie odbierze. A mam przecież jesz- Komitet Wojewódzki. Wywierali na mnie presję, a ja ochocze tyle rzeczy do napisania, tyle spraw do sprostowania. czo chciałem się poddać. A co mi szkodzi? Zamknę szpiŚwiat dookoła mnie zwariował, a ja wraz z nim. Zacznę tal, oczywiście z powodu braku pieniędzy. Ktoś z Komitetu
może jednak od początku. Nie liczę, że ktoś to przeczyta. będzie zadowolony i pewnie kiedyś się odwdzięczy, może
Piszę tylko i wyłącznie dla
podaruje nowy samochód?
Jacenty Fala (syn Marius
za Fali, PI8192), oﬁcjal
siebie.
Takie myślenie panuje
na przyczyna śmierci: sam
obójstwo, leczony w Insty- w Partii i tak myślałem,
Polska zmieniła się na
tucie Fiałkowskiego, ost
atnie stadia Naznaczenia. dopóki nie spostrzegłem
gorsze. Kiedyś, pod zaboBrak sukcesu, niewyjaśnion
rem sowieckim było źle,
e zniknięcie ciała (praw- Jacka wśród pacjentów.
dopodobna przyczyna: prz
teraz, gdy jesteśmy odcięci
Spocony, przypięty pasayspieszony rozkład).
od świata jest jeszcze gomi, krzyczący w półmroku.
rzej. Przerobiliśmy jakby cudzy komunizm na własną mo- Próbuję opanować nerwy i powoli mówię – „A co z tym?”
dłę, stwarzając pozory demokracji. Ale ten, kto sądzi, że „To już ostateczny stan, nic nie zrobimy, będzie musiał
większość ma rację – myli się. Większość zazwyczaj wy- umrzeć. Na to nie ma lekarstwa.”
biera źle, a czasem tragicznie. I gdy powstała już Partia,
Boże! Jaka mnie dopadła furia, czego nie robiłem dla
w wyniku demokratycznych wyborów, dzięki głosom iluś syna. Wyciągnąłem z tego szpitala i poruszyłem nietam milionów baranów, coś we mnie się zmieniło. Mając bo i ziemię, by coś zrobić. Był w szpitalach wojskowych,
wysokie mniemanie o sobie, mówiąc szczerze, postano- o których nawet nie miałem pojęcia. Wypróbowywali najwiłem wykorzystać sytuację i wystrychnąć na dudka Par- bardziej eksperymentalne metody, podawali leki o astrotię. Wstąpić w jej szeregi, korzystać z bogactwa i pozycji, nomicznych cenach. I nic!
a jednocześnie stać w sprzeczności z jej ideami.
Był ciężko chory, a ja wiedziałem o tym. Należał do
Ludzie Partii dzielą się na ideologów, którzy wstąpili, Ciemności, nie do świata żywych. Próbowałem trzymać
bo wierzyli, i tych Partia oszukuje, oraz na takich zim- go w domu, ale był to koszmar. Dzisiaj, tuż przed świtem
nych, wyrachowanych drani jak ja, którzy oszukują się obudził mnie głośny trzask. Pobiegłem do Jacka, miałem
sami. Bałem się wielu rzeczy w Partii, między innymi, że przeczucie, że coś się stało. Mimo zabezpieczeń uciekł
szybko wyda się mój brak ideowości. Głupcem byłem i na- z pokoju. Wrzasnąłem i wybiegłem do ogrodu, pchany
iwniakiem strasznym, myśląc że tam się jeszcze patrzy przeczuciem. Leżał siny i martwy na ziemi. Powiesił się na
na programową czystość. Partia to zepsuta machina do starej jabłoni, na której w młodości lubił się bawić. Sznur
rządzenia, która przez nikłą funkcjonalność zamieniła się się zerwał, ale i tak zabił go. Spadając zahaczył chyba
w machinę do dojenia kraju na wszelkie możliwe sposo- o gałąź. Widziałem krew. Rzuciłem się do telefonu, jakby
by.
wierząc, że go jeszcze odzyskam.
W całej przygodzie partyjniackiej nie przemyślałem jedSpecjalna ekipa była już w drodze, ja wróciłem z kocem
nego. Partia mnie wciągnęła, nim się spostrzegłem. Widzę do zwłok mojego syna. Nie było ich! Boże! Co miałem roto dopiero teraz, na progu życia, gdy moja świeczka po- bić? Jak to możliwe, że uciekł? Ciemność?
woli się dopala i niedługo zgaśnie, dając miejsce CiemnoWłaśnie zaczynało świtać, gdy nadjechali spece z wojści. Nie myśli ten, kto wierzy, że Partię można oszukać ska. „Mógł nastąpić niespodziewanie szybki rozkład ciała,
czy zniszczyć. To walka łyżeczką z oceanem, a co najgor- sekretarzu, to się zdarza w przypadku zaawansowanych
sze sami ten ocean stworzyliśmy, tylko nikt nie pomyślał Naznaczeń”. Nie wierzę!
o sterowaniu.
Panie, wybacz! Zaraz zdmuchnę świeczkę. Moją daGdy już zostałem aparatczykiem z prawdziwego zda- czę w lesie zaleje nieprzenikniony zmrok, jaki jest tylko
rzenia, to znaczy kradłem, załatwiałem, wybudowałem w tych starych lasach. Ciemność wedrze się i tu. Zabierze
za państwowe dom i brałem zapomogi od Amerykańców, mnie na spotkanie z synem.
wtedy po raz pierwszy w mym życiu pojawił się prawdziwy
Panie, wybacz!
strach. Taki człowiek jak ja rzadko boi się o siebie, ale
Ciemności – nadchodzę!
bywa, że boi się o innych. Ruch Oporu porwał mi jedynego
syna. Chodziło o jakąś odciętą od świata wioskę, którą nie
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Inne nazwy: Apokryﬁści
Prz
ywódca: Jan Hubbert (twórc
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ważniejsze ośrodki: Gorzów
Wielkop
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ki, Poznań, Szczecin, War
wynikiem kontaktu z py³em wêglowym, później zauwaszawa

¿yliœmy szary nalot pokrywaj¹cy skórê, a doktor Iwanowa
stwierdzi³ dobry stan cia³, prawdopodobnie spowodowany wp³ywem
Ciemnoœci. Doktor chcia³ pobraæ próbki, kiedy zanotowaliœmy, ¿e radio
przesta³o dzia³aæ. Ucich³ szum maski tlenowej Gorano-wicza. Wtedy dostrzeg³em,, ¿e doktor przyciska rêk¹ rozciêcie w skafandrze ochronnym.

Podstawowe założenia: stu
diując apokryfy Nowego i Starego
Testamentu
oraz pisma starorabinackie
przywódca
grupy odkrył, że jest jed
nym z Aniołów, którzy pracowali nad stw
orzeniem
świata. Niegdyś był ist
otą duchową potraﬁącą zwykłą myś
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Przeciągnął się i zgasił lampę – kończyła się nafta. Ubrał się pospiesznie i zjadł zimną pizzę. Za oknem rozciągał się widok na szare
miasto. Dzwony bazyliki ogłaszały ósmą. W dole pojawili się pierwsi
przechodnie, pierwsze samochody. Świat na nowo budził się do życia
po nocnych ciemnościach.
Zerknął na zegarek i wyszedł na korytarz. Musiał zdobyć nowy
zapas paliwa do lampy. Drzwi pokoju Joli były uchylone.
– Jolka? – wszedł do środka.
Siedziała na łóżku z nogami podciągniętymi pod brodę. Wiatr
z uchylonego okna targał jej włosami, puste oczy patrzyły na
ścianę obok drzwi.
– Jolka, co się stało? – Dostrzegł rozbitą lampę i zachwiał się
na nogach. Teraz dostrzegł szare znamię na policzku przyjaciółki. Naznaczona przez Ciemność… Mimowolnie podążył za
wzrokiem kobiety na popękaną ścianę naprzeciw łóżka.
Czarne bohomazy przyprawiały o zawrót głowy, wydawały
się przemieszczać, motać umysł. Cofnął wzrok i przez chwilę kątem oka dostrzegł porządek w chaosie – drzewo o wykrzywionych gałęziach zaciśniętych wokół ludzkich postaci.
Krzyknął i wybiegł z pokoju. Jolka bez słowa wpatrywała
się w ścianę.
Edward Tokarz (milicja
obywatelska), lat 37, oﬁcjalnie zaginiony w akc
ji, umarł dwa miesiące
po
kontakcie z Tworem C w str
eﬁe badawczej 12G. Dwóch
doktorów badających go prz
ed stwierdzeniem zakażenia zaginęło.
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- PREZENTACJE Karol „SoFar” Sollich

Smok zagłady

W

JAK WSTĘP, CZYLI JAK TO SIĘ STAŁO
W tajemniczej pradawnej krainie za siedmioma pustkowiami chaosu i siedmioma elﬁmi lasami ktoś wpadł na szalony pomysł stworzenia systemu autorskiego osadzonego
w fantastycznym świecie elfów, krasnoludów i innych niesamowitych stworzeń. Spoza setki temu podobnych idei system wyróżniał pomysł wprowadzenia do gry mechów (wtedy
golemów), potężnych zbroi bojowych, za których sterami
zasiadaliby gracze. Wszystko fajnie tylko, że ten ktoś znudził się pomyłem po około trzech dniach. Morał z tego taki,
że pomysłów wiele, lecz z chęciami różnie bywa.
O ile dobrze pamiętam było to niecałe dwa lata temu. Od
tego czasu w moim życiu wiele się zmieniło, stałem się bardziej opanowany i mniej ulegający chwili (ale nie mądrzejszy,
głupawa jak odbijała tak odbija :P). I chociaż nie przybyło
mi czasu, mniej więcej w połowie wakacji 2004 zacząłem
drugi projekt. Smok Zagłady (śmiesznym faktem jest że
system, o którym mowa wyżej nazywa się… anioł zagłady)
autorski system rpg – sf, zmiksowany z elementami fantasty. Oczywiście zakładałem, że skończę cały system podczas
wakacji, oczywiście założenie okazało się w 100% błędne.
System nadal jest w trakcie powolnego procesu tworzenia,
który przy łasce bogów czasu kiedyś się skończy. Jak pewnie
się już domyśliliście, to co teraz czytacie jest tylko zapowiedzią powstającego systemu, która ma nakręcić was na niego
w pozytywny rzecz jasna sposób.

S

JAK ŚWIAT, CZYLI GDZIE, CO JAK I DLACZEGO

Na pewno nie będę tu opisywać wszystkiego, co chciałbym
umieścić w podręczniku byłoby to niemożliwością ze wzglą-

du na rozmiary Wieży Snów, pyza tym gdybym to zrobił, co
by miało was zaskoczyć w samym podręczniku?
System umieszczony jest w alternatywnej wizji naszego
świata. Mniej więcej w roku 2043 ludzie odkryli miasta zamieszkałe niegdyś przez rasę żyjąca przed nimi na Ziemi!
Szybko udało się odkryć, że tamta rasa (nazwana po prostu
Pradawnymi) opierała technologię na korzystaniu z tajemniczej energii zwanej magią. Magia dawała olbrzymie możliwości, mogła być znakomitym i wydajnym substytutem prądu. Dzięki niej możemy naginać, czy też całkowicie pomijać,
dotąd nieuchwytne prawa przyrody, tworzyć cuda, o jakich
nawet nie śniliśmy. Poosiadaliśmy też wiedzę o niezwykłej
broni pradawnych – mechach – olbrzymich humanoidalnych
zbrojach bojowych napędzanych siłą magii. W krótkim czasie zaczęliśmy produkować własne, po czym wyruszyliśmy
na nich w kosmos, by odkryć nowe światy.
Jak szybko zrozumieliśmy, nie byliśmy sami w kosmosie. O ile pierwsze napotkane rasy szybko udało się podbić
i zniewolić, a nawet unicestwić, potem przyszło zmierzyć się
z wrogiem potężniejszym i przetrwać bitwę tylko po to, by
zabrnąć w jeszcze większe kłopoty. Wywarło to jednak na
Ziemian pewien wpływ. Cała ludzkość jest pozornie zjednoczona w Federacji Narodów Ziemskich zgodnie z ideą, że
w kupie bezpieczniej. Chociaż może nie cała – prócz Federacji istnieją dwa inne tego typu zgrupowania ludzi.
Ludzkość znajduje się teraz niejako w stanie zawieszania.
Z jednej strony mają pod sobą dwóch potężnych wrogów,
którzy gdy rozstrzygną spór między sobą, ruszą na nich.
Z drugiej strony mają cały wszechświat do ucieczki oraz nowych sojuszników, bo przecież kiedyś trzeba przestać uciekać.
Warto też wymienić krótko obce rasy:
Kolektywy (są dwa) – To właśnie owe tajemnicze złe rasy
walczące miedzy sobą. Ich losy nierozerwalne związanie są
z Ziemianami, gdyż kiedy jeden z kolektywów upadnie, drugi ruszy na ludzkość.
Pradawni – Ot rasa, o której wspomniałem wcześniej,
żyła na Ziemi przed ludźmi z nieznanych powodów jednak ją
opuściła. Obecnie nie wiadomo, co się z nią stało.
Demetranie – Rasa opiekunów planet od wieków walcząca z kolektywami. Zbyt dumna by przyjąć pomoc ze strony
takich szkodników jak ludzie.
Artemianie – Rasa ludzi-kotów, niegdyś potężnych wojowników pustoszących całe światy jedynie dla przyjemności, teraz smutna historia o wymierającej rasie niegdyś
dumnych wojowników.
Sun-Hori – Jak sami o sobie mówią, są dziećmi Pradawnych. Przybyli do zamieszkałego przez ludzi rejonu wszechświata, bo ponoć czegoś poszukują. Nie wiadomo jednak,
czego.
Aneby (nazwa mocno robocza) – Mało liczna rasa, która
pomaga ludziom w walce z kolektywami dla własnych tajemniczych korzyści.
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Kwad_rat

prezentacja systemu

Może się to wydawać śmieszne, ale wielu ludzi ciągle korzysta z broni białej. Wynika to z tego, że często ta broń
jest magiczna i posiada znacznie większe możliwości niż
nowoczesna broń.
Sprawa ma się podobnie ze starą bronią z ziemi typu rewolwery, muszkiety i inne podobne. Bo wiedz, że jeśli
ktoś do ciebie celuje z starego magnum a ty jesteś w najnowszym typie zbroi nie koniecznie oznacza to, że jest on
idiotą. Oznacza raczej, że kule są magiczne…
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- PREZENTACJE Dla ciekawskich: System początkowo miał się opierać na
q10. Jednak udało się sprowokować Karaxa do działania
starym i sprawdzonym „Skoro takiś mądry to zrób.” :)

M

JAK MECHANIKA, CZYLI JAK TURLAĆ KOŚCI
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Kwad_rat

Mechanika będzie rewolucyjna niepowtarzalna i oczywiście najlepsza ze wszystkich zresztą jak w każdym szanującym się RPGu. Jednym słowem podstawy nie są rewolucyjne
mamy statystyki do 40 maks. i k20 do testów – żadna rewolucja, a jednak udało się przemycić parę ciekawych pomysłów.
Po pierwsze bohaterowie w grze to nie byle kto. Twardzi
niczym stal najemnicy, kosmiczni łotrzy będący obiektem
wielu westchnień, nieugięci piloci mechów czy starszy wojownicy po raz kolejny ruszający do boju. Tacy ludzie nie
przejmują się przeznaczaniem, ba nawet potraﬁą wziąć je
w swoje ręce. Jak to wygląda w mechanice? Gracze losują
po kilka żetonów z numerami od 1 do 20 które zastępują
drugą kość podczas testu. Drugą ciekawą rzeczą, o której
warto wspomnieć są karty bóstw. W systemie magia jest
wszechobecna, są więc i bogowie. Każdy wierzy w jakiegoś,
jest jego gorliwym wyznawcą albo przynajmniej zna go trochę. W mechanice objawia się to kartami, które gracze ciągną na początku sesji, na których znajdują informacje czy
dany bóg im sprzyja czy nie. W efekcie, gdy bóg ma zły
humor, możemy nie używać żetonów poniżej 5, a gdy dobry
możemy otrzymać dodatkowe.
Rozwiązania te mogą być uważane za kontrowersyjne.
Jedni zapewne nas za nie znienawidzą, drudzy pokochają,
cóż nie można wszystkim dogodzić.
JAK AUTORZY, CZYLI KTO TO POPEŁNIA.

Nad systemem pracują obecnie cztery osoby. Nie jesteśmy grupą dawnych graczy takich, którzy tworzą system
głownie dla siebie. Powiem więcej, nie znamy się osobiście,
cały system tworzymy dzięki cudownemu wynalazkowi zwanego Internetem. Przez specjalny dział na forum rpg (www.
forum–rpg.prv.pl) dyskutujemy nad sprawami wymagającymi dyskusji. Często też męczę ludzi poprzez gadu-gadu ku
ich nieszczęściu, gdy chc coś dokładniej omówić. Poniżej
prezentuje listę tych nieszczęśników.
Karax (I chociaż Karax nie uważa się za autora systemu
,wymieniam go tu ze względu na wdzięczność i szacunek
wobec jego pracy) – Jest twórcą mechaniki i właściwie tylko tym się zajmuje, nie obchodzi go świat czy moje kłótnie
z innymi autorami. Karax po prostu lubi tworzyć mechaniki,
polecam go, oczywiście jest do dyspozycji jak już zakończy
prace nad projektem smoka.
Kwad_Rat – Ten to ma najluźniejszą pracę ze wszystkich.
Dostał dostęp do tajnego forum i inspirując się naszymi tekstami ma rysować ilustracje do systemu.
Wyniki jego pracy są
oczywiście
świetne
i dziękuje niebiosom,
że mi go zesłały.
Til – Projektant
trzech ras występujących w systemie.
A
także
naczelny
upierdliwiec
grupy,
który gdy tylko nadarzy się okazja, wtrąca swoje trzy grosze.
Pasjonat
dyskusji
i przekonywania ludzi
do swoich racji. Jak
sam twierdzi, dobrze
gra na nerwach.
SolFar – No cóż
o sobie powiem tylko
tyle, że jestem główKwad_rat
nym pomysłodawcą
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i twórcą smoka. Mnie możecie przeklinać ze taki pomysł
kiedykolwiek powstał. Zajmuję się praktycznie wszystkim
i zarazem niczym, chociaż uczciwie przyznam, że nie mieszam się zbytnio do mechaniki, gdyż to po prostu nie moja
domena.
K

JAK KONIEC, CZYLI CO BYM JESZCZE RZEC CHCIAŁ.

Pewnie wszyscy już nie mogą się doczekać aż skończę,
chwilkę jednak jeszcze ponudzę. Jeśli masz jakiekolwiek
pytania na temat sytemu, wal śmiało na Emila (solfar@o2.
pl) albo łap mnie na chacie rpg gdzie często bywam (www.
chat-rpg.prv.pl). Jeśli jesteś zainteresowany pomocą przy
systemie, też wal śmiało, ostrzegam jednak że wszelcy obibocy czy osoby z setkami dobrych rad natomiast z nikłym
zapałem do zrobienia czegokolwiek szybko pożegnają się
z projektem. Cały czas też szukamy chętnych rysowników
do współpracy (ich nigdy za wiele) oraz wszelkich innych
niewyżytych twórczo osób.
Mam nadzieje, że się spotkamy jeszcze raz, gdy dopiszę
akapit „S jak stworzyliśmy, czyli zabawna historia o tym jak
paru ludków stworzyło własny system autorski”.
Karol „SoFar” Sollich
PS.1: Prawdziwi twardziele i masochiści Pisza o 4 nad ranem. :)
PS.2: Do tekstu dołączyłem dwa rysunki ale nie wiem czy
magnes je wrzuci do środka wieży. :)
PS.3: Prawdziwi twardziele i masochiści idą spać i wstają
4h później i go poprawiają. :)
PS.4: Reklamy przemycone w tekst były absolutnie niezbędne magnes! :)

dop. red. nacz.: Rysunki były trzy, a kryptoreklamy podstawą sukcesu. :)

- PREZENTACJE Tomasz Kucza

Tomasz Kucza

G.O.B.A.S

generalnie otwarta baza systemów autorskich

TO ZA TWÓR?
G.O.B.A.S to otwarta baza różnego rodzaju darmowych
gier – autorskich systemów RPG, planszówek, karcianek.
Każdy może dodać opis znanej sobie gry, wyedytować opis
jednej z dodanych, nawet dodać artykuł z poradami dla twórców. Całość wymaga tylko niewielkiego nadzoru ze strony
Edytorów (zachęcam wszystkich chętnych, znających się poprawianiu tekstów do zgłaszania kandydatur), którzy dbają,
by w tekstach nie było błędów i nikt nie popełniał wandalizmu, np. usuwając opis gry.
Tekst w GOBASie jest zapisywany z wykorzystaniem
znaczników bbCode, co pozwala na tak łatwą edycję, jak na
forum dyskusyjnym. Baza jest stale rozwijana (a przynajmniej taka jest idea, ale nie zawsze mam czas poprawiać błędy), aby ułatwić nawigację i edytowanie.
W przyszłości planuję dodać możliwość recenzowania gier,
na razie można wyedytować opis i swoją recenzję dodać pod
nim.

SKĄD IDEA?
Do stworzenia natchnęła mnie popularność Wikipedii. Pomyślałem, że jeśli może być otwarta encyklopedia, dlaczego
nie zrobić czegoś podobnego dla systemów autorskich, których w Polsce jest wiele, a nie wszystkie są tak znane, jak na
to zasługują. Pomysł miał też uzupełnić PLAUT z Alei Fantasy,
który jest (na razie) tylko prostą listą systemów.
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Darmowe

gry fabularne – gdzie szukać

GRY PO ANGIELSKU (NIEMIECKU I FRANCUSKU)
www.homebrew.net/games/
Prosta, ale obszerna lista systemów. Znajduje się na niej
także anglojęzyczna wersja Nieboraków (Poor Fellows), która
niestety została zawieszona z braku tłumaczy.
www.darkshire.net/~jhkim/rpg/freerpgs/index.html
Pod drugim adresem znajdziemy bodajże największą
skarbnicę anglojęzycznych, darmowych gier fabularnych jaką
można znaleźć w internecie. Oprócz podstawowych informacji o RPG, recenzji, informacji o ﬁrmach i teorii gier fabularnych na stronie znajduje się ogromna baza, którą możemy
przeglądać na kilka sposobów.
Zaraz na początku rzuca się w oczy duża liczba kategorii
– możemy wybrać grę spośród takich grup jak: nowe, długie
(ponad 50 stron), proste, wersje demo pełnych gier komercyjnych, dodatki, gry online (np. przeznaczone do gry przez
komunikatory), otwartej licencji, uniwersalne, o określonym
klimacie.
Możemy także wyszukiwać według kryterium rodzaju gry
– fantasy, horror, modern (w GOBASie odpowiada temu alternatywa), postapokalipsa, sciﬁ, superbohaterskie, tradycyjne.

GDZIEŻ JEST GOBAS?
Stronę GOBASa znajdziesz rozwijając menu „projekty”
u góry strony Wieży Snów albo bezpośrednio pod adresem
gobas.prv.pl. Zapraszam.

GRY PO POLSKU
aleja.fantasy.w.interia.pl/autorskie.html
Projekt PLAUT na Alei Fantasy to największy i niemal kompletny, często uaktualniany spis polskich systemów autorskich.
konspiracja.attu.pl
Rozbudowana strona wspierająca systemy autorskie, zawsze świeże wieści ze świata autorskich RPG, sporo odnośników.
wiezasnow.1k20.net
Tutaj możesz znaleźć prezentacje systemów oraz zamieścić dowolne artykuły (przygody itp.) do każdego darmowego (i nie tylko) systemu.
gobas.prv.pl
Omówiony po lewej GOBAS na razie raczkuje, ale wszystko zależy od Was – liczę, że niedługo zapełni się opisami
polskich systemów, aby odwiedzający mieli ułatwiony wybór.
Na dzień dzisiejszy GOBAS zawiera 8 systemów.
1k20.net
Wortal 1k20.net hostuje sporo polskich systemów autorskich, a także strony Wieży Snów i Konspiracji. Na forum
istnieje dział poświecony systemom autorskim (własne fora
mają tam Nieboracy, Starcraft i inne) na które serdecznie zapraszam jako moderator.
forum-rpg.prv.pl
Forum wspierające systemy autorskie.

Tomasz Kucza

Tomasz Kucza

I

CÓŻ Z TYM POCZĄĆ?

Przede wszystkim dodawać systemy! Nie jestem w stanie
dodać wszystkich istniejących w Polsce systemów do bazy
razem z krótką recenzją i opisem, dlatego wszystko leży
w Waszych rękach – wystarczy niewielki wysiłek, by system
opisać i już pojawia się w bazie.
Jeśli nie podoba ci się opis jakiejś gry, jest za krótki, zawiera błędy, nie zawiera wszystkich najnowszych informacji
– nie wahaj się ani chwili! Wyedytuj i uzupełnij opis gry, dzięki temu odwiedzający stronę będą mieli dostęp do świeżej
informacji, chętniej zerkną na stronę systemu i istnieje duża
szansa, że nie będzie to jedyny raz.
Jeśli idea GOBASa przypadła Ci do gustu – powiedz znajomym, ogłoś na Swojej stronie, albo w statusie gadu-gadu.
Siła GOBASa leży w otwartości i jeśli dużo osób będzie o Nim
wiedziało, pojawi się więcej tekstów, a jakość i aktualność
opisów będzie lepsza.
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Demoniszcze

droga do pokoju

gi brata i uczciwie dokonywały przydziału dusz.
W Demoniszczach na wiele stuleci zapanował spokój.
Wiele dusz przewijało się przez Biuro Przydziału. Pewnego razu z Zewnętrza przybyła para starych przyjaciół
– Krwiopijca i Stalowy Golem.
Anioły natychmiast wyczuły aurę otaczającego przybyszy
zła i przydzieliły ich do Piekieliszcza. Zanim opuścili okolice
Drzewa Prawdy, wampir zabił jednego z aniołów, a jego ciało zamknął w Stalowym Golemie, bowiem golem mógł żyć
i poruszać się tylko czerpiąc energię z ciał, co łączyło go
w pewien sposób z przyjacielem.
Udali się do Piekieliszcza, gdzie szybko wpadli w łaski Pana Kłamstw. Dnia kiedy Księżna – ukochana Pana
OPIS SYSTEMU
Demoniszcze to system nietypowy. Z założenia ma być Kłamstw – urodziła syna, Krwiopijca wyssał jego ojca,
czymś w rodzaju gry Nowej Fali. Gracze wcielają się w po- a osuszone z krwi ciało osadził na tronie. Potężny niegdyś
stacie bohaterów, którzy umarli i po śmierci przenieśli się Pan Kłamstw stał się marionetką Wciemiępręta – jak przew miejsce, którego się nie spodziewali. Może z woli bogów, zwano wampira.
Księżna próbowała ratować Pana
a może w wyniku pomyłki traﬁli do
Kłamstw, ale Krwiopijca porwał jej
Demoniszcze – krainy, gdzie armie
syna i zamknął w ciele Stalowego
Niebiesia i Piekieliszcza toczą odDemona. Zrozpaczona kobieta – niewieczną wojnę. Gra jest ciągle na
świadoma, że dziecko żyje – uciekła
etapie projektowania i wiele elemenz Piekieliszcza i szuka sposobu na
tów nie jest jeszcze ustalona. Mepomszczenie syna.
chanika będzie nietypowa, możliwe,
Armie wyruszyły z podziemi Spoże oparta o karty i będzie odzwierpielonej Góry na podbój Niebiesia.
ciedlać walkę między dobrem a złem
Tysiące aniołów i demonów zginęło
w duszy bohaterów. Na razie system
w walkach, unicestwiono wiele dusz
nie posiada oﬁcjalnej strony.
śmiertelników. Demoniszcze spłynęło
krwią.
NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO
Pojmane anioły Krwiopijca poddał
Dawno, dawno temu dusze błąkastraszliwym torturom i przemianom.
ły się zagubione, nie było bowiem na
W podziemnych laboratoriach stwoświecie miejsca dla umarłych. Twórrzył nową rasę – skrzywione anioły,
ca stworzył więc Demoniszcze – krakrzynioły, które dołączyły do potężinę, gdzie zmarli mogli kontynuować
nej armii Piekieliszcza – szyderstwo
żywot. Najlepszych wziął pod opiez istot Twórcy.
kę i wykreował sielankowe NiebieJednocześnie wyszła na jaw długo
sie wśród chmur, gdzie dobre osoby
ukrywana prawda – Twórca zaginął.
znajdowały wytchnienie po trudach
Armie Niebiesiech dowodzone przez
życia na ziemskim padole.
Archanioła Maela były spychane coŻył jednak okrutny Pan Kłamstw,
Marcin „Kroghul” Górecki raz dalej. Zrozpaczony anioł, nie moprzyrodni brat Twórcy. Zebrał wokół
siebie najgorsze z dusz w Demoniszczach i w podziemnym gąc pogodzić się z otaczającym zniszczeniem, nabił się na
mieście pod Spopieloną Górą utworzył Piekieliszcze – krainę własny miecz.
Miejsce Maela zajął Jadael – Anioł Zemsty. Bezlitosny
Zła.
i
twardy
utrzymał Niebiesie i powstrzymał – na jakiś czas
Twórca i Pan Kłamstw toczyli zażarte boje przez wiele lat,
aż wreszcie doszło do rozejmu. Obie strony zgodziły się na – Krwiopijcę.
Demoniszcze zyskało chwilę oddechu. Wciemiępręt
Pakt, w wyniku którego duszom złych osób przeznaczone
było od teraz Piekieliszcze, zaś dobre wybrać mogły Niebie- w podziemiach Spopielonej Góry rozbudowuje armię, w Niebiesiech anioły rozpaczliwie szukają rozwiązania. Niektórzy
sie na miejsce pośmiertnego istnienia.
Pakt przypieczętowano zmieszaniem krwi Twórcy i Pana mówią, że pokonać Krwiopijcę może tylko Twórca, ale nikt
Kłamstw i zasadzeniem Drzewa Prawdy. Pośrodku Demo- nie wie, gdzie się podział.
Na zgliszczach Biura Przydziału dusze nadaremnie szuniszcza powstało Biuro Przydziału, które przyjmowało nowe
kają miejsca dla siebie. Niektóre padają łupem demonów
dusze i wyznaczało dla nich miejsce zamieszkania.
Władca Piekieliszcza ukradł kroplę zmieszanej krwi i w szukających nowych żołnierzy, inni zwabieni przez anioły
podziemnych grotach Spopielonej Góry powołał do życia podążają do Niebiesia.
Większość jednak zamieszkuje Krainę Pomiędzy, wiedemony, aby mu służyły i nadzorowały więźniów. Przybywające dusze torturami urabiał, aby z czasem przyjąć do dząc, że gdy wielkie armie ruszą ponownie, domy zostaną
starte na proch.
skrycie tworzonej armii.
Mówi się, że do Demoniszcza przybył Mściwyserc, odTwórca, niepomny zabiegów przyrodniego brata, wypełnił Niebiesie śpiewem i muzyką. Tymczasem Pan Kłamstw wieczny wróg Krwiopijcy – nikt wszakże nie widział nieznaumieścił w Biurze szpiegów i rząd dusz wędrował do Piekie- jomego, nikt nie wie, po czyjej stanie stronie w ostatecznej
rozgrywce.
liszcza, niewiele zaś traﬁało do Niebiesia.
Kiedy Twórca dowiedział się, że jest oszukiwany, zabił
Tomasz Kucza
gołębia, który przyniósł wiadomość, a z jego piór stworzył
anioły. Wysłał skrzydlate istoty do Biura, aby wypędziły słu-

w w w. w i e z a s n o w. 1 k 2 0 . n e t

UMARLI NIE ZAZNAJĄ SPOKOJU
Demoniszcze było spokojną krainą, gdzie każdy znał
swoje miejsce, a umarłych spotykał zasłużony los.
Kiedy na tronie Piekieliszczy zasiadła wysuszona marionetka Krwiopijcy, a Stalowy Golem poprowadził armie
przeciwko Niebiesiom, wszystko się zmieniło. Zatriumfował
mrok, zapłonęła wojenna pożoga, kraina spłynęła krwią
aniołów i demonów. Na domiar złego Twórca zaginął, a władzę w Niebiesiech przejął krwawy Archanioł Jadael.
Dusze, które przypadkowo zbłądziły do Demoniszczy,
czekało niełatwe życie po śmierci.
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historyczne fantasy

Boży bojownicy

The FREE Role Playing Game

Andrzej Sapkowski
wyd. SuperNOWA
stron: 600

http://sacredsteel.org
stron: 123

„Sacred Steel” to gra oparta na licencji „GNU Free Documentation Licence”.
Każdy może przyczynić się do dalszego jej rozwoju, podręczniki są w fazie
tworzenia i niektóre rozdziały zawierają
spore luki.
Główną cechą odróżniającą mechanikę
Sacred Steel (podręcznik głównie bowiem poświęcony jest mechanice, świat
gry na razie jest w budowie) jest użycie
specjalnie zaprojektowanych kart (dodanych w osobnym pliku pdf), które
używane są zamiast kostek. Są tylko
dwa rodzaje kart – z sukcesem i z porażką. Testy wykonuje się podobnie jak
w systemach używających wielu kości
k6 – gracz wybiera tyle kart ile wynosi
jego cecha, musi ugrać tyle sukcesów
ile wynosi trudność tekstu.
W podręczniku rozpisane są także obszerne, ale proste do nauczenia zasady
rozgrywania walki, tworzenia postaci,
magii, ekwipunek (na uwagę zasługują ciekawe ilustracje broni), opis krain
i legend świata oraz część Mistrza Gry
(ostatnie trzy w budowie).
Mimo ciekawego sposobu wykonywania
testów – za pomocą specjalnych kart
– gdy nie wyróżnia nic szczególnego.
Mamy do czynienia z typowym światem
fantasy i, w sumie, typową mechaniką,
jakiej wiele.
Piszę recenzję, gdyż twórców systemów
autorskich sposób użycia kart w Sacred
Steel może zainteresować i zainspirować we własnych mechanikach. Bardzo
dobrym pomysłem jest też tworzenie
gry na otwartej licencji.
Polecam wszystkim, którzy poszukują
mechaniki nieskomplikowanej (chociaż może zbyt obszernie opisanej,
idea sprowadza się bowiem po prostu
do nietypowego wykonywania testów),
ale dającej spore możliwości. Jeśli ktoś
nie lubi nadużywać kostek w czasie gry,
karty z Sacred Steel są jak znalazł.
Tomasz Kucza

Długo czekałem na tę książkę. Bardzo
długo. Bardzo. Jak sobie przypominam
okres czekania, aż mi się płakać chce.
Dobra. Hm, hm. Raz, raz, dwa. Lecimy.
„Boży bojownicy” to kontynuacja „Narrenturmu”, pierwszej części trylogii,
napisanej przez Andrzeja Sapkowskiego. Drugi tom przedstawia dalsze losy,
Reinmara i jego towarzyszy Samsona
Miodka i Szarleja na przestrzeni około
500 stron wydanych tradycyjnie przez
SuperNOWĄ.
Przejdźmy jednak do konkretów.
W świat książki przenosi nas jak w poprzednim tomie opowieść jednego
karczemnych gości. Przypomina on
pokrótce wydarzenia z poprzedniego
tomu zabawiając opowieścią bywalców zajazdu. Czytając prolog ma się
wrażenie, że autor samego siebie obsadza w roli bajarza, przez co czytając
pierwsze strony widzę przy karczemnym stole samego autora. To w końcu
jego powieść. Dalsza treść książki ma
formę już tradycyjną – pisaną w trzeciej osobie stylizowaną na język dość
archaiczny – staropolski.
Wydarzenia drugiego tomu mają miejsce dwa lata później. Miejscem akcji
jest początkowo Praga. Potem jednak
przenosi się na Śląsk. Intryga słabo
rysująca się w poprzednim tomie teraz zapętli się. Coraz więcej Reinmar
będzie miał do czynienia z polityką jak
i magia. Razem z głównym bohaterem
poznamy nowe interesujące miejsca
jak i postacie. (Jak choćby ciekawa apteka lub klasztor, czy też postać arabskiego maga.) Przewracając i czytając
następne strony, wplączemy głównego
bohatera w spisek. I to nie lichy. Jak
przystało na Sapkowskiego nie jest to
prosty spisek z byle jakimi oponentami, ale kunsztownie zapętlona intry-
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Sacred Steel

ga polityczno-religijno-szpiegowska.
Kontynuowany wątek miłosny również
jest wspaniale zapętlony – nic w życiu
nie jest proste. Ponownie pojawia się
Pomurnik i jego koledzy z klubu „Adsumus!!!”. Poznamy też prywatne życie biskupa i sióstr zakonnych oraz co
pisał do nas Jezus. Poznamy także dwa
oblicza papieża.
Wreszcie pojawia się magia w większych ilościach aniżeli w poprzednim
tomie. Dzięki temu można wreszcie
przyporządkować w jakiś sposób tę
pozycję do gatunku fantasy. Nie jest
tak jednak do końca. Książkę przyporządkować trudno do jakiegokolwiek
kanonu. Nazwałbym to chyba medieval fantasy lub też urban fantasy.
Wielu z recenzentów zarzuca Sapkowskiemu, iż nie przestrzega realiów historycznych. To prawda jednak autor
po prostu nagina historię na potrzeby
powieści. I tak spotykamy się z defenestracją praską sto lat wcześniej zaś
wojna trzydziestoletnia toczy się zupełnie innym torem, w zupełnie innym
czasie.
Słowem końcowym. Drugi tom jest
równie dobry jak poprzedni. Jednak,
czytając Bożych Bojowników, nie
uświadczyłem już takiej ilości czarnego humoru jak w poprzednim tomie.
Spowodowane jest to prawdopodobnie
powagą (bynajmniej nie wzniosłością
czy patosem) wydarzeń, jakie mają
miejsce w książce jak i zdobywania
doświadczenia przez głównego bohatera. Sapkowski nie chciał widocznie
popaść w groteskę. To, co przeżywa
główny bohater w pewnym momencie
przestaje być śmieszne. Śmiech staje się nie na miejscu. Co przeżywa?
Przeczytaj sam/a, a się dowiesz. Przed
lekturą zapoznaj się z poprzednią powieścią bądź skonsultuj się z autorem
bądź fanem Andrzeja Sapkowskiego.
Nie zastosowanie się do może prowadzić do zaburzeń kojarzenia podczas
czytania.
-=baca=-
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horror

Sherwood

Inne Pieśni

Ring

Tomasz Pacynski
Agencja Wydawnicza Runa
stron: 571

Jacek Dukaj
Wydawnictwo Literackie
stron: 660

Koji Suzuki
wyd. Znak
stron: 323

Swego czasu w telewizji można było
zobaczyć serial o Robin Hoodzie ze
wspaniałą muzyką Clannadu i klimatem bliskim fantasy. Robin Hood,
piękna Marion, głupkowaty Match,
Mały John, Will Scarlet i saraceński
wojownik Nazir tworzyli zgraną paczkę, która zawsze potraﬁła wybrnąć
z kłopotów.
Ale pewnego dnia, na samotnym
wzgórzu Robin Hood wystrzelił ostatnią strzałę. Wprawdzie serial wprowadził nowego Robin Hooda, ale dla
wielu nie było to już to samo.
Tak samo chyba pomyślał Tomasz Pacyński, bowiem w powieści „Sherwood” nawiązuje wyraźnie do serialu,
opisując – między innymi – losy drużyny po śmierci Robin Hooda.
Jason, szuler i oszust, pada oﬁarą rozwydrzonego szlachetki. Dochodząc do
zdrowia, nękany straszliwymi wizjami,
poznaje historię Matcha – uważanego
za niedorozwiniętego chłopaka, który
po śmierci Robin Hooda prowadzi banitów do nowych zwycięstw.
W tle rozgrywa się znacznie groźniejsza gra, niż prosty Robin mógł przypuszczać, a intryga otrze się o rzeczy
nie z tego świata.
Powieść Pacyńskiego wciąga i właściwie jedyne co można autorowi zarzucić, to dziwną manierę w kreowaniu
postaci głównych bohaterów – na
przemian spierają się i godzą, co po
pewnym czasie zaczyna nurzyć, a nawet śmieszyć.
Ponury nastrój urozmaicają humorystyczne elementy, mimo wszystko
„Sherwood” z czystym sercem można
zaliczyć do dark fantasy. Przez całą
powieść czujemy tajemnicze tętno
magicznego lasu, to już nie jest wesoła opowieść o rozbójnikach zabierających bogatym, rozdających biednym.
„Sherwood” stanowi pierwszy tom
dłuższej serii, ale mimo wszystko stanowi zamkniętą całość, z którą każdy
miłośnik fantasy w Polsce powinien
się zapoznać.

„Inne Pieśni” to książka trudna, a jednocześnie przesycona niezwykłym
pięknem. Jacek Dukaj przenosi nas
w świat alternatywnej rzeczywistości,
gdzie nawet prawa natury są odmienne. Niezwykły klimat tworzy zaczerpnięte z greki nazewnictwo – świat Innych Pieśni to świat, jakim widzieli go
starożytni ﬁlozofowie z Arystotelesem
na czele.
Głównym bohaterem jest były strategos, Hieronim Berbelek, aktualnie
bogaty kupiec i… człowiek małego
serca. Ale świat „Innych Pieśni” podlega zmianom, tak samo jego mieszkańcy. Podczas powieści obserwujemy
stopniową przemianę pana Berbeleka,
który wpierw odzyskuje pewność siebie, by później znaleźć nowy cel w życiu.
Zaryzykuję stwierdzenie, że „Inne Pieśni” to opowieść o zmianach – żadna
z istot żywych nie pozostaje w świecie
powieści niezmieniona, poddaje się
silniejszym Formom, morfuje i przekształca się. Książka to majstersztyk,
dopracowany w najmniejszym szczególe świat z wciągającą historią, która
potraﬁ zawładnąć nami na długo.
Najtrudniej przebrnąć pierwsze rozdziały, zanim poznamy nowe słownictwo – wszystkie te okeanosy, aristokraci, strategosi, świnie powietrzne,
forma i morfa. Gdy poznamy zasady
rządzące niezwykłym światem, lektura
przenosi nas w rzeczywistość odmienną od naszej, a jednak nie pozbawioną pewnych podobieństw. Trudno się
stamtąd wyrwać, po pewnym czasie
czowiek zaczyna myśleć jak jeden
z mieszkańców alternatywnej Ziemi.
Jacek Dukaj pokazuje rzecz niezwykle ważną – wyobraźnia nie ma granic. Często zapominają o tym autorzy
kolejnych powieści fantasy o rycerzach i smokach, elfach i krasnoludach,
twórcy kolejnych gier mniej lub bardziej podobnych do Dungeons&Dragons.
Na koniec wspomnę jeszcze, że „Inne
Pieśni” dostały nagrodę Zajdla w zeszłym roku.

Nie wszyscy wiedzą, że zanim powstał słynny ﬁlm „Ringu”, w Japonii
furorę robiła książka Kojiego Suzuki
o tym samym tytule.
Dziwi trochę polski tytuł powieści,
bowiem japońskie „Ringu” i angielskie „The Ring” oznacza raczej krąg,
pierścień, a nie ring. Spore zarzuty
mam do tłumaczki za liczne zaimki i powtórzenia, które psują odbiór
powieści. Dobrze jednak, że w Polsce
mamy w ogóle możliwość zapoznania
się z twórczością autora nazywanego
japońskim Stephenem Kingiem.
Różnice między książką a ﬁlmem są
duże. Nakata, kręcąc „Ring”, stworzył własną wersję opowieści – biorąc
pod uwagę liczne wersje Ringa, które powstały (amerykańska, koreański „Ring: Virus”, „Ringu 2” i „Ringu
0”) można powiedzieć, że w pewnym
sensie twórcy i oglądający nieświadomie przyczynili się do rozprzestrzenienia wirusa.
Powieść Koji Suzuki pokazuje bowiem
(podobno koreański ﬁlm był wierny
tej idei) klątwę jako wirusa, który
rozprzestrzenia się poprzez kasetę
wideo. Asakawa, próbująć ratować
rodzinę i badając historię Sadako,
staje się niechcąco jednym z ogniw
łańcucha rozpoczętego tragiczną
śmiercią na dnie studni.
Książka skupia się na śledztwie prowadzonym przez Asakawę (głównego
bohatera) z pomocą ekscentrycznego
przyjaciela – próbują odkryć tajemnicę kasety i zapobiec śmierci bliskich
Asakawy. Trudno nazwać powieść
pełnoprawnym horrorem – pokazuje
ponurą rzeczywistość, gdzie działają
nieznane nam siły, ale jednocześnie
nie straszy nas ani często, ani silnie.
Autor potraﬁ jednak wciągnąć i zainteresować tajemnicą Sadako i mimo
kilku dziwacznych motywów (choroba Sadako oraz śmierć przyjaciela
Asakawy), książkę czyta się bardzo
dobrze.
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Kiedy pojawiły się pierwsze informacje o ekranizacji „Ziemiomorza”, wydawało się, że
wszystko idzie dobrym torem. Za realizację
zabrał się Sci-Fi Channel słynny z mikroseriali
na podstawie Diuny, Mesjasza Diuny i Dzieci Diuny, które cechowala wierność książkom.
Adaptowane miały być dwa pierwsze tomy serii
Ursuli K. Le Guin – „Czarnoksiężnik z Archipelagu” oraz „Grobowce Atuanu”. Producent zapowiadał wierność duchowi klasycznych przecież powieści.
Niepokojące wieści zaczęły napływać dość
szybko – pierwszą z nich było zatrudnienie
Shawna Ashmora. Nijak nie wyglądał na Murzyna. Wkrótce okazało się, że jedyną postacią
o właściwej karnacji w ﬁlmie (poza najeźdźcami z Kargadu, którzy w książce byli biali) będzie mistrz Ogion grany przez Danny’ego Glovera. Zmiana koloru skóry większości populacji
Ziemiomorza nie bardzo pasowała do wiernej
adaptacji, jaką zapowiadał Robert Halmi Sr. odpowiedzialny m. in. za ekranizację „Mgieł Avalonu”. Jednocześnie na forum pojawiły się pierwsze informacje o przekręcaniu nazw własnych
w ﬁlmie (z jakiego powodu? nikt nie wie).
Później pojawiły się pierwsze zdjęcia i teaser
i wydawało się, że ﬁlm będzie na poziomie
– ciekawe efekty specjalne, na oko wierność
książce. Na oko. Podpisy pod zdjęciami stanowiły jednak nowe źródło niepokoju – trudno było
dopasować sceny i postaci (Diana) do książki,
wyszło też na jaw, że Ged-Krogulec będzie od
początku dorosły – zatem jeden z motywów
powieści (dorastania) poszedł do piachu.
Na forum pojawiły się pierwsze komentarze
wyrażające dezaprobatę. Ale maszyna produkcji była już rozpędzona, a cel był jeden – jak
wyszło na jaw później – zbić kasę na tytule.
Bowiem poza tytułem nie zostało z książki nic
(uwaga: popełniono nawet rażący błąd w nazywaniu głównych bohaterw, o czym napiszę
dalej). Ach, przypomina się nasz Wiedźmin…
Premiera była coraz bliżej, zmieniono wygląd
oﬁcjalnej strony. Chociaż nadal próbowano
ukryć niedociągnięcia ﬁlmu, coraz wyraźniej
było widać, że zmiany będą ogromne. Najwięcej
zdradziła… mapa. Pominięto kluczowe miejsca,
a kolejne odwiedzane przez głównego bohatera wyspy zyskały w zamian piękne dziewczyny,
jakby specjalnie na owego bohatera czekające. Ponieważ zrównano wiekiem Tenar i Geda,
można było podejrzewać, że szykuje się romans na miarę Romea i Julii…
Trailer nie wyglądał źle. Trudno było znaleźć
scenę nie pasującą do książki… ale trudno też
było znaleźć pasującą – ot, zlepek krótkich
fragmentów, jak płynący statek (topornie wyglądający), lecący smok, czy wynurzanie się
Cienia z wody (tutaj ulga, jednak Cienia nie
wycięli! przedwczesna jak się okazało).
Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany dzień
premiery. Rozpętała się burza.
Najpierw zakotłowało się na oﬁcjalnym forum.
Oburzeni fani książek nie przebierali w słowach,
jeszcze większą wściekłość wywołało blokowanie przez producenta maili ze słowem „Earthsea” w tytule. Miniserial obejrzało w dzień
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premiery w telewizji Sci-Fi Channel ponad trzy
miliony osób, więcej nie było trzeba – telewizja
zarobiła, opinie wkurzonych fanów nie były jej
potrzebne. Dzień później na bodajże dwa tygodnie strona oﬁcjalna miniserii stała się niedostępna, może z powodu ataków DoS albo aby
– co sugerowano na forum - utrudnić dostęp do
namiarów na producentów?
Co tak rozwścieczyło fanów (i nie tylko) powieści Ursuli K. LeGuin?
Zaczęło się ładnie – lecący smok, widok na Archipelag, historia amuletu… Zaraz potem przywitały zaciekawionych widzów igraszki Krogulca
z niezidentyﬁkowaną dziewoją, która zdecydowanie w książce nie występowała. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, że zwraca się do Krogulca
prawdziwym imieniem Ged, myślałem, że się
przesłyszałem. W powieściach Ursuli K. Le Guin
imiona pełnią kluczową rolę – zdradzanie prawdziwego imienia jest śmiertelnie niebezpieczne, znajomość imienia pozwala bowiem przejąć
kontrolę nad osobą lub rzeczą.
Wszystko wyjaśniło się bardzo szybko – autorzy
zakpili z czytelników (wiadomo: i tak obejrzą
skuszeni tytułem) i stworzyli prawdziwą parodię, gdzie złamano wszystkie zasady Archipelagu, z książek, zostawiając imiona bohaterów
(odwrócone zresztą – prawdziwe zamienione
z pseudonimami), kilka nazw i przekręconych
niemiłosiernie scen. To tyle. Dodano do tego
średniej jakości komputerowe efekty specjalne, ohydną scenograﬁę, proste stroje i… szok.
Twórcy „Wiedźmina” nie byli tak bezczelni, jak
producenci Ziemiomorza. Przynajmniej zachowali kluczowe założenia fabuły. Tutaj zmieniono
wszystko.
Bardzo szybko na sieci pojawił się artykuł Ursuli
K. Le Guin. Wyprowadzona z równowagi autorka nazwała produkcję „Wybielonym Ziemiomorzem”. „Sci-Fi Channel zniszczył moje książki”
– napisała. - „Książki ‚Czarnoksieżnik z Archipelagu’ i ‚Grobowce z Atuanu’, które zostały
opublikowane ponad 30 lat temu, są o dwóch
młodych ludziach dowiadujących się czym jest
ich moc, wolność i odpowiedzialności. Nie wiem
o czym jest ﬁlm. Jest pełny scen z powieści, zaaranżowanych inaczej, z zupełnie inną fabułą,
w efekcie zupełnie pozbawionych sensu.” Sci-Fi
Channel uniósł się dumą i nie raczył przeprosić
autorki i pewnie zarobi jeszcze sporo pieniędzy,
bo reklamodawcy z chęcia zamieszczą reklamy
w czasie emisji ﬁlmu opartego na klasycznych
książkach fantasy.
„Ziemiomorze” zmieniło moje spojrzenie na
ekranizacje „Władcy Pierścieni” i ﬁlm „Wiedźmin” – dotarło do mnie, że mogło być gorzej.
Znacznie gorzej.
Nie polecam „Ziemiomorza” nikomu, nawet
ktoś, kto książek Ursuli K. Le Guin nie czytał
(wstyd!) dostanie co najwyżej bólu głowy, szukając fabuły. Żeby uświadomić absurd całości
dodam, że w ﬁlmie wyspa Roke została podbita
przez grupkę najeźdźców (z Jasperem do pomocy, a jakże!).
Jeśli więc ktoś myślał, że tylko w Polsce może
się zdarzyć takie chamstwo jak w przypadku
ﬁlmu „Wiedźmin”, po obejrzeniu Ziemiomorza
(nie życzę nikomu tak traumatycznego przeżycia) zmieni zdanie.

Pierścień Nibelungów
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(Wybielone) Ziemiomorze
executive producent: Robert Halmi Sr.
reżyseria: Rob Lieberman
scenariusz: Gavin Scott

ﬁlm

produkcja: Niemcy, RPA
reżyseria: Uli Edel
scenariusz: Diane Duane, Uli Edel, Peter Morwood

Kiedy człowiek znużony podobnymi do
siebie produkcjami amerykańskimi szuka
czegoś nowego, może natraﬁć na ciekawy
ﬁlm wyprodukowany wspólnie przez Niemcy i Republikę Południowej Afryki.
„Pierścień Nibelungów” oparty jest na
germańskich eposach rycerskich i opowiada historię traﬁcznej miłości Siegfrieda Pogromcy Smoka i islandzkiej królowej Brunhildy. Jak to w eposach, mamy
bohaterskie czyny, skomplikowane intrygi
i sporo nieporozumień.
Na początku ﬁlmu wydawało się, że autorzy nie wiedzieli, czy kręcić ﬁlm poważny,
czy komedię (walka Siegfrieda na dziedzińcu zamku), ale później akcja się rozkręca, fabuła komplikuje i staje znacznie
poważniejsza.
Na uwagę zasługują ciekawe stroje, dobrze zaaranżowane walki (nawet ze smokiem), świetna gra aktorska. Niektóre motywy wydają się znane, ale pamiętajmy,
że oryginalny epos powstał setki lat temu,
stał się nawet podstawą opery Wagnera.
Efekty specjalne nie stoją na najwyższym
poziomie, ale widać to tylko podczas scen
z udziałem dużej liczby żołnierzy. Duże
wrażenie robią widoki okolic zamków
Brunhildy i Burgundów. Genialna wręcz
jest muzyka towarzysząca akcji.
Piękne wykonane są rekwizyty – zarówno
broń, jak i ozdoby – oraz stroje.
Akcja rozpoczyna się w momencie, kiedy
Siegfried, jako mały chłopiec, jest świadkiem śmierci rodziców – króla i królowej
– i odpływa na łódeczce w nieznane, uratowany przez matkę. Nie pamięta przeszłości, wychowywany przez kowala staje
się zręcznym szermierzem. Bogowie germańscy kierują losem jego i Brunhildy, dla
własnych celów. Zakochany z wzajemności
w królowej Islandii próbuje znaleźć klucz
do swej przeszłości. I kiedy wszystko wydaje się być na dobrej drodze, pokonuje
smoka, zdobywa przyjaźń króla Burgundów Gunthera oraz ogromny skarb Nibelungów, a nawet odzyskuje pamięć o swoim pochodzeniu, stara klątwa ciążąca na
złocie daje o sobie znać…
Tomasz Kucza
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ﬁlm

Immortel (ad vitam)

produkcja: Francja, Wielka Brytania, Włochy
reżyseria: Enki Bilal
scenariusz: Enki Bilal, Serge Lehman
muzyka: Goran Vejvoda

Battlestar Galactica 2003
twórca: Ronald D. Moore

Z dala od Hollywood powstają czasem ﬁlmy niezwykłe. Taki właśnie
jest „Immortel” (w Polsce „Kobieta
pułapka”). Oparty na komiksach Enkiego Bilala (i wyreżyserowany przez
niego) prezentuje dziwny świat przyszłości, gdzie każdy wygląda inaczej, jakby ozdobami tworzonymi
chirurgicznie próbował wyróżnić się
z tłumu, nad miastem lewituje starożytna piramida, a Jill, dziewczyna
o niebieskich włosach roni niebieskie
łzy.
Wszycy drugoplanowi bohaterzy
stworzeni są komputerowo, co tworzy dość nieziemski klimat, podobnie jak pastelowe barwy i niezwykłe
efekty specjalne.
Film rozpoczyna się, gdy w piramidzie do życia budzi się Horus, egipski
bóg z głową sokoła, i rusza na miasto
w poszukiwaniu… matki dla swego
potomka. Tylko Jill, młoda niewinna
dziewczyna, codziennie zapominająca całą przeszłość, jest zdolna urodzić dziecko boga.
Film pełen jest niezwykłych miejsc
i ludzi. Komputerowe postacie, chociaż rażą, wydają się stanowić element tego świata – wręcz stają się
niezbędni, jakby podkreślają wyjątkowość bohaterów. Komputerowi
aktorzy zaraz nasuwają na myśl ﬁlm
Final Fantasy, faktycznie „Immortel
„utrzymany jest w podobnej kolorystyce, ale tutaj główną rolę grają
ludzie – Nikopol, Jill i lekarka.
Film intryguje, nie znamy bowiem
prawideł rządząch światem, w którym dzieje się akcja, twórcy odkrywają przed nami tylko skrawek,
wycinek wielkiej całości. Musimy domyślać się wielu rzeczy i dzięki temu
nie jesteśmy skazani na bezmyślne przyjmowanie serwowanej nam
przez reżyserów papki.
„Immortel” jest bardzo nietypowy
i przez to godny polecenia.

Miniserial „Battlestar Galactica” odniósł
duży sukces, dlatego też zdecydowano
się na nakręcenie kontynuacji – serialu
Battlestar Galactica, nazywanego Battlestar Galactica 2003 dla uniknięcia pomyłek z serialem sprzed dwudziestu lat.
Nowa Battlestar Galactica to serial silnie
obsadzony, tworzony przez znanego miłośnikom Star Treka Ronalda D. Moore’a.
Zamiast remake’u starego serialu twórcy stworzyli zupełnie nowy, interesujący
i dość nietypowy serial.
Po pierwsze sezon Battlestar Galactica
liczy tylko trzynaście odcinków (inne
seriale mają 20-26 odcinków na sezon),
a po drugie wszystkie odcinki składają
się w całość – mamy intrygującą fabułę
ciągnącą się przez cały serial.
Akcja serialu rozpoczyna się zaraz po
wydarzeniach z serialu – kolonie ludzkie zostały zniszczone przez Cylonów,
a ocalałe resztki ludności uciekają prowadzone przez tytułowy okręt Battlestar
Galactica, szukając legendarnej Ziemi.
Ponieważ Cyloni – roboty, które zbuntowały się przeciw ludziom – mogą teraz
wyglądać dokładnie jak ludzie, fabuła
znacznie się komplikuje. Możemy obserwować jak rodzą się podejrzenia, kreują
spiski, a ukryci wśród ludzi Cyloni często sami nie są świadomi swojego pochodzenia.
Na uwagę zasługuje świetna gra aktorska, przemyślane scenariusze i wciągająca fabuła, w której krok po kroku
poznajemy tajemnicę „Boskiego planu”,
który wcielają w życie Cyloni. Bardzo
realistyczne postacie cechują się ciekawymi charakterami – każdy bohater jest
inny, ma swoje problemy, swoje słabostki i mocne strony.
Pierwsze odcinki wzbudziły entuzjazm
fanów, niezadowoleni są chyba tylko
wielbiciele starego serialu, dla których
remake jest jednocześnie profanacją
(zmieniono niemal wszystko). Serial rozpoczął emisję na początku roku szkolnego w Wielkiej Brytanii, a od stycznia
zaczyna się ukazywać także w USA.
Przy okazji stał się jednym z najbardziej
pożądanych seriali na sieciach p2p (co
nawet wzbudziło niepokój producentów, którzy obawiali się o oglądalność
w USA, gdzie serial zaczynał się później
niż w Wielkiej Brytanii).
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Kriss de Valnor
Jean van Hamme, Grzegorz Rosiński
wyd. Egmont Polska
stron: 46

Dwudziesty ósmy album z serii
„Thorgal” nosi tytuł „Kriss de Valnor”. Znana z wielu wcześniejszych
albumów piękna Kriss wraca po raz
kolejny. Czy tym razem ostatni?
Sądząc po zapowiedziach autorów,
którzy zamierzają tworzyć Thorgala
do końca życia, możemy się doczekać jeszcze wielu albumów, może
więc okazać się, że Kriss de Valnor
nie powiedziała jeszcze ostatniego
słowa, co sugeruje także zakończenie.
Album stanowi kontynuację poprzedniej historii – Aaricia z dziećmi dostała się w niewolę, Thorgal podstępnie
otruty i porzucony na samotnej skale
pośrodku oceanu jak zwykle ucieka
zręcznie umykając wrogowi. Reszty
łatwo się domyślić.
Fabuła jest sztampowa, daleko najnowszemu albumowi do wcześniejszych części, ale w kilku momentach
czytelnik na pewno będzie zaskoczony.
Widać, że autorzy nie zamierzają
zamknąć wątków – coraz większą
rolę odgrywa Jolan, syn Thorgala,
a wprowadzona zostaje także nowa
postać. Jednocześnie w albumie akcja toczy się bardziej wokół rodziny
Thorgala niż wokół samego Thorgala. Jak zwykle napotkamy sporo nielogiczności i wątków zupełnie niewyjaśnionych, ale niestety w ostatnich
Thorgalach zdążyliśmy już do tego
przywyknąć.
Zakończenie jest otwarte i po przeczytaniu czuje się pewien niedosyt
– dostaliśmy krótką opowieść, jedną
ze słabszych w historii Thorgala, jedyne co pozostaje na niezmienionym
poziomie to doskonała kreska Rosińskiego.
Smutne, że seria ostatnimi czasy
kuleje, szkoda, że van Hamme nie
może wrócić do poziomu starych historii.
Tomasz Kucza

- FELIETONY Plenty

Historia piśmiennictwa
przekrój dziejów pisma

„Mądry, jak z klejnotem winien obchodzić się z książką,
bowiem tylko głupiec jej nie szanuje.”
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Pierwsze próby stworzenia nośników informacji
były raczej nieudolne. Rysunki naskalne, rzeźby
w drewnie, rogu, glinie czy kamieniu przekazywały
niewiele. Ot – scenki z życia codziennego jakiegoś
plemienia (np. polowanie na bizona) czy obrzędowość (np. kult płodności). Naturalnym następstwem
rysunków było powstanie tzw. pisma obrazkowego
– np. hieroglifów egipskich. Zapisywane na papirusie zawijanym na drewnianych rolkach tworzyły
zwoje (ang. scroll).
Papirus to materiał powstały z rośliny z rodziny
turzycowatych o nazwie cibora papirusowa (cyperus papyrus), która
rośnie głównie w podmokłych
ziemiach
nad Nilem. Jest to
roślina
pokaźnych
rozmiarów – dochodzi do wys. 5 m i
ponad 10 cm średnicy łodygi (ciężko
tak naprawdę mówić
o średnicy, bo łodyga
jest trójkątna). Szerokie na niespełna pół
cala, cienkie wykrawane paski układa się
w dwie warstwy
– jedną poprzecznie
do
drugiej,
ubija (sok rośliny zastępuje klej), prasuje
i suszy. Strona o przebiegu „pasków” zgodnym
z kierunkiem pisma stawała
się wewnętrzną
stroną zwoju i to na niej pisano, bowiem papirus
„przebijał” na drugą stronę. Był jednak odporny na
działanie czasu (choć z upływem czasu stawał się
kruchy), a dzięki suchemu klimatowi Egiptu wiele
egzemplarzy dotrwało w dobrym stanie do naszych
czasów.
Materiały podobne do papirusu były rozpowszechnione w świecie, i tak z łyka polinezyjskich
malwowatych powstawał materiał zwany Tapa, Majowie wytwarzali Huun z kory drzew, a Aztekowie
z łyka kory ﬁgowców wytwarzali Amatl, które to
słowo oznacza u nich drzewo ﬁgowe oraz papier
jednocześnie.
Codex (kodeks) oznacza po łacinie kloc drewna.
Słowo wywodzi się z woskowanych tabliczek drewnianych, na których pisano w starożytnym Rzymie.
Tabliczki takie zszywano lub łączono pierścieniami
po kilka sztuk, uzyskując formę zbliżoną do póź-

niejszej książki.
Znany od starożytności pergamin (nazwa wywodzi się od Pergamonu, miejscowości w Azji Mniejszej, która była znanym eksporterem tego surowca) przetrwał, jako główny materiał piśmienniczy,
aż do czasów późnego średniowiecza. Wykonywany był z oczyszczonych i wybielonych węglanem
potasu lub kredą, a następnie gładzonych np. pumeksem skór zwierząt domowych. Jego niezwykła trwałość i elastyczność, możliwość zszywania,
krajania oraz obustronnego pisania (nie „przebijał”) stanowiły główne (i naprawdę ważne) walory.
Wadą był niestety olbrzymi koszt w materiale (kilkadziesiąt do kilkuset skór np. owczych na jedną
książkę). Doprowadziło to do sytuacji, w której zapisany pergamin
skrobano pracowicie do
czysta w celu powtórnego użycia!
O
wartości
ksiąg
świadczy wielokrotnie
poświadczone zamykanie ich w skarbcach królewskich,
po uprzednim poświęceniu na specjalnej mszy, wliczanie w poczet posagu
księżniczek lub oﬁarowywanie władcom! Ze
względu na kosztowność każdego
skrawka pergaminu, obowiązywało wiele
skrótów zwanych brachygraﬁą (posiadającą
wiele odmian). Jednym z takich skrótów jest
znana wszystkim małpka (@), będąca w istocie
literą „a” wpisaną w literę „d” i stanowiącą skrót
od „anno domini”, czyli „roku pańskiego”.
Nie tylko koszt pergaminu stanowił o wartości
ksiąg. Przed wynalezieniem druku przepisywano
każdą sztukę miesiącami, a nawet latami w tzw.
skryptoriach, używając zatemperowanych piór ptasich oraz inkaustu (od greckiego enkauston, czyli
„przepalone”) czerwonego i czarnego (wyrabianego
z sadzy i gumy arabskiej albo siarczanu żelazowego i soku z galasu – oraz, jak słyszałem, z wiórów
dębowych i opiłków żelaza, dających z wodą atrament czarno-granatowy).
Wyprawione płaty pergaminu kwadratowano, czyli
cięto w pożądany kształt, następnie liniowano czerwonym atramentem lub rysikiem ołowiowym. Teksty zdobiono inicjałami (ozdobne litery na początku strony lub akapitu), miniaturami i iluminacjami
(czasem złoconymi), ornamentami marginalnymi
(gł. elementami ﬂorystycznymi i zoomorﬁcznymi)
i bogato oprawiano w srebro lub złoto inkrustowane kamieniami szlachetnymi, kością słoniową lub
płaskorzeźbami z tejże. Udział w powstaniu poje-
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dynczego egzemplarza przypadał zwykle nie tylko
kopiście, ale i iluminatorom, introligatorowi, złotnikom, rytownikom, rzeźbiarzom i kowalowi - tak
cenne dzieło było bowiem zwykle przykuwane do
pulpitu łańcuchem! Książki przechowywano starannie, jeśli nie zawsze w skarbcach to przynajmniej
w zamkniętych szafach (armariach), grzbietem do
ściany (bo tytuł zapisany był na przednim cięciu, tj.
na powierzchni powstałej ze złożonych razem brzegów kart księgi.)
Wynalezienie papieru, a następnie druku, wpłynęło na gigantyczne obniżenie kosztów (i wartości)
ksiąg. Traﬁły „pod strzechy” - nadal jednak nie były
tanie. Papier czerpany, wynaleziony przez chińskiego ministra rolnictwa Tsai Lun’a, a następnie udoskonalony przez Arabów dotarł do Europy w XII
wieku, podbijając kolejno Hiszpanię, Włochy (XIII
w.), Austrię (XIV w.), Francję, Niemcy, Szwajcarię
(XV w.), Anglię i Amerykę (XVII w). Do Polski dotarł w XIV w., sprowadzony z Niemiec.
Szmaty lniane lub konopne, oczyszczone i rozdrobnione płukano w wodzie wapiennej. Następnie
wymytą masę, niekiedy z dodatkiem miazgi drzewnej, czerpano cienką warstwą na specjalne sita
druciane, suszono i gładzono. Niekiedy w narożnikowych drutach sita wytłaczano symbol – powstający tam papier był cieńszy, tworząc w rezultacie
znak wodny (ﬁligran). Wytrzymałość papieru pozostawała wiele do życzenia – ale rekompensowała to
jego cena.
Druk powstał w 1445 roku za sprawą Jana Gutenberga jako rozwinięcie techniki drzeworytów
(rysunków rzeźbionych w drewnie, gł. gruszy,
a następnie odbijanych jak pieczątka na papierze,
dających negatyw wyrzeźbionego wzoru) i ksiąg
ksylograﬁcznych (podobnych do drzeworytu, ale
zamiast rysunku rzeźbiono naraz całą stronę tekstu). Gutenberg wyrzeźbił oddzielne litery (czcionki) w drewnie i włożywszy w odpowiednie ramki
układał tekst – po posmarowaniu farbą wielokrotnie odciskany na papierze za pomocą prasy drukarskiej. Era drogocennych ksiąg odeszła na zawsze,
minął też szacunek do nich. Teraz, w dobie telewizji
i Internetu, tylko nieliczni sięgają po nie dobrowolnie. Czytajcie!

OPRACOWANO

Plenty

NA PODSTAWIE:

„Średniowieczna książka rękopiśmienna” Muzeum
Zamkowe w Malborku, Malbork 1993
A. Mączak, H. Samsonowicz, B. Zientara „Z DZIEJÓW RZEMIOSŁA W POLSCE” Państwowe Wydawnictwo Popularno - Naukowe „Wiedza Powszechna”,
Warszawa 1954
Svend Dahl „DZIEJE KSIĄŻKI”, pierwsze wydanie
polskie, znacznie rozszerzone, „WROCŁAW - WARSZAWA - KRAKÓW” Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1965
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Wyrwij chwasta
czyli jak wybrać dobrą książkę

(Na początku zaznaczam, iż zasada wybierania
książek nie zawsze skutkuje a jej normy nie muszą
być stosowane przy każdym wyborze książki)

w w w. w i e z a s n o w. 1 k 2 0 . n e t

Przedstawiona zostanie tu metoda wybierania (
zazwyczaj) dobrej książki z gatunku fantasy. Należy
jednak zaznaczyć, iż poniżej przedstawione prawidła
prawdopodobnie nie sprawdzą się w przypadku gatunku science-ﬁction oraz jemu pochodnym.
Wybór dobrej książki ( zwłaszcza fantasy) jest dla
mnie osobiście swego rodzaju misją specjalną lub
zadaniem wojskowym. Często zdarza się, iż książka
może okazać się zakamuﬂowanym wrogiem dysponującym potężnym orężem, jakim jest nuda. Więc
przejdźmy do rzeczy…
Rozpoznanie. W tej części musimy oczywiści zajść
do biblioteki. Następnie znajdujemy sektor oznaczony jako fantastyka. Jakkolwiek często jest to zmyła
dywersyjna lub sabotaż, a w dziale znajdujemy cele
nie do przeczytania, a zniszczenia – Arlekiny/Harlekiny.
Gdy znajdujemy już żądany sektor przystępujemy
do rozpoznania z daleka. Podczas tej części zadania
przyglądamy się wrogowi. Postępujemy według planu:
1. Sprawdzamy jak książka jest gruba. Ponieważ
jesteśmy profesjonalistami szukamy tzw. „grubych
ryb”. Im grubsza tym lepsza. Istnie jednak odstępstwo od tej reguły. Jeśli nie podołamy „grubej rybie”
wybieramy jak najcieńszą (oczywiście nie do przesady). Opowiadania często też są dobre. Nigdy nie
należy ignorować przeciwnika ze względu na jego
pozycję w kontrwywiadzie.
2. Następnie sczytujemy dane osobowe. Sprawdzamy tytuł. Jeśli jest zbyt wymyślne, pełno w niej
magii, mieczy, ogrów, trolli itp. mamy do czynienia
z dość niebezpiecznym wrogiem. Intytulacja musi
być intrygująca, ale i zarazem niezbyt fantastyczna
(tu pojawia się niewielki paradoks – w końcu szukamy książki fantasy). Powinna nas zainteresować
dostatecznie, aby wziąć inkunabuł do swych rąk.
3. Kolejną czynnością po sczytaniu danych jest
określenie, dla jakiej instytucji on pracuje. Jeżeli jest
to Amber lub jakieś nieznana nam jeszcze organizacja należy być bardzo ostrożnym
4. Następnie weryﬁkujemy cechy charakterystyczne. Sprawdzamy kolor okładki. Jeżeli kolor jest zbyt
krzykliwy narażamy się na nieprzyjemności z własnej
woli. Maść obwoluty powinna być łagodna. Dobrymi
odcieniami jest: biel, łagodna czerwień, zieleń, błękit – niebieski (byle nie rażący) ewentualnie ﬁolet.
Wszystkie kolory powinny być przyjemne dla naszego oka. Do okulisty się przecież nie wybieramy.
Rozpoznanie z bliska. W tej części misji bierzemy
wolumin do rąk. Należy być przezornym. Diabeł tkwi
w szczegółach. Przyglądamy się książce bardziej
szczegółowo.
1. Czytamy recenzję lub krótki opis/wypis sce-

ny z książki. Jeśli to pierwsze jest nazbyt pochlebne – nie jest dobrze. Gdy opis/wypis sceny jest, co
najmniej dziwny lub nazbyt wyimaginowany jest też
niezbyt dobrze.
2. Sprawdzamy, co mamy na froncie. Jeśli na
okładce widzimy nagą/półnagą kobietę w dodatku
z mieczem/różdżką w ręku jest fatalnie, (choć mogłoby się wydawać inaczej). Szukamy przecież książki, a nie świerszczyka (jesteśmy w bibliotece, nie
w kiosku). Możliwe jednak, że ja jestem nieco inny
i czytam dziwne rzeczy…?
3. Wracając do rysunku na okładce. Powinien najlepiej przedstawiać jakąś ładną panoramę z świata
książki. Jeżeli postacie, to pod jednym warunkiem.
Należałoby, aby schodziły na dalszy plan. Koloryt jak
wyżej powinien być miły dal oka i nie razić. W końcu
chcemy tę książkę przeczytać.
Inﬁltracja. Wreszcie przechodzimy do otwarcia.
Otwieramy.
1. Na samym początku sprawdzamy, czy jest mapa
opisanego świata. Jeżeli nie ma to dobrze. Czasem
nawet wyśmienicie. Zapewnia to autorowi plastyczność jak i dowolność w tworzeniu świata dalej. Niczym go nie krępuje.
2. Jeżeli na początku/końcu zobaczymy mapkę,
sprawdzamy jej jakość. Przejrzystość jest bardzo
istotna. Ciasno umieszczone, na siłę wymyślone
miejsca upchane w obszar jednej wyspy otoczonej
zewsząd oceanem (często około ¾ mapy) nie zapowiada ciekawej lektury.
3. Umieszczenie słownika na końcu książki nie
wróży najlepiej. Najczęściej jest tak, że nazwy są aż
na wyrost wymyślne. (Tłumaczone zwroty często są
nie do odczytania. Jest ku temu powód – tworzone
zwroty są wytworem zasady „wal na ślepo w klawiaturę, a wyjdzie egzotycznie”).
4. Jeśli napotkamy rysunki w środku możliwe, że
autor używa „wspomagaczy” dla naszej wyobraźni
– powodowane chyba tym, iż nie starcza mu talentu.
Przykre. (nie jest to reguła!!!)
5. Na końcu można, jako wariację dodać, iż dedykacja powinna być krótka i treściwa. W końcu mamy
przeczytać opowieść/historię.
Uff!!! Jeśliś dobrnął do końca to masz już około
90-95% na to, że dokonałeś właściwego wyboru.
Jeśli któraś z podanych reguł jest złamana w sposób karygodny przez autora/wydawcę najlepiej całą
procedurę powtórz. Tak dla własnego spokoju jak
i zadowolenia z czytania. Reguł wszystkich na pamięć uczyć się nie musisz, a tym bardziej stosować
w życiu. Zbiór tych zasad został zebrany, na przełomie dość długiego okresu doświadczeń, na poligonie
w bibliotece zmagań z wyborem zadawalającego mój
umysł dzieła. Powodzenia. Z nowym orężem w dłoni,
łatwiej będzie ci stawić czoło nowym wyzwaniom. Do
„boju”!!!
-=baca=-
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- SKRZYWIONA WIEŻA redaguje zespół „Nas Trzech” przy współpracy Agentów z Jamnixa

Skrzywiona Wieża
niecałkiem proste odbicie Wieży Snów

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

Tomasz Kucza

-- Wrzask! -Pierwsza Krew

Drzewa trzęsły się na wietrze jak w febrze.
Liście z desperacją ewakuowały się z chwiejnych gałęzi i wirowały w powietrzu, opadając
na szarą drogę. Na poboczu leżał przewrócony
składak, kółka wirowały napędzane siłą wiatru.
Coś mrocznego czaiło się w okolicy. Coś,
co sprawiało, że ludzie w samochodach drżeli
ze strachu, gdy mijali porzucony rower. Jeden
z kierowców pomyślał nawet o samobójstwie.
Jego jednak nie bierzemy pod uwagę, bowiem
Zbyszek Boński – Pierwszy Agent Rzeczypospolitej PAR – zawsze ma takie myśli.
Czarna siła, która zalęgła się w opuszczonych (na pozór) śląskich lasach otworzyła oczy.
Zbyszek zaklął, gdy silnik służbowego wozu
marki Fiat zgasł niczym zdmuchnięta świeczka.
Zaklął ponownie, gdy przekręcenie kluczyka
wywołało tylko ciche rzężenie pod maską Malucha. W pogodnym nastroju – kląc na czym
świat stoi – Zbyszek wyszedł z auta.
Nagle w pobliskich krzakach coś zaszeleściło. Agent założył ciemne okulary, w których
ukryty był noktowizor, krótkofalówka i golarka.
Z krzaków wyszło coś wysokiego i zielonego.
Zbyszek wyłączył noktowizor. Okazało się, że
wysokie zielone coś to niski niebieski listonosz.
– Dzień dobry – powiedział agent, chociaż
była noc.
– Hm – mruknął listonosz, zapinając rozporek i stawiając rower.
– Jestem Boński – przedstawił się agent.
– Zbigniew Boński.
– Nie ma do pana listów – burknął listonosz.
– A może widział pan coś podejrzanego?
– zapytał Zbyszek podkuszony zawodową ambicją.
Listonosz pobladł tak wyraźnie, że w ciemności jego twarz stała się widoczna.
– Nie widziałem żadnych zwłok leżących
w tamtych krzakach – powiedział, wsiadając
na rower.
– To skąd pan o nich wie? – zapytał sprytnie
Zbyszek.
– O czym? – zdziwił się listonosz.
– O zwłokach!
– Panie Boński! Jakich zwłokach? – Mężczyzna złapał się za głowę.
– No tych zwłokach, co leżą w tamtych krzakach – wyjaśnił Zbyszek, pokazując palcem.
– Wie pan, panie Boński. Ja myślę, że jak
pan w tamtych krzakach jakieś zwłoki znalazł,
zamiast mnie o nich mówić, powinien pan zawiadomić policję. Dobranoc.
To mówiąc, listonosz odjechał, zostawiając
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Zbyszka samego z zepsutym Maluchem, zwłokami w krzakach i wielkim czarnym czymś, co
czaiło się w mroku. Ale nieustraszony Zbigniew
Boński, Pierwszy Agent Rzeczypospolitej, zerknął nerwowo na zepsutego Malucha i przełknął
ślinę. Droga była pusta, listonosz stał się drobną, niebieską kropką na horyzoncie.
– Raz agentowi śmierć – powiedział sobie
Zbysiu i wszedł w las.
Niemal natychmiast otoczyły go nieziemskie ciemności. Zapalił wielozadaniową latarkę.
Światło padło prosto na twarz trupa. Boński
krzyknął, trup także.
– Umarli nie krzyczą – wrzasnął agent i, by
dodać sobie animuszu, wyjął broń.
– No! – potwierdził martwy.
– Ktoś jest?
– Eugeniusz Żaba – przedstawił się trup.
– I nie jestem duchem. Jestem żywy, choć niewiele brakowało.
– No, jak to niewiele? – zdziwił się Boński.
– No bo mnie przed chwilą, na moment nim
pan się zjawił, zaatakował taki mały, niebieski
listonosz. Ogłuszył mnie zielonym światłem.
– Co pan wtedy zrobił? – Zbigniew wyjął notes, by zanotować zeznania.
– Kimnąłem się.
– Taa… Kimnął się pan – zanotował agent.
– A co potem?
– No… potem się obudziłem i patrzę, a tu
stoi taki wysoki, łysawy jegomość.
– Proszę go opisać dokładniej.
– Ale…
– Żadnego ale, na służbie nie piję – zatrzegł
Zbysiu. – Proszę opisać tego jegomościa.
– Łysawy, wysoki z latarką. Ubrany w mundur z naszywką Super Tajny Agent.
– Aha! – Boński podniósł do góry palec.
– Przejrzałem całą sprawę. Ktoś się podszywa
pod agenta Rzeczypospolitej! Czy domniemany
agent się przedstawił?
Eugeniusz wyglądał na speszonego.
– No przecież… – zaprotestował.
– Jak brzmi jego nazwisko?
– Boński. Zbigniew Boński – odparł zrezygnowany Żaba.
Agent zapisał wszystko w notatniku. Nagle
wgryzł się w ołówek.
– Że niby ja? – zauważył inteligentnie. Eugeniusz pokiwał głową.
– Aha – mruknął Boński. – Nie mógł pan tak
od razu? Nie jest pan aresztowany.
– Dziękuję – odetchnął Żaba.
Boński wyszedł na ulicę i spojrzał w kierunku, w którym odjechał listonosz. Niebieska
kropka znikła. Wypiął dumnie pierś. Właśnie
rozwiązał pierwszą mroczną i tajemniczą zagadkę w karierze. Odkrył prawdę mimo dywersyjnym działaniom wrogów Rzeczypospolitej
i uratował niewinne życie Eugeniusza Żaby.
Uśmiechnięty szeroko ruszył złożyć raport.
Pieszo.

Kwiatek z sesji
autor: Magnes

Sesja w świecie rzeczywistym (mniej więcej). Gracze
pracują dla CBŚu. Dostają
wezwanie do szpitala – jeden z pacjentów wziął zakładników i grozi, że ich zabije, jeśli nie pozwolą mu na
rozmowę z pewną osobą.
Na miejscu gracze za pomocą granatów ogłuszających
w kilka minut rozprawiają się z terrorystą. W akcji
ogłuszony zostaje nie tylko
przestępca, ale także jeden
z graczy i wszyscy zakładnicy.
Telefon do centrali, rozmawia jeden z graczy.
– Sprawa rozwiązana, terrorysta jest nieprzytomny.
– Tak szybko?
– Przy okazji ogłuszyliśmy
zakładników…
– Dobra, karetki już jadą.
Nagle gracze wybuchnęli
śmiechem. Przez chwilę zastanawiam się o co chodzi…
W końcu do mnie dotarło:
akcja miala miejsce w szpitalu.

Deris No Spun

mamrotka defensywna
autor: Magnes

Stosowana przez starych
magów,
którzy
zgubili
gdzieś swoją łyżkę. Powoduje zniknięcie wszystkich
łyżek na sali (a przy okazji
niektórych
przypominających łyżkę przedmiotów np. halabard) i pojawienie
się jednej łyżki w ręce maga
rzucającego mamrotkę.
Słowa: Deris No Spun
Trudność: 1

- SKRZYWIONA WIEŻA MAd Phantom przedstawia

Jamodyla Williama
Trailer

Pierwsze części opowieści o Jamodylu Williamie znajdziesz
na stronie gry Nieboracy RPG – nieboracy.1k20.net.

Wybrany spośród swej rasy… przełamał to, co ją
ogranicza… jego przeznaczeniem jest władza nad
światem… włos mieni się lśniącą czernią… a zęby
błyszczą złotem… nic nie jest w stanie go zatrzymać… nawet śmierć… ani nawet głód… będzie bogiem!… będzie potęgą!… lecz jest… jamnikiem…
nadjamnikiem… jamodylem dokładniej… a nade
wszystko jest… jest Williamem… jamodylem Williamem… Oto jego historia!

POTĘGA
– Zżarłeś smoka!?!?!?
– Nie no, jeszcze trochę zostało...
WŁADZA...
– Kim ty właściwie jesteś?
– Jestem William! Władca stodoły i obory! Zwany
też Fistandeeeaa...coś tam... Moim przeznaczeniem
jest udać się Tam-Gdzie-Jest-Ciemno i zrzucić z dachu wielgachną Burthelmamhisis – Królową Sprośności, a wtedy....
– Dobra, już dobra – umówię się z tobą....
PIENIĄDZE...
– Jak to ta moneta jest fałszywa!? Sam ją dziś rano
zrobiłem!
– A masz na to jakieś dowody?
JUŻ W NIEBORAKACH....
Zacofane KrainyTM już nigdy nie będą takie jak dawniej...

Łotr
Władca Obrączek
Interaktywne opowiadanie ŁOTR powstaje na stronie nieboracy.1k20.net dzięki współpracy czytelników. Prezentujemy kilka fragmentów wybranych fragmentów. Miłej
lektury i niech Niemoc nie będzie z Kimś Innym.
Magnes: Pewnego razu w Szachrajowie, wiosce koboldów w pobliżu Wesołej Doliny, Bielmo Bagiński obchodził
117 urodziny. Dzień wcześniej do jego chaty – Baginowa
– wpadł stary skrzat Fladnag z ładunkiem, ukrytej pod
fajerwerkami, gorzałki. Dlatego też, dając przemówienie,
Bielmo stał na podniesieniu dosyć chwiejnie. Jego krewniak, Fredzio, z dumą wpatrywał się w czerwonego na
twarzy wuja.
Zgromadzeni goście z trudem łapali słowa kobolda. Bardziej interesowało ich żarcie i gorzała na stole (częściowo
także pod). Bielmo uderzył w te słowa, wypinając dumnie
pierś i wodząc ręką w kieszeni, gdzie trzymał ulubioną obrączkę:
- Miiiili hyp goście!

Lupus666: – Cicho, chyba coś słyszę – szepnął Fredzio i szybko, trzymając Filla za szyję, uskoczył, bo nad sobą zobaczył dwa wielkie, wirujące, zielone kształty...
Magnes: – Czy to UFO? – zapytał Fill. – Bo jeśli tak, to dziadunio znów
się wścieknie, jak w ogródku porobią się kręgi.
Lupus666: – Nie bądź głupi Fill! – Fredzio jak zawsze wykorzystał sytuację, aby pokazać swoją wyższość intelektualną. – Przecież UFO już tu
nie zagląda, od kiedy straciliśmy ostatnią krowę.
Karczmarz: – Spotkała go niechybna śmierć… – wyszeptał.
– WĄTPIE... COŚ BYM O TYM WIEDZIAŁ - wyszczerzył zęby Śmierć
z wysokości białego rumaka.
Karczmarz: Czwórka koboldów próbowała nie zwracać na siebie uwagi,
co wychodziło im nie gorzej niż opętanemu mężczyźnie biegającemu
nago po targowisku. Podeszli do baru, czemu towarzyszyły wcale nie tak
ciche szepty oraz wyraźnie wyczuwalne napięcie.
– Karczmarzu podaj mi i moim kompanom po kuﬂu twego najlepszego
piwa! – krzyknął Fredzio do najgrubszego mężczyzny w karczmie zakładając, iż tusza czyni gospodarza.
Logika ta niestety padła w gruzach, gdy zza baru wyłonił się krasnolud
w fartuchu i posłał im groźne spojrzenie.
MAd Phantom: – Chooooduuuu!! – zapiszczał przywódca Wrzaskuli,
podnosząc się z ziemi i szybko łapiąc swoją odgryzioną rękę. Nie było to
konieczne, bo Wrzaskule i tak już uciekały…
– Nu pagadii! – pisknął któryś Wrzaskul na odchodnym.
– Krowy doić! – krzyknął Śmierć. – A teraz...
– Idziemy na jednego? – zapytał Głód.
– Chyba na dużo – popisał się zdolnościami matematycznymi Wojna.
– Ooo, taakk… – Śmierć uniósł kosę do góry, gdy nagle...
– JÓÓZEEEF! – rozległ się głośny okrzyk.
W oczodołach Śmierci pojawiło się przerażenie.
– Ile razy mam ci powtarzać byś nie brał MOJEJ kosy bez pozwolenia!!
Phoenix: Wbrew wszelkim pozorom, wbrew oczekiwaniom czytelników
i wbrew jakimkolwiek prawom natury, nasza dzielna drużyna wytrzeźwiała na tyle, by móc sklecić zdanie pojedyncze proste, co w ich przypadku było nie lada wyczynem, lecz wystarczało, by się porozumieć
w stopniu najmniejszym. Możliwe, że nasi bohaterowie, jak i niektórzy
czytelnicy nie zrozumieją tego, jakże rozbudowanego zdania, jednakowoż jest ono potrzebne, by akcja się rozkręciła chociaż trochę.
Magnes: - Więc, widzisz Fredziu kochany, ja mam taką prośbę...
- Wal śmiało, brachu - Fredzio nie mógł wpaść w gorszy nastrój.
- Pożyczyłbyś mi tej obrączki, bo widzisz... moja dziewczyna... chcieliśmy wziąć ślub, ale nie stać nas na dwie obrączki i wiesz jak jest...
Nazywa się Arwana...
- Narwana? - zapytał Fill gryząc jabłko.
- Ladia Arwana, księżniczka elfów - wyjaśnił oburzony Powsinoga.
- Kłapouchych? - ucieszył się Pryk.
- Księżczniczka? - ucieszył się Sery.
- Możesz nas zapoznać? - zapytali chórem z niewinnymi minkami.
MAd Phantom: – Co tu się stało? – Zapytał Pryk.
– Mam przeczucie, że to Fladnag… – rzekł Argon.
– Faldnag? Niee... niemożliwe, po czym wnosisz? - dopytywała ekipa.
– Po niczym, to tylko takie przeczucie, pewnie się mylę… - odparł Argon,
wpatrując się w stojący przed nim głaz z napisem: „Byłem tu – Fladnag”.

Magnes: Nagle Fladnag zachłysnął się sfermentowanym
sokiem z winogron (ulubiony trunek Tirichczyków), odkrył
bowiem straszliwą prawdę o obrączce Fredzia. Zadrżał
i ze strachem spojrzał w przyszłość. Ujrzał wielkie, czerwone, łypiące oko.
Należało do nachylającego się nad Fredziem bibliotekarza.
Skrzat czarownik za każdym razem, gdy widział Tirichańskiego bibliotekarza, odnosił nieodparte wrażenie, że ten
facet ma w sobie coś z małpiszona.

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.
Wojciech „Gulash” Ośliźlok
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Paweł „Saem” Sasko

BEZIMIENNY
HISTORIA
Do jego narodzin doszło w wyniku brzemiennej w skutki pomyłki. Stary pół-ork, Synuś Kowal, słynął ze swoich
wyszukanych nastrojów. Pierwsze imię otrzymał z powodu
nadużywania zwrotu „Synuś” w stosunku do każdego, młodszego od siebie człowieka bez względu na płeć, natomiast
drugie zawdzięczał zawodowi, jaki wykonywał. A przy tym,
moczymorda był z niego nieprzeciętny i częściej topił gębę
w kuﬂu, niźli wykuwane lemiesze w palenisku. W czasie
jednego z wieczorów suto zakrapianych trunkiem dorwał
się do ślepej dziewki, posługaczki w karczmie, i zawlókł ją
do stajni. Dziewczyna zbytnio się nie opierała, czując pod
palcami twarde muskuły kowala. Niedługo potem został
niespodziewanie ojcem. O dziwo, rozpierała go duma z nowo narodzonego, szarozielonoskórego potomka z lekko
wykrzywioną szczęką. Przy pierwszej sposobności matkę
sprzedał handlarzowi niewolników, gdy tylko przestała być
użyteczna, a sam zajął się wychowaniem młodziana. Chłopak rósł szybko, zaprawiał się przy robocie, a i dziewczyny
zaczęły spozierać na niego coraz życzliwiej. 196 cm wzrostu osiągnął w 24 roku życia, zieleń zawarta w skórze przyciemniała, zlewając się z szarością, pęki mięśni wiły się jak
powrozy, a gęste, czarne włosy wiązał kawałkiem włóczki.
Słowem – wyrósł na niezłego przystojniaka. Jednej nocy,
wzorem ojca, wykradł się z domu i poczłapał w stronę
karczmy, lecz po chwili zmitygował się i zwrócił swoje kroki w stronę domów bogatszych panien. Kamienicę porastał
gruboliściasty bluszcz, a w ogrodzie z gałęzi zwisały huśtawki. Żwawo wspiął się po ścianie i przez okno dostał się
do pokoju, bez wątpienia należącego do kobiety. Panował
tam niesamowity bałagan. Jego uwagę przyciągnęły kawał-

ki garderoby poznaczone krwią w najdziwniejszych miejscach – pod pachami, na plecach i kolanach. Przeczuwając
coś niedobrego zbiegł po schodach na parter, a nie znalazłszy niczego, zszedł jeszcze niżej. W piwnicach zobaczył
mężnie zbudowanego elfa trzymającego za włosy brunetkę
o bardzo jasnej cerze. Z dziewczyny krew spływała wieloma, siarczystymi strumykami. Była tylko w bieliźnie. Bez
wahania rzucił się na elfa i potężnymi jak krawężnik pięściami, stłukł ciemiężyciela. Spojrzał wtenczas zalotnie na
dziewczynę, oczekując podziękowania, a ta trzasnęła mu
prosto w twarz probówką ze żrącym kwasem i, podnosząc
z ziemi zakrwawionego elfa, wrzeszczała coś o zniszczonej
grze wstępnej. Pół-ork niemal martwy, ze strawioną kwasem twarzą, wywlókł się z mieszkania. W tym momencie
wszystko się skończyło. Postanowił uciec. Umiejętności,
jakie nabył pozwoliły mu przetrwać. Zrozumiał, że tracąc
twarz, stracił całą swoją przeszłość. Nie chce pamiętać własnego imienia. Mówi o sobie – Bezimienny. Od tego czasu
tuła się po świecie, czekając aż przeznaczenie upomni się
o niego.
WYGLĄD OBECNIE
Mężczyzna, pół-ork, 196 cm wzrostu. Skóra o odcieniu
niezdrowej szarości, idealnie bezwłosa głowa, czaszka nienaturalnie wykrzywiona, częściowo widoczna żuchwa spod
opadającej skóry. Oczy pozbawione tęczówki, głęboko osadzone.
WADY
– awersja do brunetek o jasnej skórze
– szpetota

Ashnod

NIEBEZPIECZNA

GRA

Karczma „Pod złamanym denarem” leży przy jednym
z głównych traktów handlowych. Odwiedzają ją setki podróżnych, jednak ma również stałych bywalców. Jednym
z nich jest krępy, czarnowłosy mężczyzna w średnim wieku. Każdego dnia można go zastać, siedzącego w rogu
głównej izby nad małą rzeźbioną armią.
Goście karczmy często podziwiają posiadany przez niego
komplet szachów. Figurki są iście mistrzowsko wykonane
z jasnego i czarnego drewna. W blasku pochodni połyskują
złotem i srebrem, a w diademy królów i królowych wprawione są małe szlachetne kamienie. Szachownica, długa
na dwie dłonie, składa się z sześćdziesięciu czterech kwadratów z na przemian jasnego i ciemnego drewna, jednak
o kilka tonów ciemniejszego niż to, z którego wykonano
pionki.
Gdy tylko ktoś z nowoprzybyłych zacznie podziwiać
wspomniane szachy, ich właściciel proponuje rozegranie
partii. „Jeśli wygrasz – są twoje, jeśli przegrasz dasz mi
dziesięć denarów.” Zwykle dochodzi do pojedynku, a stali
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goście karczmy zaczynają zakłady. Nikt nie obstawia jednak wyniku rozgrywki, wszyscy są zbyt pewni zwycięzcy.
Zamiast tego typują jakie nieszczęście spotka przeciwnika czarnowłosego. Nie bez przyczyny krążą bowiem plotki,
że gra z nim przynosi pecha. Każdego przegranego dość
szybko dopada zły los: zostaje obrabowany, ma wypadek,
traci kogoś bliskiego, cały majątek lub nawet własne życie… Dlatego tez nikt z miejscowych nigdy nie ośmiela się
rozegrać partii z właścicielem bezcennych szachów.
Podobno kiedyś był bogatym kupcem, który postanowił
wygrać ten mały skarb od ówczesnego właściciela. Spotkał się z nim trzykrotnie: po pierwszej przegranej złamał
nogę po upadku z konia i kuleje do dziś. Wkrótce po drugiej porażce stracił cały majątek. Trzeci raz grał stawiając
ostatnie posiadane monety, lecz wtedy szczęście się do
niego uśmiechnęło i wygrał wymarzone szachy. Wcześniejszy właściciel popełnił samobójstwo tej samej nocy, której
przegrał. Od tamtej pory czarnowłosy mieszka karczmie
utrzymując się wyłącznie ze swojej gry…

- KRYPTA ASCAEREGIEL – ZABÓJCA

BOGÓW

Piotr A. Nowakowski

KLINGA

DUSZ

Klinga Dusz, Zguba Bogów, Miecz
Wszechwładzy. Tak nazywano w wielu światach ten artefakt o potężnej mocy. Pierwszą
i jedyną osobą, która kiedykolwiek go nosiła i używała, był Ascaeregiel – Zabójca Bogów. Klinga Dusz wygląda jak nieco dłuższy
miecz jednoręczny o błyszczącej niesamowitą poświatą głowni i przepięknie rzeźbionej drewnianej rękojeści. Ostrze posiada
ogromną moc – wysysa duszę pokonanego,
oddając część jej mocy swemu właścicielowi; to właśnie spowodowało, iż Ascaeregiel
jest tak potężną istotą, że może wyzwać
do walki nieomal każdego boga… i wygrać.
Gdy Klinga Dusz pożywia się krwią i duchem pokonanego, słychać wokół niesamowite szepty i ciche jęki, jakby z innych
światów, po czym z oﬁary zostaje jedynie
pusta wysuszona skorupa tego, co kiedyś
było ciałem.
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Powiadano, że Ascaeregiel jest jednym z zapomnianych bogów, który oszalał ze zgryzoty. Mówiono również,
że został stworzony przez bogów jako narzędzie zemsty,
a przed nim nie było nikogo podobnego i nigdy nie będzie. Wierzono też, że jest człowiekiem, który zyskał
moc bogów i zapragnął pozbyć się boskich konkurentów.
Żadna z tych wersji nie jest prawdą, nie jest też kłamstwem.
Asca był niegdyś szlachcicem, najstarszym z rodu
wielkich wojowników, strategów, generałów. Sprytny, inteligentny, silny, brutalny, fanatycznie wierzący, stanowił idealny materiał na anioła zemsty służącego bogom.
Pierwszym jego zadaniem było zabicie szalonej bogini
Eregiel, która przyjęła ludzkie ciało i wędrowała po powierzchni jak zwykła śmiertelniczka. Co więcej, uważała
że bogowie powinni przestać wtrącać się w czyjekolwiek
sprawy poza swoimi i zostawić śmiertelników w spokoju,
czego inni bogowie nie mogli znieść. Gdy Asca wytropił
i osaczył oﬁarę, Eregiel Szalona w zamian za oszczędzenie życia zaoferowała moc równą boskiej. Asca nie wiedział jednak, że dając mu potęgę, Eregiel miała na myśli
połączenie ich dusz i umysłów w jedność na wieki. Istota,
która powstała z fuzji umysłów, przyjęła imię Ascaeregiel
i obrała nowy cel – zniszczyć wszystkich bogów. Po zabiciu wszystkich bogów Endarinu, przeszła do kolejnego
świata, by i tam uwolnić śmiertelnych od boskich rozgrywek. Od tamtej pory Ascaeregiel wędruje pomiędzy światami, zabijając bogów i stając się coraz potężniejszym.
Gdy z jego ręki zginą wszyscy pozostali, ma zamiar zabić
się, by dać śmiertelnikom wieczną wolność.
Ascaeregiel jest wysokim, barczystym mężczyzną; ﬁzycznie ma około pięćdziesiąt kilka lat, szare włosy nadają mu jednak wygląd wiekowego starca; całości obrazu
dopełniają sumiaste siwe wąsiska, które starannie pielęgnuje. Nosi zbroję płytową dla pieszego, na którą zarzuca podniszczony szary płaszcz przykrywający wyszczerbioną tarczę noszoną na plecach, przy pasie ma sporych
rozmiarów miecz jednoręczny o rzeźbionej rękojeści.
Sprawia wrażenie nieobecnego duchem i wiecznie zamyślonego; ożywia się jedynie na jakąkolwiek wzmiankę na
temat jakiegoś zapomnianego lub legendarnego bóstwa,
chłonąc chciwie każdą informację, która mogłaby mu pomóc wpaść na trop takowego.

Tomasz Kucza

Piotr A. Nowakowski

Tomasz Kucza

PIĘŚĆ NIEBIOS

Motyw uderzenia meteorytu można wykorzystać
zarówno w systemach alternatywnych (dziejących się
w alternatywnej rzeczywistości lub w teraźniejszości)
jak i fantasy albo sf. W światach pseudośredniowiecznych spadająca gwiazda może być symbolem gniewu
bogów lub znakiem zwiastującym ważne wydarzenia.
Zależnie od wielkości i miejsca upadku meteoryt
wybije większy lub mniejszy krater, ale tylko czasem
będzie można znaleźć jakąś pozostałość kosmicznego
kamienia, zazwyczaj bowiem wyparuje bez śladu.
Jeśli meteoryt jest wielki (kilkadziesiąt metrów średnicy) zniszczeniu ulegnie ogromny obszar wokół miejsca upadku, a kilka kolejnych nocy będzie rozświetlone
przez pył z warkocza (jeśli była to kometa) lub nagrzany pył podniesiony podczas upadu nawet w ogromnych
odległościach od katastrofy – tak zwane „białe noce”,
podobne do zorzy polarnej.
Czasem meteoryt może nie pozostawić śladu na ziemi, poza przewróconymi drzewami, zgniecionymi budynkami i pyłem w powietrzu. Stanie się tak, gdy rdzeń
spali się w powietrzu tuż przed upadkiem lub bryła
lodu jaką jest meteoryt (lub kometa) rozpadnie się pod
wpływem gorąca i pędu na drobne kawałki.
W miejscu uderzenia meteorytu można natknąć się
na dziwne stopy, które w świecie fantasy mogą stać się
podstawą potężnej magicznej broni.
Widok spadającej gwiazdy na pewno przyciągnie na
miejsce wielu gapiów. Jeśli ciało niebieskie było większe mogło dojść do oﬁar śmiertelnych, zniszczone mogło zostać nawet całe miasto. W przypadku krytycznie
dużych obiektów pył podniesiony w momencie uderzenia przesłoni słońce i początkowo spowoduje ocieplenie
(efekt cieplarniany – słońce odbite od pyłu wraca na
ziemię), a jeśli utrzyma się dłużej gwałtowne oziębienie (brak dostępu słońca).
Wraz z meteorytem na planetę mogą przybyć nieproszeni goście – od kosmicznych mikrobów (zarazki
lub grzyby mogą powodować choroby, przejmować
kontrolę nad umysłami mieszkańców, a jednocześnie
na pewno będą podatni na jakieś czynniki, które nie
występowały w ich rodzinnym świecie), aż do stworzeń
bardziej złożonych. W jądrze komety, w wytrzymałych
pojemnikach mogą przetrzymać zderzenie np. jaja
kosmicznych gadów, które mają zamiar skolonizować
nowy świat. W światach fantasy wraz z uderzeniem
komety może też przyjść na świat bóg w śmiertelnej
postaci.
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- KRYPTA Tomasz Kucza

w w w. w i e z a s n o w. 1 k 2 0 . n e t

PORTRECIARZ

Piotr A. Nowakowski

IN TIME DELIVERY
„Więc jesteście w mieście nowi, co? Szukacie roboty, panienki? Spróbujcie się zaczepić w ITD, jeśli
macie jaja.”
ITD – In Time Delivery – to jedna z największych
sieci kurierskich w całej pieprzonej Ameryce. Jak głosi nazwa, a zarazem hasło reklamowe i dewiza ﬁrmy,
dostarczą wszystko, wszędzie, w każdych warunkach
– na czas. Jeśli bohaterowie są nowi w mieście i nie
mają kasy / noclegu / kontaktów, ITD jest najlepszym miejscem, by zacząć wszystko od nowa.
Rekrutacja jest prosta: umiesz prowadzić pojazd
i będziesz pilnował przesyłki jak własnego zadka,
albo…coż… może znajdzie się jakaś robota w pizzerii.
Pojazd. Dlaczego „pojazd”, a nie „samochód”? Bo
„wszystko, wszędzie, w każdych warunkach – na
czas” oprócz samochodu oznacza też pordzewiałe
zdezelowane samoloty, pontony, poduszkowce, zaprzęgi i wszystko inne, czego wymagać będzie zlecenie.
Jednak najciekawszą sprawą związaną z ITD jest
fakt, że tak naprawdę właścicielem ﬁrmy jest pewien
nowojorski gang – świetnie zorganizowana maﬁa.
W związku z tym poza wątpliwymi atrakcjami typu:
przewóz agresywnych świń, śmierdzących paczek
z gnijącym serem, zdarzają się zlecenia innego typu.
Załóżmy, że w trasie samochód na ostrym zakręcie
wpada do płytkiego rowu – nikt nie zostaje poważniej ranny, furgonetka jest w jak najlepszym porządku, ale jedna z paczek została uszkodzona i trzeba
ją przepakować. W trakcie czynności okazuje się, że
w pudełku znajduje się ludzka stopa i list z pogróżkami i żądaniem okupu. Co zrobią lojalni pracownicy
ITD? A jeśli to list do kogoś z ich znajomych, nie daj
Boże rodziny?
A może innym razem ktoś sowicie wynagrodzi kurierów za dostarczenie delikatnej, cichutko tykającej
paczki o określonej godzinie do pewnego biura? Co
jeśli adresata nie ma w budynku, wyszedł na lunch,
albo odmówił przyjęcia paczki? Paczka nadal tyka.
Firma kurierska daje MG wiele możliwości związanych z gangami, konspiracjami i porachunkami maﬁjnymi.
„Pamiętajcie panienki! Wszystko, wszędzie, w każdych warunkach - na czas!”
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„Szanowny panie, to dla mnie zaszczyt portretować
tak znakomitą osobę. Proszę stanąć w ulubionej pozie,
wyprostować się… Tak, fałdy szaty przewiesimy przez
ramię, proszę bardzo. Proszę szanownego pana o cierpliwość, malarstwo jest sztuką trudną, wymaga czasu.
Zaiste, postaram się oddać szanownego pana wiernie
i pominę kurzajkę szanownego pana. Zmarszczki? Ależ
szanowny pan w kwiecie wieku, gdzie tu zmarszczki?”
Nazywa się Izydor Kasztelan. Na co dzień można napotkać mężczyznę w przydrożnych gospodach, w różnych egzotycznych miejscach, gdzie oddaje się malowaniu krajobrazów. Wieczorami zasiada ze sztalugami na
zboczach, ponad urwiskami, nad brzegami rzek i przenosi kolory na obraz tak żywe, że wydają się poruszać.
Co jakiś czas dostaje wiadomość poprzez niskiego,
zakapturzonego posłańca i rusza w drogę. Najczęściej
odwiedza dwory, posiadłości zasłużonych generałów,
domy wpływowych urzędników i kupców. Wprasza się
w łaski pana, malując w korytarzach, a gdy dostaje zlecenie sportretowania pana, nigdy nie odmawia. Starannie zabiera się do pracy i już niedługo dzieło jest gotowe.
Niektórzy mówią, że gotowy obraz nigdy długo nie
zabawia u właściciela. Najczęściej zostaje skradziony
lub zagubiony w tajemniczych okolicznościach.
„Cała przyjemność po mojej stronie, szlachetny panie. Pan jest dla mnie zbyt łaskaw, choć przyznam, że
w malowanie portretu włożyłem całą duszę.”
Przed laty Izydor był pijaczyną i nieudacznikiem, który malował dręczony kacem pokraczne obrazy. Pewnego
razu napotkał czarownika Lucjusza, który zaproponował artyście godziwe zarobki, a ponadto udoskonalenie
talentu. Po długich rytuałach Izydor stał się malarzem
doskonałym, ale wiązała się z tym pewna umowa. Po
pierwsze nie mógł już uczestniczyć w hulankach, bo
czarownik rzucił na niego urok, który powoduje u malarza straszne bóle już po pierwszej kropli alkoholu. Kasztelan zgodził się także wykonywać zlecenia Lucjusza na
obrazy – zawsze portrety ważnych osób.
Lucjusz z pomocą demonów nadał Izydorowi moc
zamykania duszy malowanej osoby w portrecie. Portreciarz nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Myśli po
prostu, że Lucjusz zarabia na pośrednictwie. W rzeczywistości czarownik wykrada zlecone portrety i dzięki
temu zyskuje wpływ na działania, marzenia i myśli osoby sportretowanej.
Z dnia na dzień zyskuje coraz większe wpływy, ale
jednocześnie Izydor staje się coraz słabszy, bowiem
podczas malowania, wycieka z niego życie. Przed malarzem nie zostało już wiele życia i powoli zaczyna sobie
zdawać sprawę z istoty umowy, którą zawarł z czarownikiem.
Tymczasem zebrane przez Lucjusza obrazy coraz trudniej utrzymać w ryzach. Dusze wyrywają się
z płótna i posiadłość czarownika stała się niebezpieczna i przepełniona szeptami i jękami. Czarownik powoli
popada w szaleństwo. Widząc, że malarz nie przeżyje
stworzenia kolejnego portretu, wysyła Izydora do samego króla.
Czy genialny malarz dostanie się w łaski dworu i wykona portret życia? Czy Lucjusz wykradnie duszę władcy uwięzioną w płótnie? Niektórzy zauważyli zmiany
w usposobieniu swoich panów i za chwilę ktoś może połączyć fakty i wysłać śladem mistrza Izydora pościg.
Ale czy nie jest już za późno?

- KRYPTA -

Hollow

PAMIĘĆ MARION LEWIS

Marion Lewis podróżuje po Stanach, kiedy tylko złapie
okazję. Piękne oczy Marion znacznie ułatwiają sprawę
– mężczyźni wręcz błagają, by pozwoliła się podwieźć.
Nigdzie nie zatrzymuje się na dłużej niż dwie doby, nigdy
nie wraca do miejsca, które raz odwiedziła.
Czasem można usłyszeć od bywalców zapuszczonej kafejki na skraju zdezelowanej autostrady o Lewis.
Wszyscy pamiętają Marion, niektórzy z rozmarzeniem
Tomasz Kucza

OLEANDRO

narzędzi. Zajmuje się też ﬁnansami, bo ojciec zapomina nawet o pobraniu zapłaty za operację.
Oleandro zdaje się traktować córkę przedmiotowo,
jak obcą pielęgniarkę, ale bez niej staje się zagubiony
i operacje mu nie wychodzą, więc lepiej nie oddawać
życia w ręce chirurga, gdy Alice nie ma w pobliżu.
Ludzie opowiadają o doktorze anegdotki. Podobno
kiedyś ogłosił sukces operacji, gdy po kilku godzinach
udało mu się wydobyć pocisk zagłębiony w mózgu pacjenta. Nie zauważył, że nieszczęśnik zmarł z szoku
zaraz na początku, z braku lekarstw jako znieczulenie
posłużyła bowiem – jak często – wódka.
I mimo wielu mrożących krew w żyłach opowieści,
jeśli jesteś ciężko ranny albo rak trawi twoje ciało, warto postawić na Oleandro i Alice. Jest spora szansa, że
postawią cię na nogi.

Hollow

Potrzebujesz pomocy medycznej? Jesteś ranny, skacowany albo masz raka mózgu? Oleandro służy pomocą.
Niski, niepozorny człowieczek, zawsze w płaszczu i z
nieodłącznym papierosem podejmie się każdego zadania.
Odcinanie kończyn, grzebanie w bebechach w poszukiwaniu kuli, otwieranie czaszki, by usunąć krwiaka
– to hobby Oleandro. Często upaćkany krwią, brudny
i skacowany bierze do ręki skalpel i pomaga. Chirurg
jest bowiem skuteczny. Niektórzy mówią na niego
Rzeźnik, bo wielu umarło na stole, na którym kroił Oleandro, ale lekarz zawsze twierdzi, że jeśli nie ma dostatecznych środków musi improwizować. A improwizacja
wymaga oﬁar.
Często zapomina znieczulić rannych, przed czym
ostrzega każdy, kto jednocześnie poleca chirurga jako
najlepszego w okolicy. Pijany i półprzytomny kroi z niezwykłą precyzją i odnosi sporo sukcesów. Porażki zapija, sukcesy oblewa.
Życie towarzystkie Oleandro nie istnieje. Mężczyzna
potraﬁ rozmawiać tylko o technice uciskania tętnicy
i zszywania żył, kobiety często odpycha skłonność chirurga do omawiania co ciekawszych zabiegów podczas
jedzenia. Dlatego wielu zastanawia się skąd chirurg ma
córkę. Alice towarzyszy Oleandro od zawsze, stanowi
jego prawą rękę, chociaż roztrzepana i równie nieprzytomna jak ojciec, potraﬁ zadbać (czasami) o odpowiednie znieczulenie pacjenta, a nawet zdezynfekowanie
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Tomasz Kucza

wspominają bujne, złote włosy opadające kaskadą na ramiona, błękitne oczy, pełne usta…
„Ach tak, miała też tatuaż na ramieniu. Jakiś zawijas
na skórze gładkiej jak aksamit.”
Marion nie zadaje pytań. Obserwuje, bada, wysłuchuje
opowieści chętnie szeptanych do ucha przez przygodnych
kochanków. Bogatsza o wiedzę o Armii, ruchach Molocha,
ludzkich troskach i pragnieniach, rusza dalej z samego
rana, gnana nieodgadnionym impulsem. Nie wie, dlaczego tak postępuje. Nie zdaje sobie sprawy z zamieszania,
jakie zostawia z tyłu.
Wiele złamanych serc, czasem skręcony kark albo rozdarte gardło, trup schowany w krzakach za barem. Jeśli
ktoś odkryje tajemnicę, z której nawet Marion nie zdaje
sobie sprawy, musi umrzeć.
„Miał wbite w podgardle dwie ostre igiełki, jakby stalowe kły. Symetrycznie, jakby wykonane przez maszynę.
Do rana trucizna go zabiła, ale wcześniej rzucając się
rozwalił biurko i szafkę.”
Marion realizuje plan, z którego nie zdaje sobie sprawy. Zbiera dane, które pozwalają wykryć słabe punkty
określonego regionu. Zatacza koła w jednej okolicy, aby
poznać wszystkie tajemnice, wykryć spiski, odkryć zamiary i możliwości tutejszych. Szybko zapomina co robiła, dlaczego, po co…
„Pewnie ktoś pobił się o tę dziewczynę… Nazywała się
Marion Lewis. Rozmawiała ze mną kilka minut, do dzisiaj
nie pamiętam co jej powiedziałem, ale rozgadałem się
strasznie. Chyba opowiedziałem kobiecie wszystko o wyprawie na tereny Molocha, którą planował – panie świeć
nad jego duszą – Luke.”
W rzeczywistości Marion jest doskonale skonstruowaną – z ludzkich części – maszyną. Służy Molochowi, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Czasem odkrywa
prawdę, ale zanim zdąży kogoś ostrzec albo popełnić
samobójstwo, najzwyczajniej w świecie zapomina…
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Kącik Kartografa
Tomasz Kucza

w w w. w i e z a s n o w. 1 k 2 0 . n e t

Dział “Kącik Kartografa” po raz pierwszy gości tereny jaowe itp. Na przykładowym rysunku
na łamach Wieży Snów. Jeśli pomysł przypadnie przesadziliśmy trochę z obszarami, aby pokazać
Wam do gustu, stanie się w kwartalniku stałym ich róznorodność.
działem. Dzisiaj pokażę kilka mapek z opisem
pokazujących jak zrobić mapę wyspy do przygody.
Posługuję się programem mojego autorstwa
Kartograf 1.0, który znajdziesz na naszej stronie w dziale “Download” – program jest wersją
demo, bardzo niestabilną, która dodatkowo nie
działa na każdym systemie. Równie dobrze jednak mapki nie odbiegające zbytnio wyglądem od
naszej (czasem wręcz lepsze) można uzyskać,
używając dowolnego programu do rysowania
(no, może Paint jest na to zbyt prosty).
WYSPA ZIELONYCH SKAŁ

etap 1: ląd

Wystarczy narysować prosty kontur, najlepiej
“drżącą ręką”, aby brzeg nie składał się z prostych linii. Warto zaopatrzyć wyspę w kilka zatoczek i niewielkich cypli, które mogą być dobrym miejscem na zakotwiczenie statku.
etap 2: obszary
Ponad lądem malujemy ciemniejszy obszar w
głębi, zostawiając jaśniejsze brzegi. Domalowujemy także obszary zalesione odpowiednim kolorem (w przypadku programu Kartograf – używając odpowiedniego narzędzia).
Możemy także domalować pola lawy, pustynię,
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etap 3: góry
Góry zazwyczaj wznoszą się pośrodku wyspy,
chyba że mamy do czynienia z większym lądem.
Warto rozłożyć je w postaci dłuższego łańcucha i
pamiętać, że najwyższe powinny być pośrodku,
a niższe na brzegach.
etap 4: woda
Dodając rzeki należy pamiętać, że spływają z
gór w doliny i raczej nie będą płynęły pod górę.
Często przecinają lasy, prawie zawsze kończą w
morzu, czasem łączy się kilka rzek w jedną.

- KĄCIK KARTOGRAFA etap 7: końcowa obróbka
Mapa naszej wyspy jest już gotowa, jak widać
na obrazku, wyszła dość pstrokata i nieładna.
Warto więc poddać ją jeszcze dodatkowej
obróbce w programie graﬁcznym, na przykład
zmieniając kolory na sepię i wybielając morze
(aby mapka się dobrze drukowała).

etap 6: opisy
Na samym końcu opisujemy mapę – wszystkie
ważniejsze miejsca, pamiętając, by nie zatracić
czytelności.

Ostatnia strona
kilka słów na zakończenie

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…
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etap 5: porty, miasta, drogi
Teraz pozostaje nam umieścić na mapie miasta
lub porty (jeśli wyspa ma jakieś), ewentualnie
wioski i drogi. Można też zaznaczyć jakieś ważne
dla scenariusza miejsca.

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.

OPINIE
Czekamy na Wasze opinie na forum Wieży Snów –
forum.moorhold.net (forum u dołu). Opinie o tekstach albo działach (np. nowym Kąciku Kartografa),
będą (cholernie) mile widziane.

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 :).

WIEŻA SNÓW #4 © 2004 by Łowcy Kynitu

79

Marcin „Kroghul” Górecki

