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Wstępniak
kolejna wiosna

Tomasz Kucza

Witam w piątym numerze „Wieży Snów” (Łoł! To już piąty?).
Cytując Ludwiga van Beethoven’a ze skeczu „Monty Python’s Flying Circus”:
„Funny how the time ﬂies when you are having fun”. „Wieża…” ma już okrągły rok,
ale nie bój nic, żadnych wielkich podsumowań nie będzie. Ale wspomnieć należy,
że co nieco się w ciągu tego roku nauczyliśmy. Patrz oprawa graﬁczna numeru
pierwszego – naprawdę wtedy myślałem, że to coś, a z numeru na numer, to co
wyczynia Magnes z wyglądem pisma przechodzi ludzkie pojęcie. Niektórzy autorzy
będący z nami od początku, co numer raczą czytelników kolejnymi porcjami RPGowo-fantastycznej strawy, której nigdy za wiele. Jako, że korekta ninejszego numeru to wyłącznie moje dzieło (i dwa dni pracy non-stop wyrwane z życia), wszelkie
bluzgi itp. dotyczące poprawności proszę kierować na mój adres mailowy – jest
gdzieś w stopce. Muszę też przyznać, że kilka wskazówek rzuconych autorom
przez Magnesa około roku temu zaowocowało tekstami coraz lepszymi językowo,
interpunkcyjnie i ortograﬁcznie. Tak, tak, mili autorzy. Jest ogromna poprawa i w
sumie niezbyt wiele było do korygowania (parę przecinków tu i tam, rozbicie zbyt
długich zdań na kilka krótszych i zmiany paru niefortunnych sformułowań). Jak
mawia mój anty-idol „Alleluja i do przodu”. A w naszym przypadku, już jesteśmy
z przodu i będziemy jeszcze dalej, na trasie do ciągłego ulepszania pisma.
Ciągle kombinujemy, czy ma sens i jak wydawać „Wieżę…” w wersji papierowej.
Skoro w Empiku można się natknąć na „czasopisma inteligenckie” typu „To my,
kibice” czy „Głos stadionów” z armią szalikowców na okładce (w tle płonący stadion), to dlaczego miałoby się nie udać wydanie magazynu dla ludzi, którzy lubią
czytać „tolkieny” i grać w „te ludki takie”? Jedyną niewiadomą jest w tym momencie wsparcie czytelników. Czy będą kupować „Wieżę…” za jakieś 8 złotych? Czy
może będą chodzić do sieci darmowych czytelni (Empik), by nie musieć wydawać
raz na jakiś czas równowartości dwóch piw? Jeśli ktoś chciałby czytywać „Wieżę…”
w wersji papierowej, to prosimy o wplaty na konto… He he, nie… bez przesady.
Wracając do spraw ważnych i ważniejszych. W numerze całe kilogramy naprawdę dobrych tekstów. Niektórych wręcz zbyt dobrze napisanych. Nie polecam
czytania „Kultów – okiem Agendy 5” Pawła Braneckiego podczas posiłku lub tuż
po nim. Tekst świetny, ale obrazowość niektórych opisów jest porażająca. Nie dla
wrażliwych. Artykuł -=bacy=– daje do myślenia, zwłaszcza jeśli mieszkacie w pobliżu lub mijacie codziennie domy, z którymi coś jest nie tak. Gerion na obszernym
przykładzie, z dość nietypowym podejściem do sprawy, demonstruje jak stworzyć
postać do MAGUSa na mechanice FATE. Natomiast Kenn kontynuuje Aphalońską
kampanię pełną epickich wydarzeń. Poza tym mamy system „FART” – Herr Baty
(Herr’a Bata, Herr’a Baty, kurczę jak to odmienić) i prezentację Everﬁght – Nevara. Pojawia się też „Hobbon” – Krzysztofa Mirskiego, przygoda do Warhammer
Fantasy Roleplay, co świetnie zgrywa się w czasie z premierą drugiej edycji tego
kultowego systemu. No i oczywiście przewrotne opowiadanie (i nie tylko) osadzone w realiach „Wampira: Masarady”. I żeby mi nikt więcej nie narzekał, że Świata
Mroku nie było ^_^.
Będąc wredną istotą, nie wymieniłem wszystkich tekstów, bo miejsca biednemu
Magnesowi braknie, a tego mu zrobić nie mogę. Wystarczy nadmienić, że tektów
w każdym dziale (jak zawsze) sporo i na wysokim poziomie.
Podczas prac nad najnowszym numerem pojawiła się smutna wiadomość, dotycząca śmierci Andre Norton, od której cyklu „Świat Czarownic”, na dobre zaczęła się moja przygoda z fantastyką inną niż „Władca Pierścieni”. Osobiście mam
nadzieję, że dotarła do jednego ze swoich światów i będzie szczęśliwa do końca
wieczności. To aż dziwne. Pisała od tak dawna, że miałem wrażenie, iż była zawsze
i zawsze będzie. Nikt jej godnie nie zastąpi, ale przecież nie o to chodzi. Pamiętajmy o niej, niech jej twórczość inspiruje.
Piotr A. Nowakowski
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Zima skończyła się, dość niespodziewanie ustępując miejsca wiośnie. Kolejnej
wiośnie – chciałoby się rzec. Dla „Wieży Snów” jest to już druga i mamy nadzieję,
że nie ostatnia. Nie będę się rozwodził nad zmianami w piśmie, jakie się dokonały
na przestrzeni tego roku, nie będę nic pisał o zawartości numeru – wszystko to
możecie zobaczyć na własne oczy.
Czeka nas okres premier – na rynku RPG w najbliższym czasie pojawi się mnóstwo nowych pozycji. Czy naprawdę tak całkiem nowych? Poza nowatorskim Wolsungiem czekają nas głównie nowe edycje – i to nie tylko w Polsce, ale także na
świecie wiele ze znanych niegdyś gier doczekało się odświeżenia. Dzięki temu
świat Warhammera ożywa ponownie, Moloch postępuje kolejne kilometry do przodu w Neuroshimie, odświeżony został Świat Mroku, chodzą także słuchy o nowych
edycjach Earthdawn, Shadowruna, nieoﬁcjalnie Kryształów Czasu, Nieboraków
i Aphalonu… Wraca stare? Zobaczymy.
Jak zwykle ponawiam apel o nadsyłanie tekstów i ilustracji i zapraszam na forum Wieży Snów. Miłej lektury.
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– PRZYGODY Bulkers

Czapury
scenariusz do Zmierzchu

Zmierzch, dowolny system alternatywny lub postapokaliptyczny

Krótka notka prasowa, która miała ukazać
się 14 marca w „Naszych Czasach”,
poznańskim dzienniku. Z niewiadomych
przyczyn wycięta z numeru w ostatniej
chwili.

Gdy przyjrzeć się notce, sprawa wydaje się klarowna.
Wystarczy przecież poszukać jakiejś fabryki, która znajduje się w okolicach Poznania, nieopodal rzeki i leży tak,
że ścieki do Poznania ﬁzycznie są w stanie dopłynąć. Ta
ostatnia uwaga warta jest podkreślenia ze względu na
fachowość i inteligencję naszej Milicji.
Bierzemy więc mapę. Kluby wioślarskie to punkt początkowy. W górę rzeki, czyli na południe, mamy najpierw osiedla ratajskie. Rzecz raczej niemożliwa, zbyt
dużo świadków, a i piwnice czy garaże to marne miejsce
na produkcje chemikaliów. Idąc dalej, mamy Starołękę, ciekawą, szczególnie po zmroku, dzielnicę Poznania.
Nad rzeką znajdują się państwowe zakłady produkcyjne,
rzecz do zbadania. Choć inspekcje, komisje i kontrole,
które co rusz przewalają się jak huragan przez tego typu
zakłady, nie pozwalają – poza drobnymi przewałami – na
tak duże uchybienia. A wylewanie ścieków do rzeki na
oczach wszystkich, nie jest takie łatwe jak się wydaje.
Idąc dalej dochodzimy to ciekawej miejscowości. Miejscowości piszę, bo wieś brzmi obraźliwie nieco, a Czapury,
jako miejsce kluczowe dla przygody, zasługuje na nieco
szacunku. Czapury charakteryzują się, poza drewnianym
budynkiem kościoła, opuszczonym pałacykiem i sklepem
wielobranżowym, pewną małą fabryczką, manufakturą
prawie. To FransPol, nowe zakłady farmakologiczne. Jasne i proste? Raczej tak, choć historia, jak to bywa, nie
jest tak prosta na jaką wygląda. I punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia.

POSTACIE

GRACZY CZYLI BOHATERÓW OPISANIE

Dobrą profesją dla postaci w tej przygodzie jest Milicjant – prawdopodobnie zatrudniony na komisariacie
starołęckim, orientuje się mniej więcej co jest grane, ma
władzę i w razie czego może liczyć na jakieś wsparcie.
Zostaje wysłany przez zwierzchnika do zbadania sprawy,
bądź przypilnowania dziennikarzy i ciekawskich. Posiada
też wgląd do akt, w których odnotowano kryminalne dokonania takich postaci jak Fransiz czy Okoń.
Ciekawie można wkręcić w przygodę Aparatczyka,
piastującego któryś ze szczebli Partii (Stołek), gdzieś
w pobliżu. Partia ma z pewnością swoje zapatrywania na
całą sprawę i może chcieć wysłać swojego człowieka, aby
wyciszył sprawę, rozwiązał ją lub po prostu dowiedział
się, o co tak naprawdę chodzi. Zresztą wyżej postawieni
Partyjniacy z pewnością będą wiedzieli jak taką postać
wykorzystać. Dodatkowo scenariusz może rozpocząć się
przez mianowanie Aparatczyka-gracza na stanowisko
sołtysa Czapur, gdyż ten stary w przygodzie roli praktycznie nie ma. A sołtys to równocześnie sekretarz Rady

Powiatowej. Nie byle co.
Dość naturalnie do przygody pasuje Naukowiec. Może
być tym, który próbuje zbadać źródło wycieku (być może
przynależy do państwowej organizacji zajmującej się
ochroną środowiska), pobrać próbki bezpośrednio, wie
coś więcej na temat źródła wycieku (odsyłam do opisu
fabryki FransPolu) i chce tę wiedzę wykorzystać.
Żołnierz Bractwa, Ksiądz i Partyzant to postacie możliwe do odegrania w tym scenariuszu, ale wymagające
głębszego zastanowienia. Żołnierz Bractwa musi w końcu należeć do któregoś, a Bractwo to musi mieć interesy
w Czapurach, a jakie? To broszka Mistrza Gry bądź pomysłowego gracza.
Profesja Księdza również niesie ze sobą ciężar organizacji którą reprezentuje. Jeśli Kościół to Watykański
czy Narodowy? Jeśli pierwszy, to może gracz odgrywać
ojczulka, który przyszedł skontrolować duszpasterstwo
w związku z np. donosami. Jeśli Narodowy, to konﬂikt
wisi w powietrzu. Postać gracza mogła zostać wysłana,
by zbadać sytuacje i rozgłosić wszem i wobec grzechy
Kościoła, z którym rywalizuje. A jakie to będą grzechy
i co znajdzie, to już zależy od scenariusza.
Partyzant z kolei może mieć różne zastosowania, w zależności jak dalece będzie znany oraz czy jest na przykład poszukiwany, czy na razie zbiera informacje i robi za
agenta Ruchu Oporu. Tutaj Mistrz Gry musi się zastanowić jaki udział w intrydze będą miały ruchy wywrotowe,
czego chcą w Czapurach i do czego dążą.
Swoje role spełnią również profesje nastawione na
kontakty z Ciemnością, której nie zabraknie. Handlarz
Ciemności, Dorożkarz czy Latarnik wymagają sporej
uwagi, gdyż z pewnością prędzej zaczną szperać w dworku, rozpytywać (być może od razu o nim wiedzą?) i od
tej strony ugryzą całą sprawę.
Weteran Iraku, Znachor i pewnie kilka innych profesji
to postacie dość neutralne w tej przygodzie. To znaczy
spokojnie można nimi zagrać, ale nie widzę ich specjalnego zastosowania.

CZWÓRKA
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„W piątek, 11 marca, wioślarze przemierzający Wartę
zauważyli niezwykły ślad ciągnący się po rzece. Jak
donoszą źródła, wyciekły prawdopodobnie jakieś odpady chemiczne. Sprawą zajęły się odpowiednie służby. O postępach w śledztwie będziemy informować
na bieżąco.”

DO BRYDŻA?

Okoń (właściwie Jan Karpczak)
Wygląd: Duży, łysy, obleśny typ, z karkiem wylewającym się za kołnierz starej skórzanej kurtki. Wygląda
na czterdzieści lat, ma z dwa metry wzrostu i ze sto
pięćdziesiąt kilo wagi. Głowę okala opaska na oko, stąd
zresztą ksywa. Zawsze zapalony pet w ustach, często
ﬂaszka „emulsyjnej” w ręce. Prawie nigdzie nie rusza się
bez swojej ferajny (cztery osoby po trzydziestce, w zamszach i dżinsie, od lewej Leszczu, Płotka, Szczupak
i Skalar, uzbrojeni w butelki, jeden ma kastet, raczej nie
groźni, tolerowani przez wszystkich jako stały element
krajobrazu Czapur).
Znany od początku przez: Cinkciarza (znają się z przynależności do półświatka przestępczego), organy władzy
(notowany w statystykach jako bezpartyjny lub bez stałego miejsca zamieszkania, z licznych zarzutów o kradzież i paserstwo, nic nie udowodniono), Dziennikarza
(jako źródło wiedzy i tanich sensacji z okolic, dużo powie
za ﬂaszkę „emulsyjnej”) oraz osoby mające przyjemność
przebywać w Czapurach.
Dowiedzieć się o nim można: w zasadzie od każdego
mieszkańca Czapur, gdy tylko pytający wyda się człowie-
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– PRZYGODY kiem chętnym do kontaktu z Okoniem.
W trakcie przygody: siedzi pod kościołem i pije „emulsyjną”. Czasem wyśle któregoś z chłopaków po ﬂaszkę.
Pomaga w załadunku Żuka (o tym później). Może pomóc
w rozwiązaniu sytuacji, w sposób ograniczony jedynie
wyobraźnią graczy.
Rola: zbawca narodu, wyzwoliciel, przywódca ruchów
patriotycznych, wielki mecenas sztuki, charyzmatyczny mówca – no dobra, żartuję, nie ma istotnej roli poza
usługiwaniem za pieniądze, lizusostwem i piciem.
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Leśnik (właściwie Waldemar Sądecki)
Wygląd: Szczupły, lekko opuchnięty gość po trzydziestce w zielonym mundurze. Uważa się za przykładnego
obywatela niesłusznie wmieszanego w niejasne interesy.
Nie chce nic słyszeć i nic widzieć, dzięki czemu bardzo
mało wie. Dla władzy i Dziennikarza będzie pokorny,
szczery, a w końcu nawet i służalczy.
Znany od początku przez: władze, Dziennikarza (jeśli
wcześniej interesował się sprawami związanymi z ochroną środowiska lub aferami z tym związanymi) oraz Naukowca (podobnie jak Dziennikarz).
Dowiedzieć się o nim można: pytając dowolnego mieszkańca o to „co jest w tych lasach”.
W trakcie przygody: siedzi w leśniczówce i czeka na
przyjście postaci graczy.
Rola: ogranicza się do bycia źródłem informacji, jest
słaby i raczej mało odważny, przygnieciony autorytetem
Fransiza, stara się nic nie powiedzieć, ale w końcu i tak
wygada wszystko.
Fransiz (właściwie Franciszek Talarski)
Wygląd: po pięćdziesiątce, siwe skronie, uczesany do
tyłu na żel, w eleganckim garniturze lub „włoskiej” koszuli. Zawsze otaczają go ochroniarze. Mówi powoli i stanowczo, robi wrażenie mędrca i władcy.
Znany od początku przez: Cinkciarza (jako boss półświatka na Starołęce), organy władzy (jako krętacz
z okolic Czapur i sąsiednich miasteczek o hojnej ręce),
Dziennikarzowi (jako ważna persona, bywalec salonów
partyjnych, prawie Magnat, inwestor w sektorze farma-
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kologicznym), Naukowcowi (jako sponsor i pracodawca
w dziedzinie farmakologii) oraz innych profesji wedle
uznania (np. dla Weterana Iraku może być byłym pracodawcą).
Dowiedzieć się o nim można: z gazet oraz od mieszkańców Czapur, Starołęki i okolic.
W trakcie przygody: praktycznie nieobecny, zaszyty
gdzieś w którejś z wilii, działający przez pracowników
FransPolu.
Rola: największy czarny charakter, postrach graczy,
możliwość wykorzystania w dalszych przygodach jako
„powracające zło”
Ksiądz (właściwie Bernard Pętacz)
Wygląd: starszy, siwy, z dużym brzuchem i sygnetem
na palcu. Bardziej Cinkciarz niż pastor, mówi z wyraźnym kresowym akcentem, jest nieco arogancki i staje
się agresywny, gdy rozmowa wejdzie na niepomyślne
dla niego tory. Gdzieś w pobliżu zawszę kręci się Stachu,
duży człowiek, który robi krzywdę, gdy ktoś zechce znieważyć „ojca prałata”. Proboszcz.
Znany od początku przez: organy władzy (jako element podejrzany), Cinkciarza (jako znany dewastator
bimbrowni), Księdza (jak Watykański to zna Pętacza jako
księdza z czarnej listy, na którego trzeba znaleźć haka,
by usunąć go z Kościoła, jak Narodowy to słyszał o kontaktach Pętacza z Fransizem i chce wykorzystać sytuacje do ataku na Kościół Watykański) oraz innych, wedle
uznania.
Dowiedzieć się o nim można: pytając o „ten drewniany
budynek z krzyżem na wieży”.
W trakcie przygody: prężnie działa, organizuje selekcję, ładunek i wywózkę.
Rola: współpracuje z Fransizem, chce być jego partnerem, a robi za jego sługę, próbuje się przylizać i nadgorliwie spełnia jego życzenia.

CIEKAWSZE

MIEJSCA W

CZAPURACH

Sklep Wielobranżowy „Irena”
Zaraz przy szosie z Poznania, blaszak średniej wiel-

– PRZYGODY kości, w sklepie zazwyczaj pusto. Sprzedaje pani Irena,
otwarte w godzinach 8 – 16 z wyjątkiem sobót i niedziel
oraz co drugiego czwartku. Rano można kupić pieczywo,
masło i puszki (zazwyczaj mielonki turystyczne). Stały
asortyment to:
– 0,5 litra spirytusu emulsyjnego (nikt nie ma pojęcia
do czego służy, robi w Czapurach za główny napój alkoholowy) po 300 tysięcy złotych,
– 0,5 litra octu po 200 tysięcy złotych,
– pumex po 100 tysięcy złotych,
– 1 kg gwoździ po 200 tysięcy złotych.

Kościół pod wezwaniem Franciszka od Posągu
Drewniany budynek, kaleczony widokiem Okonia i jego świtą przed płotem. Ogrodzony, z możliwością wjazdu
na przez bramę, z tyłu zakrystia, w której często urzęduje ksiądz. W kościele właściwie zawsze ktoś jest. Jeśli
nie ksiądz, jest to Stachu, jego pomocnik, który zajmuje
się także sprzątaniem, albo organista. Chętnie powiedzą,
kiedy ksiądz wróci i będzie w stanie przyjąć gości.
Wystrój kościoła mało ciekawy, drewniane ławy, świeżo wybudowany ołtarz (prawdopodobnie za „dary” Fransiza), za organy robi elektroniczny sprzęt z bazaru.
Dworek z XIX wieku
Za Czapurami, nieopodal drogi z Poznania, stoi ukryty
w parku dworek. To stary, niewielki biały budynek, nie
użytkowany zdaje się przez nikogo. Kiedyś chciano tu
zrobić siedzibę PGRów, jednak z niewiadomych przyczyn
nic z tego nie wyszło. W Czapurach można się dowiedzieć, że w dworku kiedyś straszyło, dlatego nikt się do
niego nie zbliżał. Teraz nie zbliża się tym bardziej. Plotki
głoszą, że w parku panuje Ciemność i nawet w dzień nikt
nie może czuć się w nim bezpieczny.
Rzeczywiście, park otoczony starym ceglanym murem
odstrasza pustką i ciszą. Choć można spokojnie wejść
przez otwartą lata temu bramę, nikt się nie kwapi. Ostat-
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Leśniczówka nadleśnictwa Czapury
Na wschód od Czapur, graniczy z Wartą kawał lasu,
miejsce siedziby nadleśnictwa Czapury. W zasadzie zakres obowiązków leśniczego jest śmiesznie mały, w porównaniu ze znajdującym się po drugiej stronie rzeki
Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Zwyczajowo poza
lasami w okolicach Czapur, leśniczy kontroluje również
lasy dookoła Warty.
Leśniczówka znajduje się w środku zagajnika, obcy
w miasteczku może jej nie znaleźć. Ogrodzona sporym,
drucianym i chybotliwym płotem (test Wspinaczki o ST:
4, ewentualnie ST: 3 z pomocą osób trzecich), terenu
bronią dwa duże, groźne psy (Reksio i Burek, tresowane,
nie biorą jedzenia z obcej ręki itd.).
Leśniczówka to drewniany domek ze spadzistym dachem. Przed domem weranda, przy drzwiach wejściowych reﬂektor zasilany z akumulatora. Z tyłu domu duża
szopa z dykty, dwa brudne okna, słabe drzwi (test Włamywania o ST: 2, z odpowiednimi narzędziami ST: 1), od
progu w kierunku płotu (z boku całej działki) można wypatrzyć lekko wydeptaną ścieżkę, kilka połamanych gałęzi, zdeptaną ściółkę (śnieg stopniał dwa tygodnie temu,
w zależności od pory dnia i okoliczności wykrycie ścieżki
to test Tropienia o ST: od 2 do 5). Ścieżka prowadzi do
płotu, który w tym miejscu jest naruszony (siatkę poprzecinano i skręcono kombinerkami).
Szopa kryje, pod wykładziną z gumy, rozległą piwnicę.
W niej duży zbiornik wypełniony odpadami chemicznymi (te co w rzece), na górze okręcana klapa, wszędzie
wskaźniki i wajchy dla laików nieznanego zastosowania
(a specjaliści już sobie coś wymyślą). Cały czas pracuje
pompa, która miała powoli wypompowywać odpady do
rzeki, jednak z powodu awarii coś chyba poszło nie tak.

nim człowiekiem, o którym wiadomo, że wszedł do parku, był ksiądz Pętacz. Chciał poświęcić teren, by przywrócić go społeczeństwu i przekonać ludzi, by korzystali
z parku, a w samym dworku zorganizować Dom Kultury.
Wyprawa powiodła się, Pętacz i Stachu wrócili cali, twierdząc że w dworku nic strasznego nie ma. O dziwo jednak
do sprawy już nigdy nie wrócili. Pętacz twierdzi teraz, że
dworek jest tak naprawdę mało ciekawy, a park dalece
brzydszy niż się spodziewał.
Od tamtej pory, przez blisko rok, przyjęło się o tym
terenie głośno nie mówić, a po cichu każdy przyznaje,
że tam jakieś zło musi się czaić. Gdyby gracze zechcieli się przedzierać przez park, MG powinien napędzić im
solidnego stracha. Przede wszystkim, zaraz po wejściu,
okazuje się, że gęsty i zarośnięty park stwarza wrażenie
półmroku. Mimo słonecznego dnia, w parku zawsze jest
szaro, zieleniejące się tylko u góry drzewa nie pozwalają
przebić się światłu. Ziemia, ciemna, bardziej przypomina popiół niż żyzną glebę, choć kępami porasta ją trawa
bardziej wypłowiała niż zielona. Całość sprawia wrażenie
jakby dusiło się z braku powietrza i światła. To pierwsze
zresztą może być powodem zadyszki u tych, którzy zdecydują się na wyprawę. Gdy spojrzą w górę, drzewa okażą się oplecione przez jemiołę, a jedynym stworzeniem
żywym jakie zamieszkuje park, okaże się rodzaj ptaka
drapieżnego, siedzącego się w koronach drzew. Przypomina wronę, jednak ornitolog mógłby dać sobie głowę
uciąć, że nie jest to żaden ze znanych gatunków czy odmian tego stworzenia.
Gdy w końcu uda im się, w poważnych jak mniemam
nastrojach, dotrzeć do budynku, niebo nagle zachmurzy
się (gdy poszli w nocy – zajdzie księżyc), okolice rozświetlą zapewne ich latarki czy lampy oraz jaskrawa biel
dworku. Zacznie wiać, dość mocno, w oknach zakołatają
drewniane okiennice, wystukując chaotyczny rytm. Kilka kroków przed budynkiem, w jednym z okien zobaczą
postać (test Wypatrywania dla picu). Postać jakby zahipnotyzowała ich (test Siły Woli ST: 4, bez znaczenia, kto
zda – oderwie wzrok i tyle), patrzą w jarzące się ślepia,
raz zdaje się, że jak oczy kota odbijają światło latarek, by
po chwili zajarzyć się własnym światłem, ognistą żółcią.
Trwa to ułamki sekund, drzwi się uchylają zapraszająco.
Wiatr, coraz większy, rwie gałęzie z drzew, te trzaskają
w dach, w ziemię, może nawet w postacie.
Jeśli gracze zdecydują się wejść do środka, ich postacie
powinny opanować strach (test Siła Woli o ST: 5). Osoby
zdolne dojść do drzwi i zajrzeć do środka, zobaczą leżące
i stojące osoby, wszystkie skąpo ubrane, blade w tej scenerii, obce. Gdy zobaczą postać gracza, wstaną i pójdą
w jej kierunku. Gość odruchowo obróci się, przed nim
będzie stał człowiek z łuszczącą się skórą, bladymi ustami, bez brwi. Wyciągnie do niego rękę. Jeśli postać nadal
stoi, czuje dotyk z tyłu, wiele rąk. Jeszcze nie uciekła?
Dotyk Ciemności (test Siły Woli o ST: 6, zdany obniża
Światłość o 1, niezdany o 3). Tak czy siak, ucieka w panice (dla wyznawców radykalnego horroru: gdy po dotyku
Ciemności postać zdała test, a gracz nadal nie deklaruje,
że ucieka, można postaci zrobić większą krzywdę, albo
od razu wpisać duży stopień Naznaczenia albo wziąć kartę postaci… i zaopiekować się nią).
Teraz postacie graczy wiedzą, że dworek jest zamieszkały przez Naznaczonych. Śledzenie terenu parku
(obsadzenie bramy i dwóch wyrw w murze po różnych
stronach terenu) nie na wiele się zda (w końcu, kiedyś,
pojawił by tu się proboszcz ze Stachem, dla… odsyłam do
Rozwiązania).
Profesje zajmujące się Ciemnością zmienią trochę sytuację. Z Naznaczonymi można starać się porozumieć, wyciągnie się wtedy z nich niektóre z informacji zawartych
w Rozwiązaniu. Jednak spotkanie z nimi będzie równie

7

– PRZYGODY straszne i zakończyć powinno się szybkim opuszczeniem
terenu (rozmowy w ciekawym momencie zostaną niespodziewanie przerwane, co da efekt zaskoczenia, albo
część Naznaczonych nie będzie chciała dyskutować).
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Fabryka farmakologiczna konsorcjum „FranPol”
Na końcu ulicy Leśnej, na wschodnim krańcu Czapur,
ktoś ustawił dużą blaszaną konstrukcje. W tej hali właśnie produkowane są, będące przedmiotem scenariusza,
odpady chemiczne. Z konstrukcji tu i ówdzie wystają
kominy, całość otoczona jest szeregami beczek (tak dużych, metalowych, jak i mniejszych, z tworzyw sztucznych w jakich zwykło kisić się ogórki czy kapustę) oraz
sporym dźwigiem do rozładunku. Od czasu do czasu
tumany kurzy wzbija na Leśnej duży pojazd dostawczy
(Star z plandeką), niekiedy jest to będący na wyposażeniu Żuk. Całość, umiejscowiona daleko od zabudowań
i skryta za szpalerem drzew iglastych, stara się nie rzucać w oczy, jak tylko duży blaszany budynek może.
Hala otoczona jest płotem, na płocie są trzy rzędy
drutów kolczastych, wzdłuż i wszerz biegają masywne
psy ras mieszanych, duże, groźne i sprawiające niemiłe
wrażenie. Nad psami jak i całym bałaganem zewnętrznym stara zapanować
się Stróż Nocny, Henryk
Ugroszewki,
zamieszkujący stróżówkę (śpi
w dzień, wartuje w nocy, stróżówkę opuszcza
tylko w razie nagłej potrzeby).
Prawdę powiedziawszy w fabryce nie ma nic
ciekawego do oglądania.
Owszem, można pobrać
próbki świństw, które tu
Fransiz pichci, z pewnością któreś zgodzą się
z tymi z rzeki. I to w zasadzie tyle. Przetwórstwo
chemiczne jest jak najbardziej legalne, może
nie z prawnego punktu
widzenia, ale z partyjnego z pewnością. Odpowiednie osoby zostały
opłacone lub barterem
wymieniły się na coś
innego. Do fabryki przyczepić się nie można. Najistotniejszym elementem układanki jaki mogą zdobyć gracze
w tym miejscu, jest niewątpliwie wiedza o Żuku. Samochód, wraz z kierowcą i jego pomocnikiem, są wysyłani
po różne towary, kręcą się to tu, to tam. Najważniejsze
jednak, że co środę wyjeżdżają późnym popołudniem
i ruszają w kierunku kościoła. Dlaczego? Po kolei.

POMÓŻ

PAN Z TĄ BECZKĄ

Nie mam pojęcia od której strony całą sprawę ugryzą
postacie graczy. Zależy to od profesji, od znajomości, od
nastawienia i od informacji jakie posiadają na początku.
Nie jestem w stanie opisać wszystkich możliwych wydarzeń, interakcji, jak kto zareaguje na co itd. Przedstawię
tylko jedno, najistotniejsze (żeby nie powiedzieć – kluczowe) dla tego scenariusza wydarzenie.
Zacznijmy od kalendarza. Cały luty to magazynowanie
toksycznych ścieków w altanie leśnika. Od marca, gdy
przyszły roztopy, rozpoczęto powoli spuszczać je do Warty. W tym czasie też rozpoczęły się regularne odwiedziny
Żuka w posesji leśnika. Jak na razie odbyły się dwukrotnie – 2 i 9 marca. Plan zakłada odwiedziny co środę, na-
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stępne wypadają 16 marca (od dwóch do pięciu dni zaistnienia faktu z pierwszych akapitu scenariusza, myślę że
środa to idealna data do rozpoczęcia przygody).
Mamy więc środę, późne popołudnie. Z fabryki wyrusza
Żuk, załadowany beczkami (wersje z tworzywa sztucznego, jak do kiszenia ogórków czy kapusty). Mknie Leśną
(po dziurach, jedzie ślamazarnie), wjeżdża na drogę do
Poznania, po czym, zamiast do leśnika, udaje się pod
kościół. Okoń otwiera bramę, Żuk wjeżdża tyłem, obecni
pomagają w rozładunku (Stachu, kierowca i pomocnik,
Okoń i ekipa). Beczki zdają się dość lekkie, słychać śmiechy, Stachu próbuje nawet wziąć dwie naraz. W końcu
wszystkie lądują w zakrystii. Okoń i ekipa stają, jak stali,
przed płotem paraﬁi, reszta wchodzi na zakrystie.
Mija pół godziny. Z zakrystii wychodzą ci co tam weszli, turlają beczki. Wychodzi również ksiądz Pętacz
i nadzoruje operacje. Podchodzą Okoń i reszta. Zaczyna
się załadunek. Beczki są ciężkie, wkładają je na Żuka po
dwie, trzy osoby. Niekiedy i Stachu ma problemy. W końcu Żuk jest załadowany, uściski dłoni, kierowca i pomocnik odjeżdżają, Pętacz rozmawia chwilę z Okoniem, daje
mu drobne „na ﬂaszkę”, po czym znika w zakrystii. Okoń
wraz z ekipą zajmują stałe pozycje.
Żuk jedzie wreszcie
do leśnika. Podjeżdżają z boku posesji, tam
gdzie prowadzi ścieżka
i gdzie płot jest rozsnuty.
Jeden,
kombinerkami,
odgina drut tak, że tworzy dziurę w płocie. We
dwóch biorą po jednej
beczce i transportują ją
przez otwór, ścieżką, do
altany. Tam jeden z nich
otwiera kłódkę kluczem.
W ten sposób znoszą do
piwnicy wszystkie beczki
i wracają Żukiem do fabryki.

ROZWIĄZANIE

W którymś z momentów opisanej wyżej trasy
Żuka, zareagować powinni gracze. PrawdopoKinga „Hollow” Spiczko
dobnie wstrzymają się
z tym do leśniczówki lub do samego zniesienia beczek do
piwnicy. Pozwól im, Mistrzu Gry, trochę poplanować, pomyśleć gdzie najlepiej się zasadzić, jak zebrać dowody,
od czego zacząć i czy zastosować rozwiązanie siłowe czy
bardziej kulturalne, a może na przykład wezwać posiłki
ze Starołęki. Prędzej czy później, po obezwładnieniu ludzi z Żuka, bądź poczekaniu aż odjadą, przyjdzie zapewne postaciom graczy sprawdzić, co w tych beczkach tkwi,
a raczej czy na pewno są to owe podejrzane toksyny.
Otóż nie. W beczkach żadnych toksyn nie ma. Gdy tylko jedna z postaci graczy spróbuje otworzyć beczkę, poczuje w niej ruch. Uchylenie pokrywy spowoduje wysunięcie się szczupłych, bladych palców, które chwycą rant
beczki. Oczom naszych bohaterów ukaże się Naznaczony, w całej swej okazałości. Ujrzenie wysłannika Ciemności powinno być dla postaci graczy szokiem. Ci, którzy
Naznaczonych jeszcze nie widzieli, powinni zareagować
nerwowo. Ileż to razy słyszeli, że Ciemnością można się
zarazić jak chorobą zakaźną?
Jeszcze nie jest na tyle ciemno, by Naznaczony mógł
normalnie funkcjonować. Z pewnością jest oszołomiony, nie czyni gwałtownych ruchów. Postać która uchyliła beczkę ma chwilę by zamknąć szybko wieko i oddalić

– PRZYGODY -

internetowy magazyn o grach fabularnych
beltówką. Pod jego nogami leży Pętacz z dziurą w brzuchu. Nie żyje. Stachu później zaklinał się, że sam Bóg
rozkazał mu zabić Szatana.
Nad fabryką rozpęta się wichura. Drzewa zaczną się
uginać, z lasu doleci ponury huk i dudnienie, by po chwili
przemienić się w drążący uszy pisk. Psy jak oszalałe zaczną wywracać beczki, biegać po posesji, gryźć się nawzajem w amoku. W końcu cała hala buchnie płomieniami, pożar strawi wszystko w niecały kwadrans. Dopiero
o świcie w zgliszczach zostanie znalezione ciało Stróża
Nocnego, zagryzionego prawdopodobnie przez jego własne psy.
Fransiz w swojej willi w Daszewicach przeżyje atak
serca. Ochroniarze odwiozą go do szpitala w Poznaniu.
W ostatniej chwili. Dzięki natychmiastowej operacji uda
mu się przeżyć. Pracę serca od tej pory podtrzymuje rozrusznik.
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niebezpieczeństwo. Jeśli będzie się wahać, konsultować
z innymi i gracz nie zadeklaruje tej akcji odpowiednio
szybko i stanowczo, daj Naznaczonemu szanse na wyjście. Niech wyłania się z beczki, przechyla do przodu by
ją obalić i z niej wyjść.
Z punktu widzenia czystej mechaniki sytuacja nie
jest taka straszna. Dopiero gdy gracze zaczną zwlekać
i komplikować sytuacje, nakaż Mistrzu rzuty na Siłę Woli,
o stopniu trudności uzależnionym od kontaktu z Naznaczonym. Jeśli gracze wcześniej próbowali wejść postaciami do dworku (opisanego wyżej) i tam nabawili się
ubytku Światłości, teraz mogą być bardziej zuchwali i odważni. Jest jeszcze dość jasno, teren znany i spokojny,
a Naznaczony tylko jeden – zburz to wrażenie. Podwyższ
stopień trudności testu, niech Naznaczony zacznie coś
mamrotać, niech odezwą się psy w okolicy, niech inne
beczki zaczną się chwiać, być może nawet otwierać. Zasiej niepewność i strach.
Gdy już bohaterowie nacieszą się beczkami, umiejscowią je w jakimś bezpiecznym miejscu (zostawią na
plandece Żuka? w piwnicy?), zacznie się ściemniać. Nadchodzi noc i należy zaplanować następne kroki. Pozwól
graczom przemyśleć całą sytuację. Jeśli leśnik żyje i nic
mu nie jest, a do tego wszystko dzieje się w jego domu,
zacznie być ich najlepszym przyjacielem. Rozleje wódkę,
później bimber własnej roboty. Jakikolwiek będzie stosunek postaci graczy do niego, Waldek będzie miły i sympatyczny, dobrze wie, że przez chwilę to postacie graczy
są panami sytuacji. Będzie jednak zawsze przypominał,
że pan Fransiz ma gigantyczną władzę i kupę pieniędzy,
że z nim nie wygrają, nikt z nim nie wygra. W końcu pobierał od niego pieniądze za korzystanie z piwnicy i zatruwanie rzeki.
Powoli zbliżamy się do końca przygody i do najmniej
przewidywalnej jej części – ﬁnału. Nie wiem co zaplanowali gracze. Jeśli ktoś w drużynie ma profesję znającą
się co nieco na Ciemności i posiada umiejętność porozumiewania się z Naznaczonymi, może spróbować kontaktu z nimi. W tej chwili Naznaczeni zaczęli rozumieć, że
w beczkach jechali na śmierć, że Fransiz i proboszcz zgotowali im mało przyjemny los. Toksyny w dużym stężeniu
w jakim znajdują się w piwnicy leśnika zabiją każdego,
a do tego lekko rozpuszczą tkanki. Do rzeki dostanie się
kościec okryty nikłą warstwą pozostałości po działaniu tej
specyﬁcznej mieszanki.
W nocy Naznaczeni spróbują uciec. Czapury pogrążą
się w nieprzeniknionym mroku, a w lesie dookoła leśniczówki pojawi się dziwna mgła. Jeśli beczki są w piwnicy altany, klapa zostanie wywarzona, wykładzina porozdzierana, drzwi wystawione z zawiasów, a kłódka
urwana (może to wyglądać nienaturalnie). Postaraj się
by graczom odechciało się powstrzymywać Naznaczonych. Niech lepiej im będzie, na przykład, schronić się
w leśniczówce i tam bronić się przed atakiem (jeśli się
go spodziewają). Naznaczeni chcą jedynie ujść w mgłę,
co dalej się z nimi dzieje, trudno zaobserwować. Niech ta
noc będzie do granic dziwna i absurdalna, niech Naznaczeni pojawiają się znikąd i znikają nie wiadomo gdzie
w oparach mgły. Tylko naprawdę zdeterminowane działanie mogłoby ich powstrzymać.
Jeśli gracze choć przez chwilę zdołali porozmawiać
z którymś z Naznaczonych, będą wiedzieć, że nikt nie
wyrządzi im krzywdy. Tej nocy to Fransiz i proboszcz nie
mogą spać spokojnie. Gdy którykolwiek z Naznaczonych
przedostanie się do dworku, zacznie się w Czapurach
koszmarna noc.
Nad kościół zlecą się całe chmary nocnych ptaków-drapieżców. Potworny skrzek i zgrzyt pobudzi okolicznych mieszkańców. Rozlegną się strzały. Po chwili ludzie
wpadną do świątyni. Na środku zakrystii stoi Stachu z du-

To tyle jeśli chodzi o wydarzenia w Czapurach. Co zrobią gracze, nie wiem. Mogą całą sytuacje zgłosić na Milicję
(kto im uwierzy? i w co?), Dziennikarz opisać w gazecie
(w sławetnych „Aferach”), oskarżyć kogoś lub przeciwnie
– milczeć. Pamiętajmy tylko, że Fransiz ma dość spore
koneksje w poznańskiej Partii i jest raczej nie do ruszenia. Z resztą, z proboszczem Pętaczem (o ile nie zginie),
z Okoniem i leśnikiem może być różnie.
Jak to działało? Fransiz wylewał ścieki. Proboszcz Pętacz zdawał sobie sprawę o Naznaczonych w dworku. Jakimś cudem, wraz ze Stachem, odciągali ich od swej siedziby, więzili i ogłuszali. Zmagazynowanych, w salkach
zakrystii, ładowali co środę do beczek. W jaki sposób
udawało im się przejąć kontrolę nad Naznaczonymi? Czy
miał, proboszcz bądź Stachu, jakieś zdolności? Kwestia
domysłów. Kto był inicjatorem, Pętacz czy Fransiz? Myślę,
że traﬁł swój na swego. Proboszcz nienawidził Naznaczonych jako wysłanników Szatana, dlatego też nie podobał
się władzom Kościoła Watykańskiego, prawdopodobnie
wkrótce przeszedłby na stronę Narodowców. Dlaczego
eliminował ich po cichu, zamiast zgłosić władzom? Bał
się pewnie oskarżeń. Ciemność, kojarzona z grzechem
i Szatanem, jest przez wielu brana za wskaźnik. Naznaczeni w paraﬁi to jak wyrok. Dlaczego Naznaczonych nienawidził Fransiz?
I kto wrzucał Naznaczonych do zbiornika, skoro kierowcy odjeżdżali zostawiwszy beczki, a leśnik nie chciał
nic widzieć i zapewne nic w tej mierze nie robił? Na to,
i parę innych pytań, odpowiem może przy okazji innego
tekstu z południowo-wschodnich granic zmierzchowego
Poznania.

Bulkers
Postacie, miejsca oraz szczegóły miejscowości Czapury
stworzone na potrzeby gry. System Zmierzch opisuje Polskę alternatywną, mającą tylko trochę wspólnego z naszymi czasami. Informacje na temat systemu Zmierzch
można znaleźć w Wieży Snów #4, na forum w temacie
http://forum.moorhold.net/viewtopic.php?t=2261 oraz
już wkrótce w osobnym dziale serwisu Moorhold.net.

9

– PRZYGODY Krzysztof „Ghoul” Mirski

hobbon

przygoda do Warhammera
WFRP, dowolny system fantasy

WSTĘP
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To moja pierwsza przygoda i na piśmie, i w ogóle.
Mam nadzieję, że mimo to będzie w miarę dobra. Stawia graczy przed dość trudnym wyborem (o naturze
moralno-etycznej), pozostawia stosunkowo dużą swobodę, zarówno dla graczy jak i Mistrza Gry (może to być
jednak zgubne w przypadku osób z małym doświadczeniem w RPGach), trudno przewidzieć jej przebieg (jw.),
co sprawia, że może wymagać improwizacji. Natomiast
jeśli chodzi o wady, przez większość gry przygoda może
wydawać się bardzo schematyczna (mam nadzieję, że
nie musi), część będzie wymagać sporo pracy od Mistrza
(gdyż będzie musiał ją w pewnym sensie dokończyć). Myślę jednak, że dzięki temu, że pozostawiam trochę swobody, Mistrz dostaje możliwość wprowadzenia własnych
niepowtarzalnych pomysłów, które uatrakcyjnią sesję.

OGÓLNY

ZARYS

Zadaniem BG jest rozwiązanie zagadki porwań halﬂingów w mieście Hobbon. Ślady prowadzą (nie bezpośrednio) do domostwa jednego z szanowanych obywateli.
Okazuje się, że niziołki potrzebne mu były do badań nad
lekarstwem, mającym leczyć skutki działania Chaosu.
W końcu następuje także bunt mutantów, zwierzoludzi
znajdujących się w lochach, które po opanowaniu posiadłości, opanowują także miasto (jest to jedno z wielu potencjalnych zakończeń).

EPIZOD 1: PODRÓŻ
UWAGA! Ten etap można śmiało opuścić, jeśli ktoś ma

inne pomysły na podróż. Wprowadza jednak w atrakcyjny sposób do przygody i nadaje jej odpowiedni nastrój.
Podstawową rzeczą jest skłonienie BG do podróży do
Stirlandu (to jest na wschód od Nuln). Oto jeden z pomysłów: gracze są w karczmie (o co nie trudno) i wypytują
karczmarza o ciekawostki (co się dzieje w okolicy). Mężczyzna opowiada, że było u niego ostatnio parę podróżujących halﬂingów („Co zdarza się wyjątkowo rzadko!”).
Podobno w ich stronach dzieją się ciekawe rzeczy. Powie,
że jeśli gracze chcą się czegoś dowiedzieć, niech zagadają do przebywającego w karczmie halﬂinga.
Okazuje się, że pokurcz pochodzi z Krainy Zgromadzenia. Postanowił rozpocząć awanturnicze życie poszukiwacza przygód. Pierwszym miejscem, które miał
zwiedzić było miasto Hobbon, które podobno życzliwie
wita poszukiwaczy przygód z powodu problemów, które
panują tam od jakiegoś czasu. Wieść głosi, że jest tam
dużo przypadków zaginięć. Dużo jak na tak małą i, jak
o niej mówią, pełną dobrych ludzi miejscowość. Spytany
o dokonania w mieście, odpowiada że ulotnił się z niego
szybko, gdy przywódca straży miejskiej zapewnił, że nic
nie da się zrobić w sprawie zaginięć i morderstw. Celem
halﬂinga jest teraz dotarcie do Nuln („Podobno zaczynała
tam większość poszukiwaczy przygód!”).
Połowa ludzi pytanych o Hobbon wie o jego istnieniu.
Mówią gdzie mniej więcej miasteczko jest położone („…
w Stirland, gdzieś pośrodku między Nuln i Krainą Zgromadzenia, nie ma jednak dostępu do żadnej rzeki, najlepiej jest się tam dostać pieszo, dla takich poszukiwaczy
przygód jak wy, będzie to trwać około czterech dni…”).
Cześć ostrzeże także przed grasującymi na drodze bandami goblinoidów.
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I tu prawdopodobnie rozpocznie się marsz BG w stronę Hobbonu. Z tej okazji można graczom zaaplikować
poniższy opis:
Deszcz nie przestawał padać. Stukał o zbroje
bądź ubrania oraz szumiał nieustannie, nie pozwalając na swobodne pogawędki (każde wychylenie
nosa spod kaptura lub czapki oznaczało opicie się
obﬁcie padającym deszczem albo nawet wlanie się
wody za kołnierz). Więc przez kilka dni (z krótkimi
przerwami) pozostawało wam tylko wsłuchiwanie
się w monotonnie stukające krople deszczu i częste poprawianie kaptura. Woleliście się nie zatrzymywać – stojąc odczuwaliście mróz jeszcze silniej,
gdyż kleiły się do was przemoczone ubrania.
W razie tak nierozważnego zachowania jak podróż bez
odpoczynku zastosuj kary w formie przydzielenia choroby (o których niżej) i test wytrzymałości na koniec dnia,
by sprawdzić, czy po prostu nie padną ze zmęczenia. Sen
w dzień jest przerywany i trwa maksymalnie trzy godziny. Po pobudce trzeba zrobić test wytrzymałości na chorobę (chyba że BG podejmą odpowiednie kroki chroniące
ich zdrowie). Jeśli postoje robią w nocy, istnieje szansa
na atak orków (jak wielka, zależy od rodzaju terenu, na
którym się znajdują), można wykonać test inicjatywy, by
sprawdzić, czy zbudzą się, gdy w pobliżu znajdą się orki.
Rano trzeba wykonać test na chorobę. Jeśli podróżują
nocą, szanse na atak są mniejsze. Każdego dnia dodatkowo wykonać trzeba test choroby. Po jednym dniu całe
zapasy jedzenia zmniejszyć o ¼ (przemokły). W razie
głodu BG mają większe szanse na chorobę.
Test na chorobę – w razie nieudanego testu Wytrzymałości rzuć k3:
1 – przeziębienie (-5 do wszystkich „procentówek”,
-1 Sz)
2 – angina (-10 do wszystkich „procentówek”, -1Sz,
-1Wt, -1S)
3 – grypa (-15 do wszystkich „procentówek”, -1Sz,
-2Wt, -1S, -1A)
Ostatnie parę godzin drogi było wyjątkowo dokuczliwe. Katar doskwierał i denerwował nawet najcierpliwszego z was – <któregoś BG>. Deszcz ciągle nie chciał
po prostu łaskawie przestać padać i nie zapowiadało
się na to, że przestanie w najbliższych dniach. Przez
ostatnie godziny nie zamieniliście nawet całego zdania,
brnąc naprzód. Ból ramion nie doskwierał mimo tak
dużego ciężaru, po prostu ich już nie czujecie. Tak jak
nóg, które, zdawałoby się, same stawiają krok za krokiem. Mimo to czuliście aż zbyt dobrze jak dużo wody
jest w waszych butach. Dokładnie kontemplowaliście
przez te parę godzin jak jej poziom zwiększał się i jak
chlupotała pod wpływem każdego kolejnego kroku. Te
godziny były dla was latami, nie mówiąc już o tych paru
dniach, które odczuwaliście jakby stanowiły wieczność.
Wiedzieliście jednak, że tego właśnie dnia mieliście
dojść do Hobbonu. Szacowaliście jednak że dojdziecie
tam jakieś trzy godziny temu, a tymczasem wciąż nie
ukazał się waszym oczom. Nie wyłaniał się ani zza kolejnego pagórka ani zza kolejnych drzew.

– PRZYGODY Tu należałoby sprawdzić, czy gracze nie będą mieli
opóźnienia z powodu zboczenia z kursu. Test inteligencji
modyﬁkowany przez umiejętności takie jak wyczucie kierunku będzie odpowiedni.

EPIZOD 2: HOBBON

O mieście: stosunek halﬂingów do ludzi to mniej więcej
1:1, z tym że Hobbon uważany jest za miasto halﬂińskie.
Krótki opis ważniejszych miejsc:
– Gospoda „Pod Czarną Lutnią” – prowadzona przez
rodzinę niziołków, grywa w niej zaprzyjaźniony elf Elmer
Shor – bard, którego specjalnością jest gra na lutni („Nie
czarnej lecz brązowej, grał tu kiedyś sławny na cały Stirland halﬂing, do którego czarna lutnia należała… niestety
został porwany trzy lata temu, wraz z nim zaginął także
czarny instrument.”).
– Karczma „Pod Zatrutym Jabłkiem” – spelunka prowadzona przez jednego człowieka (nie ma nawet obsługi,
są za to dwaj rośli ochroniarze). Miejsce spotkań nielicznych w mieście grup przestępczych (złożonych z samych
ludzi). Można się tu natknąć na drobnych złodziejaszków.
Ponoć na zapleczu dzieją się ciekawe rzeczy.

Ochroniarze
Sz

WW

US

S

Wt

Ż

I

A

Zr

CP

Int

Op

SW

Ogd

3

40

20

4

4

8

60

2

35

30

45

55

45

55

Umiejętności: Ogłuszenie,
Wyposażenie: miecz

rozbrojenie, parowanie

– Sklep z bronią „U Kramela” – ma bardzo słabe zaopatrzenie. Kramel nie wykuwa broni, dostaje tyko najtańsze dostawy. Ma za to duże zapasy sztyletów i koszulek kolczych na rozmiary halﬂinga („…bo jest ostatnio na
to duży popyt!”).
– Strażnica (dwie połączone wieże w bramie) – Strażników w mieście jest około trzydziestu. Wszystkimi dowodzi kapitan Korfol Shwitz.
– Posiadłość Oldona Hausera – poza miastem, niekryta jego fortyﬁkacjami, należy do honorowego obywatela
(Hausera). Halﬁngi mają o mężczyźnie dobre mniemanie, zawsze bowiem opiekował się miastem. Jego zdolności alchemiczne oraz podstawowa znajomość magii
wielokrotnie pomagała mieszkańcom wioski. Mówią jednak, że sprawia pozory człowieka złego i zmęczonego
życiem (jest w późnym okresie wieku średniego). Ostatnio nie ma wiele czasu, by pomagać halﬂingom. „Pewnie
ma chęci, ale zdrowie mu nie dopisuje.” – jak mawiają
mieszkańcy

EPIZOD 3: WŁAŚCIWY

POCZĄTEK PRZYGODY

Jak BG mają rozpocząć przygodę? Co popchnie ich do
rozpoczęcia śledztwa w sprawie morderstw i zniknięć?
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A jednak… byliście pewni, że się zgubiliście i odnalezienie drogi lub innego śladu cywilizacji zajmie
przynajmniej tydzień. Na szczęście waszym oczom
ukazała się spora drewniana tabliczka – „Hobbon”.
Jeszcze parę kroków i widzicie fortyﬁkacje. Trzy
i pół metrowa drewniana ściana z bali okrąża miasteczko, którego wyższe domy wznoszą się ponad
nią. Rów – w kształcie okręgu z wystającymi zaostrzonymi palami – tuż pod murami, uniemożliwia dostęp do drewnianej ściany. Jedyne miejsce,
w którym rowu nie ma, to naturalny most prowadzący do bramy wejściowej. Ruszacie żwawym krokiem w tamtą stronę.

Najlepiej byłoby przy wejściu do miasta „wciągnąć” BG.
Strażnicy mają donosić kapitanowi od razu o przybyciu
„gości” (tym bardziej jeśli są to poszukiwacze przygód
– potencjalni wybawcy). Kapitan od razu zaprasza ich do
małego gabineciku.
Po wypytaniu BG o cel przybycia i o ich dane przystępuje do relacjonowania sytuacji, która nastała w mieście. Od dziesięciu lat w mieście miejsce mają zaginięcia
halﬂingów (i tylko halﬂingów). Pierwszy z nich to Pepe,
mały chłopiec żebrzący na połnocnych obrzeżach miasta.
„Cóż, śledztwo nic nie wykazało…” – powie niepewnie kapitan. Jeśli BG będą drążyć temat, po udanym rzucie na
OG (albo dobrze rozegranej rozmowie) kapitan zdradzi,
że dostawał wiadomości od kolegów z branży o wielu takich przypadkach w innych miastach, nie mających znaczenia, będących jedynie konsekwencją normalnego zjawiska przestępczości. Dlatego nie wszczął śledztwa. Pół
roku później doszło do podobnego przypadku, zaginięcia
stawały się coraz częstsze. Nastroje wśród mieszkańców
stały się bardzo złe (przynajmniej halﬂińskich). Niziołki boją się wychodzić na ulice, nawet w towarzystwie.
Coraz mniej jest rodzin, które nie utraciły choć jednego
z krewnych. Oczywiście kapitan prosi BG o pomoc w tej
sprawie. Mówi, że miasto nie poskąpi pieniędzy („…chociaż nasze zasoby pieniężne są niezbyt duże, można jednak liczyć na hojność Oldona Hausera.”).

O co w tym wszystkim chodzi?!

Chyba czas żeby wytłumaczyc sytuację miasta Hobbon wraz z jego tajemnicami (ułatwi to znacznie zrozumienie tekstu poniżej). Wszystko zaczyna się od Oldona
Hausera. To uczciwy człowiek – alchemik, student medycyny, uczony (studiował na uniwersytecie w Nuln). Jest
zdolnym człowiekiem, ale przede wszystkim dobrym. Już
jako student obeznany w sprawach tego świata ubolewał
nad jego losem. Chaos – to go trapiło. Już wtedy myślał,
lecz raczej w marzeniach, o czymś co mogłoby pomóc
w walce z nim. Póki co stal się wykształconym alchemikiem i doktorem, skończył studia.
Przez dwa lata (21 lat temu) prowadził życie awanturnika. Mało kto wie cokolwiek o tym etapie jego życia, a już
na pewno nie obywatel Hobbon (chyba że tego chcesz).
Podróżował z jakąś drużyną i właśnie wtedy dorobił się
bardzo dużego majątku. Niektórzy mówią nawet że najął
się jako najemnik, by dorobić do swych badań. W końcu
chciał zamieszkać gdzieś, by je kontynuować. Traﬁł do
Hobbon (19 lat temu). Tam poznał swoja przyszłą żonę
(17 lat temu). Nazywała się Kholen. Żyli razem w szczęściu dopóki nie zabiła jej banda mutantów chaosu.
Był to dla Hausera duży cios. Nie pozbierał się po nim
do dziś, co sprawia, że jest lekko zgrzybiały i zatwardziały. Gdzieś w środku jest jednak ciągle dobrym człowiekiem. Gdy jego żona zmarła, całkowicie poświęcił się
badaniom (było to 15 lat temu). Zaczął pracować nad
czymś, co uchroniłoby ludzi przed efektami Chaosu, czyli
innymi słowy, mutacjami, których w Starym Świecie zdarza się coraz więcej. W międzyczasie do miasta przyjechała łowczyni przygód (znana niegdyś w sporej części
imperium). Nazywała się Marie (czyt. Mari) Kurtz. Zauroczona i zafascynowana postacią Oldona Hausera zaprzyjaźniła się z nim (on ją lubi, ona go potajemnie kocha
i wspiera).
W końcu badania docierają do punktu, w którym zdaje
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sobie sprawę, że halﬂingi są wyjątkowo odporne na wpływy Chaosu. Początkowo robi badania bez udziału niziołków, następnie na zwłokach (rozkopywanie grobów, te
rzeczy) i w końcu po wielu rozterkach i przemyśleniach
tematyki moralnej, podejmuje decyzję o rozpoczęciu
badań na żywych halﬂingach (w tym czasie i okolicznościach ma miejsce pierwsze porwanie). Po pewnym czasie zaczynają się porywania na większą skale, tym razem zajmuje się już tym wynajęta przez Hausera szajka
zbójców z Hobbonu. W zamian za dużą kasę siedzą cicho
i porywają halﬂingi na zawołanie. Kontaktami z szajką
zajmuje się Marie (która wspiera Hausera w działaniach
mimo, że się z nim do końca nie zgadza). Do badań medykowi potrzebne są jeszcze Spaczenie (ich opis znajduje się w podręczniku w rozdziale o Skavenach). Dlatego
za duże pieniądze zamawia je (najprostszym wytłumaczeniem jest to, że przywozi je za opłatą grupa poszukiwaczy przygód). Przyjeżdżają (oﬁcjalnie) jako dostawy broni, jednak tak naprawdę w większości to właśnie
Spaczenie. Hauser próbuje także sprowadzać mutantów
chaosu i zwierzoludzi chaosu (może także od tych poszukiwaczy, a może zdobywa stwory sam). Trzyma stwory
w lochach posiadłości, uwięzione w klatkach. W większości to halﬂingi, które pod wpływem doświadczeń stały się
mutantami.

EPIZOD 4: ŚLEDZTWO
W śledztwie odkryte być powinny następujące poszlaki:
– Z posiadłości Hausera dochodzą nocami dziwne odgłosy – to ryk zwierzoludzi. Poszukiwacze raczej nie powinni się domyślać, co odgłosy oznaczają, chociaż jeśli
uznasz to za stosowne, mogą. Oczywiście najlepiej, żeby
nie wiedzieli też, że odgłosy dochodzą konkretnie z domu, może po prostu z obrzeża miasta. To może ich skierować do lasu, co będzie tylko poszlaką myląca (można
z tego skonstruować naprawdę duży epizod, by wprowadzić graczy w błąd).
– Aktywność orków (lub innych stworów, które atakowały BG w podroży do Hobbonu). Tę poszlakę można

powiązać właśnie z powyższym punktem. Właściwie ataki nie mają nic wspólnego ze sprawa zaginięć. Są niebezpieczne tylko dla wędrowców, a nie dla mieszkańców
Hobbonu.
– Gracze powinni raczej zająć się także ciemnymi zaułkami miasta (slumsy, spelunki :), te rzeczy). Oczywiście
tutaj jest szajka, która na zlecenie porywa halﬂingi, więc
przy odpowiednim postępowaniu drużyny, może pozyskać
odpowiednie informacje. Trzeba jednak pamiętać, że Oldon płaci zbójom dużo za bycie cicho, więc mogą mówić
tylko za sporą oplatą albo przy odpowiednio okrutnych
torturach. Raczej nie powinni jednak powiedzieć za dużo.
Żeby udział szajki w zabójstwach nie był zbyt oczywisty,
można wymyślić historyjkę o paru halﬂingach z szajki,
którzy zaginęli (może być nawet prawdą).
– BG mogą się też dowiedzieć od miejscowych o tajemniczych dostawach. Od sklepikarza powinni dowiedzieć się bardziej szczegółowo co i jak, choć oczywiście
zna tylko małą cześć prawdy. Kolejna dostawa do sklepu
jest za 3 dni (choć w sumie jest to dowolne). Eskortować na koniach będzie ją grupa poszukiwaczy przygód.
Nie będą rozmowni, nieprzekupni, zawartość pakunków
będzie można odkryć tylko podstępem. Będą w niej Spaczenie (w jakiej chcesz postaci, sugeruję surową).
– Zbadanie miejsc morderstw też jest bardzo prawdopodobne. Jeśli uznasz to za stosowne, może być tam
jakaś wskazówka – np. mały urywek materiału w jakimś
kolorze prowadzący do któregoś z członków z szajki.
Rozstawienie miejsc morderstw może wskazywać nawet
na karczmę Pod Zatrutym Jabłkiem (bo tam, w piwnicy,
jest siedziba szajki), na przykład w ten sposób, że w pobliżu karczmy nie było żadnych morderstw i im dalej od
niej, tym miejsc dokonanych morderstw jest więcej (jest
to skutkiem nieudolnej próby oddalenia tropu od siedziby
szajki). Można to przedstawić w ten sposób, że zapytany
osobnik, gdy będzie opowiadał o miejscach morderstw,
powie, że najwięcej było ich na obrzeżach miasta, natomiast w centrum (albo innej części miasta, w której
będziesz chciał umieścić karczmę) żadnych. Im dalej od
centrum tym mniej morderstw.

Jakub „Qba” Kasper
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EPIZOD 6: DOM HAUSERA
Przypomina niewielki dworek. Nad wejściem widnieją
dwa kamienne gargulce (oczywiście skamieniałe, choć
mogą się przebudzić; stanowią jedyną ochronę posiadłości jako że leży za murami miasta). Drzwiami frontowymi
wchodzi się do głównej sali, która łączy się z pięcioma
innymi pokojami (wszystkie sąsiadujące pokoje są połączone drzwiami). Pokój na wprost to sala jadalna. Kuchnia znajduje się po dalszej prawej (z kuchni jest wejście
do piwnicy), jest połączona z salą jadalną i spiżarnią. Po
bliższej prawej jest spiżarnia (i zarazem magazyn). Po
dalszej lewej jest pokój z biblioteką połączony z jadalnią
i składzikiem. Po bliższej lewej składzik za zamkniętymi
(podobnie jak biblioteczne) drzwiami. W środku znajdują się pamiątki po awanturniczym życiu Hausera (mogą
być nawet magiczne, cenne przedmioty). Hauser jak
i Marie raczej o tym pokoju nie wspominają, mówią że
to rupieciarnia.
U wejscia drużynę wita wierny służący Hausera. Wie
o jego badaniach bardzo mało – wyłącznie że trzyma
zwierzoludzi w piwnicy i ich bada. Widział jednak wiele
ciekawych rzeczy, ale Oldon płaci mu dodatkową kasę
za milczenie. Wynajmuje pokoik w „Pod czarną lutnią”

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

Te zdarzenia należałoby umiejętnie wpleść w przygodę
(tj. czas śledztwa). Najlepiej w momentach, w których
„gra stoi” (chyba każdy wie co to znaczy) albo gracze nie
wiedzą co zrobić.
– Próby zabójstw (może porwań) albo „zniechęcenia”
BG do dalszego śledztwa przez oprychów z szajki (mogą
być wynajęci przez Oldona, może zlęknioną o niego Marie, a może to sama szajka podjęła takie działania). Liczba i siła zbójców zależy od twojej decyzji. Należałoby
zdarzenia wprowadzić w pierwszą albo po pierwszej nocy
– albo jeśli wolisz, gdy gracze zrobią coś, co może wywołać takie działania.
– Próba porwania halﬂinga. Gracze usłyszą krzyki, kierując się w ich stronę zobaczą halﬂinga, który przerażony
pokaże palcem w która stronę pobiegł sprawca zamieszania. Tu należałoby dać tzw. scenę pościgu (bieganie po
dachach to dobry pomysł). Niedoszły porywacz ma szybkość 6 (właściwie dostosuj ją do twych graczy, tak by nie
zgubił ich za szybko). Będzie uciekał przez sieć ciemnych
ulic. Za każdym razem gdy wbiegnie w sąsiednią uliczkę
(dajmy na to pięć razy), gracze będą musieli wykonać
test inicjatywy, by zobaczyć gdzie skręcił. Inaczej będą
musieli zgadywać. Może przebiec przez jakieś ogrodzenie
(zostawiając nawet skrawek stroju), wtedy gracze będą
musieli wykonać test Zręczności (by sprawdzić, czy przedostaną się szybko przez ogrodzenie) i Inicjatywy (by
sprawdzić, że nie oddalił się zbytnio). Najlepiej by było
gdyby porywacz uciekł.
– Ucieczka zwierzoludzi z piwnicy albo może raczej
lochów domu Hausera. Mistrz Gry musi sobie przemyśleć jak rozegrać ten epizod. Uwaga – tego zdarzenia nie
trzeba nawet wprowadzać do gry. Jest to zależne od sytuacji. Na pewno sprawi, że gra będzie szybsza (drużynom,
które lubią akcje i walkę można dzięki temu zdarzeniu
stworzyć świetną sytuację). Najlepiej wprowadzić to pod
koniec przygody (śledztwa), na przykład w sytuacji gdy
gracze wiedzą kto za wszystkim stoi.

(przychodzi stamtąd codziennie z rana o czwartej), ma
własny klucz do domu. Nie będzie jednak tego wyjawiał
tak poprostu.
Marie – człowiek, kobieta, ma długie rude włosy, czerwoną koszulę, czarne spodnie ogrodniczki. Wie wszystko
o badaniach. Próbuje odwieść graczy od rozmowy z Oldonem, ale nie stawia dużego oporu. Gracze zastaną kobietę, czytającą książkę o wdzięcznym tytule „Erotica”,
w bibliotece.
Oldon Hauser – czlowiek, mężczyzna, w średnim
wieku, włosy czarne, popruszone nieco siwizną. Nosi długą czarną szatę o kroju podobnym do płaszcza (elegancka +5 Og), pod tym czarną koszulę i spodnie. Gracze
mogą wzbudzić w mężczyźnie sympatię inteligencją albo
antypatię jej brakiem. Zwykle przebywa w laboratorium
w lochach. Gdy gracze będą już wiedzieć, że jest sprawcą
całego zamieszania i będzie tego świadom, postara się
przekonać graczy do swych wierzeń i poglądów (uważa,
że krzywda niewielu konieczna jest dla dobra znacznie
większej grupy stworzeń). Dobrze byłoby właśnie w momencie rozmowy wprowadzić bunt zwierzoludzi. Jego
przywodcą będzie Nemezis – mutant który w wyniku mutacji (które zreszta nasiliły się i powieliły z winy Oldona,
za co go nienawidzi) jest wyjątkowo inteligentny. Właśnie
dzięki temu uda mu się uciec i pomoże w ucieczce innym
mutantom i zwierzoludziom.
Warto jeszcze powiedzieć o reszcie dworku. Zejście do
piwnicy prowadzi do korytarza, w którym na prawo i lewo
leżą komnaty (sypialnie Oldona i Marie umiejscowione
w takim miejscu, aby mogli lepiej nadzorować laboratorium i zwierzoludzi) i który kończy się drzwiami. Za nimi
są schody wiodące do wielkiego pokoju pełnego klatek
i cel pełnych zwierzoludzi i mutantów, głupsze z nich są
na łańcuchach przytwierdzonych do ścian. Liczba zwierzoludzi – ilu chcesz (max. około trzydziestu). Zwierzoludzi może pilnować paru ochroniarzy wynajętych przez
Oldona.
Dalszy ciąg zdarzeń należy do Ciebie. Potencjalne zachowania graczy są niezliczone (poczynając od tego, jak
potraktują Oldona). Sama przygoda może być poprowadzona na wiele sposobów (co było zamierzone). Tworzenie większości charakterystyk pozostawiam prowadzącym, by dostosowali je do poziomu postaci graczy.

Krzysztof „Ghoul” Mirski
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Uwolnić Władcę Ciemności
kampanii do Aphalonu część II

Aphalon, dowolny system fantasy, część I znajdziesz w Wieży Snów #3

Z

ROWONSIE
Drużyna znalazła się w mieście i miała trochę czasu, aby ochłonąć, wyleczyć rany i nauczyć się potrzebnych umiejętności za zdobyte doświadczenie.
Pamiętaj, że w rowonskich miastach nie można nosić długiej broni – niech gracze coś wymyślą.
Mogą co prawda wejść siłą do miasta (a siłę pewnie
teraz mają), mogą nawet zapłacić łapówkę (w końcu na północy tak bardzo nie przywiązują wagi do
prawa), choć istnieją i subtelniejsze metody. Nie radzę ułatwiać im jednak zadania – niech się trochę
pomęczą.
W tym beztroskim czasie BG usłyszeli plotki, jakoby astrologowie odczytali z gwiazd, iż Kryształ Mocy
dostał się w czarne ręce Sarhana i przygotowywany jest straszliwy rytuał mający na celu zniszczenie
kolejnej z pieczęci, które więżą Władcę Ciemności
na Księżycu Czarnej Ręki po niewidocznej (dzięki
bogom!) z Aphalonu stronie. Pytają: „jeśli Władca Ciemności obecnie ma dużą moc, to jak wielką
będzie miał po unicestwieniu kolejnej z Pieczęci?”.
Oczywiście, gracze wiedzieli, że bezpośrednio się do
tego przyczynili, jednak zbytnio się nie przejęli. Po
dłuższym odpoczynku na powrót obudziły się w nich
skłonności awanturnicze i postanowili opuścić miasto. W momencie jednak, kiedy przechodzili przez
bramę, zaczepiła ich inna drużyna podobnych im
poszukiwaczy przygód. Elhilea, piękna czarnowłosa
dziewczyna z Glordonu (ma wygląd po części charakterystyczny dla kobiet mieszkających w tym kraju, przy czym jest szczuplejsza i zwinniejsza od rodaczek), powiedziała, że wyglądają na ludzi, których
potrzebuje. Zaproponowała uczciwą pracę – kilka
sztuk złota dziennie plus za zadanie na dzisiejszy
wieczór (pomoc w napadzie na bogatego kupca)
otrzymają ekstra kilkadziesiąt sztuk złota. Zgodzili
się bez namysłu.
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POWROTEM W

ZADANIE DLA BG
Dosyć wysokie wynagrodzenie – ale drużyna prawdopodobnie obecnie wysoko ceni swoje umiejętności
(chyba, że zażyczyli sobie wcześniej złota – wtedy
żadna suma może okazać się niewystarczająca, ale
od czego masz wyobraźnię, MG?). Staraj się dać im
możliwie najniższą „pensję” – możesz na przykład
wybadać graczy, proponując z początku chociażby
sztukę złota. Nic nie szkodzi, jeśli będą się targować
i końcowa stawka będzie wielokrotnie wyższa od początkowej. Ważne, aby przyjęli zadanie. Drużyna Elhilei ma sporo złota – uważaj tylko, żeby im go nie
ukradli (nie aﬁszują się z bogactwem).
Ludzie, których gracze napotkali, to bardzo, bardzo doświadczeni łowcy przygód: Elhilea z Glordonu,
dla facetów być może użyteczna informacja: stan
cywilny – wolna, gdyż jakiś czas temu rozstała się
z Vanhiranem, potężnym rudowłosym barbarzyńcą
z Vraranu, ale muszę tutaj dodać, że nie należy do
„łatwych łupów”, szczególnie po rozczarowującym
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poprzednim związku (jest awanturnikiem 26 poz.),
Atimir półkrwi Vrarańczyk o ciemnych włosach – na
koncie ma ﬁzyczną śmierć, jednak powrócił z Urhu
i obecnie jest znany jako „Atimir z Piekła” (awanturnik 21 poz., wojownik 16 poz.), oraz Sallir – Orgończyk Mag, który również w podróżach otarł się
o śmierć (niewiele brakowało, aby został otruty),
a jego ambicją jest zdobycie tronu Orgonu (!) (Mag
18 poz., Złodziej 10 poz., Uzdrowiciel 9 poz.). Może
jesteś zdziwiony, że podaję takie szczegóły a propos tej trójki, jednak każdy z nich występował już
wielokrotnie w poprzednich scenariuszach (choć co
prawda przy okazji innych postaci graczy; obecnymi
spotykają ich po raz pierwszy), i myślę, że jestem
winien wyjaśnień.
I jeszcze jedno – miałem z góry zaplanowane, że
żadna osoba z tej trójki nie zginie. Jak zobaczysz
później, jeden z graczy (dokładniej – dziewczyna
odgrywająca złodziejkę), stając przed blaskiem złota
tego obrzydliwie bogatego kupca, zapragnęła mieć
je dla siebie – i zaatakowała Elhileę. Jest prawdopodobne, że twoja drużyna zareaguje podobnie (nie
ma dzielenia się łupem – umowa między graczami,
a wynajmującymi jest jasna: mają płacone za ustaloną wcześniej stawkę i ani miedziaka więcej). Nie
pozwól więc ich BG zabić, ani okraść. Pracodawcy
graczy są na tyle doświadczeni i ostrożni, że zdają
sobie sprawę z niebezpieczeństw swojego zawodu
– i są przygotowani (m.in. dzięki magicznym przedmiotom) na WSZYSTKIE ewentualności problemów,
jakie mogą sprawić gracze. Przykładowo – BG chcą
ich okraść w nocy? No to niech się dowiedzą (w momencie okradania), że Sallir rzucił jakiś magiczny
alarm. Chcą ich zabić? Od czego są zioła lecznicze
(Sallir się w nich lubuje)! A jeśli i to za mało, mogą
w ostateczności zawsze zażyć Spiril – nie odejdą do
zaświatów. Możliwości w Aphalonie jest cała masa.
Drużyna jest cierpliwa i z przymrużeniem oka będzie
spoglądała na zuchwałość graczy – o ile nie posuną
się za daleko (u mnie posunęli się za daleko…).
Mała uwaga. To, co istotne w scenariuszu, to nie
główny motyw, którym będą się gracze zajmować
(rabunek najbogatszego człowieka w mieście), ale
kilka faktów, mających wpływ na późniejsze wydarzenia w kampanii. Zadanie, które otrzymują od
Elihlei, ma przytępić ich czujność, że niby wszystko
w porządku, że dalej zajmują się zwykłymi sprawami, by na koniec nagle zrozumieli, jak bardzo się
mylą.
JAK OKRAŚĆ NAJBOGATSZEGO CZŁOWIEKA W MIEŚCIE
Nadeszła noc. Kiedy gracze przekroczyli próg
karczmy, w której pracodawcy mieli ich oczekiwać,
zauważyli ową trójkę w towarzystwie jeszcze dwóch
innych wojowników w kolczugach. Jak się okazało,
byli to, podobnie jak BG, najemnicy, pracujący za
z góry ustalone złoto. Po dopracowaniu ostatnich
szczegółów planu, wyszli na zewnątrz.

– PRZYGODY która jednak nie odblokowywała kamiennej ściany,
jak na początku sądzili. Tam natknęli się na rozmawiającą Elhileę z Atimirem i Sallirem. Dźwignia, przy
której stali, otwierała w rzeczywistości kratę, która,
gdyby poszli dalej tą samą drogą, blokowała tajemne przejście do miejskiej studni, wybudowane prawdopodobnie w przypadku, gdyby właściciel był zmuszony do ucieczki. Jak widać – przy tak słabej straży
– na niewiele mu się przejście zdało, a bogacz zginął
śpiąc, nie widząc nawet twarzy swoich oprawców.
Aby przybliżyć się do otwarcia ściany pozornie
kończącej korytarz ślepym zaułkiem po lewej stronie od schodów, blokującej (jak się być może domyśliłeś) drogę do skarbca, należy nacisnąć jeden
z kamienii w pobliżu przejścia (test Sekr. Przejścia
– jeśli graczom się nie uda, to Elhilei lub Atimirowi
na pewno się uda – bez rzutu oczywiście).
Cała grupka znowu wróciła do dziwnej ściany
i ktoś z nich wcisnął kamień uruchamiający ukryty
mechanizm. Jednak ponownie, wbrew ich oczekiwaniom, nie otworzyło się przejście, a jedynie rozsunęło się kilka kamieni na ścianie obok, odsłaniając dwie
dźwignie. Nacisnęli jedną z nich – i z góry spadł na
nich potężny głaz, miażdżąc ciała. Tylko dzięki Sallirowi przeżyli – przy pomocy magii i ziół doprowadził
ich do zdrowia, a ciała do stanu przed wypadkiem.
Którąkolwiek dźwignię by nie nacisnęli, zawsze
spadnie na nich głaz. Aby otworzyć przejście, należy
nacisnąć obie jednocześnie. Odkrycie tego faktu wymaga przejścia dwa razy pod rząd testu Sekretnych
Przejść – osobno dla każdej z dźwigni. Jeśli uda się
tylko raz – powiedz, że naciśnięcie tej dźwigni NIE
otwiera ściany. O pułapce poinformuj graczy dopiero w momencie, jeśli przejdą osobny, odpowiedni test sprawdzenia Pułapek. Obrażenia zadawane
przez pułapkę dobierz tak, żeby solidnie poturbować
drużynę, ale nie zabić (możesz rzucić kostkami – tak
dla zmyłki – a potem dodać w myślach do rzutu tyle,
żeby wyszła odpowiednia wartość, jaką sobie z góry
zaplanowałeś, nawet bardzo dużo; ot, jedna z wielu
podręcznych sztuczek Mistrzów Gry).
Znaleźli się wewnątrz komnaty służącej za skarbiec, wypełnionej górą złotych monet i innymi wartościowymi przedmiotami. Atimir stanął przy wejściu,
a Elhilea i Sallir zaczęli zapełniać worki łupem. Złodziejka Livienna (gracz) zamierzała również podejść
do złota, ale Atimir stanął jej na drodze i wyjaśnił,
że zgodnie z wcześniejszą umową, skarb należy do
nich, nie do BG. Dziewczyna się wściekła, wyszła ze
skarbca i odblokowała dźwignie, zamykając tym samym przejście. Na szczęście wewnątrz, naciskając
na jednej ze ścian kamienny występ, można również
otworzyć ścianę – i tak też uczynił Atimir. Livienna
się znowu wściekła, postanawiając wyjść z podzie-
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Atimir i Sallir z łatwością poradzili sobie z kilkoma
gwardzistami miejskimi patrolującymi ulicę w bogatej dzielnicy i wreszcie wszyscy stanęli przed ogrodem otaczającym posiadłość kupca. Elhilea powiedziała, aby BG oraz najemnicy się rozdzielili tak, aby
każda z czterech stron posiadłości była pilnowana
– w razie, gdyby któryś ze strażników domu zechciał
uciec i poinformować o napadzie służby miejskie.
Kiedy „oczyszczą” teren ze straży, mają im pomóc
w środku.
Wewnątrz jest mniej ludzi chroniących posiadłość,
niż się zapewne spodziewają (czyżby właściciel był
skąpcem?), jednak mały pałacyk bogacza ma wybudowaną u góry wieżyczkę, z której wychyli się kusznik tylko po to, aby zabić jednego z dwójki najemników NPC’ów.
Kusznik nie jest głupcem, gdyż strażuje w wieżyczce sam i wie, że wszystkich przeciwników nie
wystrzela. Zamiast siedzieć na miejscu i czekać, aż
któryś z grupki wbiegnie na górę i go zabije, postanowi ich uprzedzić i uciec przed rabusiami, kryjąc
się po krzakach w ogrodzie, a następnie popędzić po
straż. Urządź jednak wszystko tak, aby BG udało się
załatwić to, co chcą, zanim straż miejska nadejdzie,
i pogoń graczy dopiero w momencie, kiedy będą się
ociągali z wyjściem.
Czytelniku – jeśli mała ilość straży wydaje ci się
mimo wszystko nielogiczna, i nie potraﬁsz wymyślić
jakiegoś innego przekonywującego powodu, dlaczego tak jest, możesz ten fakt zmienić. Dotyczy to
również wielu innych spraw. To, co opisuję, traktuj jako moją propozycję, nie jedyną słuszną. Każda drużyna jest inna, dopasowanie wszystkiego do
Twojej własnej pozostawiam Tobie.
BG, kiedy upewnili się, że wszyscy widoczni strażnicy są martwi, również postanowili wejść do środka. W jednym z pomieszczeń napotkali otwartą klapę – Elhilea i reszta musieli ją wcześniej otworzyć.
Zrób jakiś prowizoryczny plan pałacyku – jednak,
tak czy inaczej, same jego wnętrza nie są specjalnie
istotne, ważna jest tylko ukryta klapa w magazynie,
za którą znajdują się schody prowadzące do podziemi (kupiec zgromadził tam cały swój „płynny” dobytek). Jeśli gracze chcą zbadać pokoje budynku nad
powierzchnią, powinni zrobić to w pierwszej kolejności (wszyscy mieszkańcy zostali już zabici przez Elhileę i spółkę) – jednak i tak nic specjalnie ciekawego
nie znajdą. Jeśli jednak najpierw zejdą do podziemii,
nie pozwól im wracać – pojawi się już straż (a ich
wspólnik-najemnik, który miał pilnować, ucieknie).
Najlepiej ostrzeż graczy przez podpowiedź, iż słyszą, że teren u góry jest przeszukiwany jeszcze zanim wyjdą – takie psychologiczne zastraszenie często jest skuteczniejsze od spotkania z przeciwnikiem
w cztery oczy. Myślę, że gracze u mnie poradziliby
sobie ze strażą, a jednak bali się tak bardzo, że zdecydowali się uciec wyjściem „ewakuacyjnym”.
PODZIEMIA
BG ukazał się korytarz, ciągnący się z jednej strony
w prawo, a z drugiej – w lewo. Zauważyli, że ten po
lewej po kilku metrach kończy się charakterystyczną ścianą, zdecydowali więc, że pójdą w drugą stronę. Znaleźli się w małym pomieszczeniu z dźwignią,
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mii, ale kiedy tylko stanęła na schodach, usłyszała
dobiegające z góry odgłosy przeszukiwania przez
strażników pomieszczeń. Cofnęła się więc i zdecydowała wyjść przez studnię. Za nią podążył jej kompan
Dolsat. Kiedy pokonała umieszczoną tam drabinę,
stanęła u góry z naładowaną kuszą i czekała, aż pojawi się któryś z trójki jej niedawnych towarzyszy.
Nie musiała długo czekać – wkrótce ujrzała wspinającą się Elhileę. Złodziejka wystrzeliła z potężnej
kuszy tak, że bełt dosłownie wbił Glordonkę w znajdującą się poniżej wodę. Znowu pomoc Sallira okazała się nieoceniona, który przywrócił siły i zdrowie
towarzyszce.
UCIECZKA
BG uciekli i schowali się na zewnątrz, obserwując, jak tamci wychodzą ze studni i ruszają w stronę
doków. Postanowili iść ich śladem. Jak się okazało,
ta trójka miała przygotowaną wcześniej ukrytą łódź,
aby szybko i bezproblemowo opuścić miasto nocą.
Gracze niestety musieli się wykazać sprawnością ﬁzyczną, chcąc płynąć za nimi – wskoczyli do wody
i ruszyli w pogoń za
Michał „Tomb” Żółtowski
złotem. Droga, jaką
musieli
pokonać,
była jednak na tyle
długa, że BG zdążyli
się zmęczyć, a łódź
uciekła im w ciemnościach.
Kiedy
wyszli na brzeg,
wściekle
przeklinając, znaleźli co
prawda tropy drużyny Elhilei, ale
wiedzieli, że teraz
już będzie ciężko
ich złapać pieszo.
W ORGONIE
Elhilea i reszta
ruszyli na zachód,
w stronę Orgonu.
Mają bardzo konkretne plany – zdobyli złoto (a było
go u tego bogacza naprawdę sporo), aby „przekonać” odpowiednich ludzi, a przede wszystkim najemne oddziały – m.in. Dzieci Fortuny, aby pomogły
Sallirowi w osadzeniu go na tronie jego ogarniętej
wojną ojczyzny.
BG konsekwentnie szli śladem byłych pracodawców – i wreszcie prawie ich dorwali. Prawie, bo zauważyli tamtą trójkę daleko ze wzgórza – otoczoną
jednak przez spory oddział żołnierzy. Klnąc, postanowili, choć niechętnie, ominąć żołnierzy szerokim
łukiem (żywiąc nadzieję, że uda im się pokonać
„wrogów” w przyszłości).
Wraz z nadejściem nocy nad całym Aphalonem
niebo rozbłyśnie na czerwono i przez kilka dni pozostanie na nim wielka i gęsta chmura pyłu, zasłaniając przez całą dobę i słońce, i księżyce. To znak, że
rytuał został wykonany – niech bogowie mają świat
w opiece! Kolejna pieczęć została zniszczona, i Sarhan, Władca Ciemności, zyskuje potęgę, której nie
miał od wielu, wielu wieków – od czasów sięgających
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Ery Srebrnej Magii…
Kiedy wreszcie pył rozrzedzi się i opadnie za kilka dni, wszystkie istoty na tym świecie ujrzą twarz
Złego Innego na Księżycu Czarnej Ręki. Każdy nieszczęśnik, który zwróci w tą stronę wzrok po raz
pierwszy, musi przejść test Odporności Psychicznej,
w przeciwnym wypadku traci zmysły i na zawsze
pozostaje szaleńcem, zabijającym wszystko, co napotka na drodze, w imię Sarhana. Postaraj się, aby
BG dowiedzieli się o tym, zanim sami spojrzą (na
przykład napotykając po drodze wioski, w których
pechowcy ujrzeli oblicze tego czystego zła) – i lepiej, aby nocą już nigdy nie podnosili zbyt wysoko
głowy.
Fakt, że nie mogą patrzeć na Księżyc Czarnej Ręki
(do góry) możesz wykorzystać na przykład przeciwko najbardziej bojowym graczom, atakującym
wszystko, co się rusza. Postrasz, że jeśli upadną od
najsłabszego nawet ciosu, mogą przez przypadek
akurat spojrzeć w tą stronę, a wtedy… być może koniec.
Ich podróż trwała jeszcze jakiś czas, dopóki pewnego dnia późnym
wieczorem nie dotarli do jakiegoś orgońskiego podniszczonego
miasta.
Bramy stały zamknięte, a strażników nie było widać
przy żadnej. BG
jednak mieli szczęście – jakiś bezdomny mieszkaniec
przez chwilę im się
przyglądał zza zamkniętych krat, aż
wreszcie krzyknął,
że w zamian za złoto, otworzy bramy.
Kiedy tylko gracze
rzucili przez kraty
monety, żebrak odblokował mechanizm, po czym pośpiesznie uciekł.
Jak dla każdego typowego Orgończyka, „zaufanie”
to obce słowo. Na szczęście, ten okazał się przynajmniej uczciwy.
Na tym zakończył się drugi scenariusz. Elhilea
wraz ze swoimi towarzyszami dogadali się z dowódcą oddziału najemnego. Jeśli drużyna nie rozstałaby
się z tą trójką do tej pory (czego u mnie gracze nie
uczynili), wówczas nadal pracowaliby jako ochrona.
Tutaj jednak się rozstaną – Sallir i reszta dadzą im
do zrozumienia, że już ich nie potrzebują i nie chcą,
by im towarzyszyli. Od najemników mogliby się dowiedzieć, że mogą podążyć w kierunku pobliskiego
miasta (tego, które opisuję akapit wyżej).
Głównym moim zamierzeniem w tym rozdziale był
fakt, aby BG uświadomili sobie do czego się przyczynili, oddając w niewłaściwe ręce Klejnot Mocy. A to
dopiero początek nadchodzącego zła.
Kenn
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Zulak i Lejpan
przygoda w świecie Nieboraków

Nieboracy RPG

PROLOG
Dawno, dawno temu w odległej wsi urodził się żul
o potężnej Niemocy. Trenował ją w wychodku za domem. Gdy dorósł stał się największym i najlepszym
Rycerzem Sic…

LAS
Wspomniany wcześniej las jest kilka metrów za
karczmą. Ale, niestety, drogi w puszczy są poplątane.
Partaczu Gry! Teraz twoja kolej. Przeprowadź Nieboraków do chatki. Oczywiście po lesie krążą Harepotery, teściowe, menelkije, muminki, leśne dziadki i inne
żule. Na pewno nie będzie łatwym zadaniem dostanie
się do domku. Chyba że PG boi się o swoich graczy,
i nie pozwoli, by coś im zagroziło.
PRZED CHATKĄ
Jeżeli w drużynie jest Rycerz Niedaj, z pewnością
wyczuje, że z domku emanuje potężna moc. Reszta
poczuje zapach dobrego bimbru. „To ciekawe – pomyśli
jeden z Nieboraków. – Skąd się tutaj wziął alkohol?”.
W

CHATCE

W chacie czeka na naszych bohaterów mała niespodzianka. Otóż w kącie stoi jakaś dziwna i całkiem spora
maszyna, która cały czas piszczy, skrzypi, oraz wydziela miły zapach samogonu. Lecz nikt nie jest taki głupi,
by zostawić cudo bez opieki.
„Miszczu! Intruzi!” dobiega z sąsiedniego pokoju.
„Polewasz… się znaczy zalewasz” – tym razem mówi
ktoś o piskliwym głosie. „Nie. Czuję…”
– Jeżeli w drużynie jest rycerz Niedaj lub Sic, to głos
kończy „…silną Niemoc”
– Jeżeli w drużynie nie ma żadnego z nich, to mówi
„…smród; ktoś puścił bąka, lecz ani ty, ani ja.”
Zza kotary zasłaniającej pokój wybiega pijany facet
z aparatem ortodontycznym na szczęce, wyciąga latarkę świetlną i ze słowami „ju łil daj” atakuje naszych

bohaterów.
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POCZĄTEK PRZYGODY
Przygoda, jak to przygoda, zaczyna się w przydrożnej gospodzie „Pod Zdechłym Barmanem” gdzie nasi
Nieboracy odpoczywają po długiej podróży (doradzam
miejsce gdzieś między Doliną Krzemionkową a 20-letnim Imperium).
Do znużonych wędrowców podchodzi lekko podpity
kolo i mówi – „Witajcie mości panowie. Widzę żeście
tu nowi, więc czy zechcielibyście bym się dosiadł?”. Jeżeli drużyna odmówi, wędrowiec będzie nalegał aż do
skutku. Gdy w końcu się dosiądzie, zacznie opowiadać
– „Źle się dzieje w tych okolicach. Harepotery, teściowe
i różne mendy przydrożne powodują, że jest tu nawet
bardziej niebezpiecznie. Ostatnio w okolicy pojawili się
jacyś dwaj dziwni wędrowcy. Mimo iż po jakimś czasie zniknęli, to od tego momentu jest tu bardziej nieprzyjemnie”. Jeżeli bohaterowie będą nalegali, doda, że
w pobliskim lesie często znikają ludzie. To z pewnością
przekona bohaterów, by do niego wyruszyć. Jeżeli zaś
będą się chcieli dowiedzieć czegoś więcej, zauważą, że
wędrowiec zniknął. Jeżeli to ich nie przelęknie, przygodę czas zacząć.

PO WALCE
Po wygranej przez naszych Nieboraków walce, Rycerz Sic pada na ziemię i mówi „ju hef diﬁted me, bat
aj łil rewendż”, po czym pada na ziemię. Z pokoju obok
wychodzi jakieś nawalone kolo w czarnym płaszczu
przeciwdeszczowym. Tym razem zaczyna konwersację
z naszymi bohaterami w stylu „nie mamy pozwolenia
na pędzenie bimbru; dobry ten bimber; czy chcecie trochę; co tu robicie” i takie podobne. Następnie podchodzi do leżącego towarzysza, wyjmuje piersiówkę i daje
mu trochę. Ten cuci się i mówi „Posiadają dużą Niemoc.
Powinniśmy ich przerobić na bimber”. Kolo zgadza się
z nim i atakują Nieboraków.
PO DRUGIEJ WALCE
Tuż przed padnięciem na ziemię, ten z aparatem
mówi „Nie pozwolę, by ktoś pędził sobie bimber w mojej maszynie”. Rozwala maszynę piorunami i teleportuje
się wraz z drugim kolesiem. Po chwili ten sam podpity
facet z karczmy, aportuje się pomiędzy zdezorientowanymi bohaterami. „Dziękuję wam. Pokonaliście i wygoniliście stąd dwóch potężnych Rycerzy Sic – Rejpana
i Żulaka. Bimbrownie sobie tu urządzili, a bimber pędzili z biednych podróżnych”. Bohaterowie z pewnością
zażądają zapłaty. Ten odpowie „czeka na was w karczmie” i zniknie.
KARCZMA
Nikt nie jest taki głupi, by zostawić nagrodę na pastwę losu. Po powrocie do karczmy barman zaczepi
Nieboraków. „Jakiś facet prosił by wam to dać” wyciąga
zza lady sporą sakiewkę i butelkę najlepszego wina, po
czym na pewno będą ucieszeni i ruszą w dalszą drogę
w poszukiwaniu kolejnych wrażeń.
Uwaga!!! Partaczu Gry, To jest tylko zarys przygody.
Możesz dodać kilka swoich wątków lub przekształcić
akcję przygody na bardziej tobie odpowiadającą.
RaVcik
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Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz

Jak stworzyc postac
w systemie Magus FATE

Magus FATE
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Był rok 3646. Na pograniczu Syburr i Yllinoru szlachetny Galindo, Syburrczyk z pochodzenia, miał sporą posiadłość obejmującą kilkanaście wsi. Od lat starał się o potomka, jednak piękna
Seina nie urodziła mu do tej pory żadnego dziecka. Wybrał się
więc przed deszczami do Lar Dor, by tam w pyarrońskiej świątyni Ellany dowiedzieć się, czemuż to bogini odmawia mu łaski
płodności.
Podczas jego nieobecności zbrojny oddział khrańskiego księcia
Ranquora puścił z dymem kilka wiosek i porwał mu ukochaną żonę. Książę zgwałcił Ilorkę lecz oszczędził jej życie, gdyż
spodobało mu się jej ciało.
W tym czasie Galindo dowiedział się od kapłanek, że bogini patrzy na niego łaskawym okiem, gdyż wyrocznia mówiła, iż jego
syn stałby się przyczyną zguby całego rodu. Pełen lęku i cierpienia wrócił na ziemie Mekloru, zastając dom w żałobie. Ból
za utraconą kobietą pozwolił mu przełamać strach przed przyszłością. Był na tyle szalony, odważny i zdeterminowany, że
pojechał samotnie przez mroźne przełęcze Gór Khrańskich. Nie
czekał do wiosny, a właśnie zimowa pora nadchodziła na ziemie

18

pogranicza. Zawierzył duszę bogom i wyruszył do wschodnio-khrańskiej prowincji Ag-ranquor.
Książę Ranquor nie zabił go tylko i wyłącznie dlatego, że wrażenie na nim wywarła siła i charakter Galindo. Jako okup za Seinę
zażądał 50 młodych dziewczyn, które jeszcze nie rodziły. Ranquor miał doradcę Aquira. Ten znowu miał wysoką pozycję wśród
Saquinnów – gatunku Aquirów rodzących się z ludzkich kobiet.
Ranquor chciał szybko i tanio przyczynić sobie niewielkiej armii
tych istot. Galindo wiedział, że takiej ceny nie może zapłacić.
Wrócił zrezygnowany i przepełniony rozpaczą, Ranquor dał mu
kilku przewodników z miejscowego klanu łowców, by bezpiecznie przeprowadzili go przez przełęcze Mrocznej Granicy.
Był drugi miesiąc 3647 roku, gdy brzemienna Seina urodziła
pierworodnego. W tajemnicy nadała mu imię Frederik, choć
khrańczycy nazwali go Arquinem. W jego żyłach płynęła krew khrańska i ilorska. Matka starał się spędzać
z nim jak najwięcej czasu, ucząc go ilorskiego,
karmiąc ilorskimi baśniami i legendami.
Kiedy minęły cztery lata znudzony Ranquor kazał zabić Seinę, a syna utopić. Widząc jednak
jak Arquin płacze, kopie i czepia się paluszkami rąk oprawców, wstrzymał egzekucję. Jak
na ilorski pomiot malec wydał mu się twardy.
A może wpływ na decyzję miała wizja zesłana
przez Ranagola, w której wyciągnięta z wody
maleńka żaba połykała okonie i szczupaki.

Kinga „Hollow” Spiczko

Tytułowe pytanie wydaje się wręcz banalne. Jak to, jak stworzyć postać? Jak w każdej innej grze fabularnej. Bierzemy podręcznik, patrzymy kim możemy zagrać, jakie cechy, atrybuty są
ważne, jakie umiejętności można wybrać i dopasować do swojej
postaci, na końcu może słów parę wymyślamy o tym co postać
robiła do czasu, nim stała się naszym bohaterem i koniec. Mamy
postać? Ba, bez dwóch zdań.
Więc o co mi chodzi? Ano FATE niejako zmusza nas do spojrzenia na cały proces od tak zwanej dupy strony. Tak naprawdę
gracz tworząc postać, nie musi nic wiedzieć o atrybutach, nie
musi zerkać na listę umiejętności, nie muszą go interesować na
tym etapie aspekty jego bohatera. Może więc, a nawet powinien, skupić całą imaginację na wyobrażeniu bohatera. Na jego
wizualizacji, na przelaniu na papier pomysłu. FATE zmusza nas
do tego, by wpierw przemyśleć historię postaci, zastanowić
się nad relacjami bohatera ze światem, nad osiągniętymi przezeń celami i nowymi wyzwaniami. Zmusza nas do rzeczy można powiedzieć trywialnej,
do wymyślenia postaci z krwi i kości z pełną
historią. Zaraz zaraz powiecie, przecież wiele
systemów albo wymaga, albo proponuje by
nie tylko skupiać się na cyferkach, lecz zrobić głębszą analizę postaci nim zacznie się
nią grać!
Zgoda. W FATE natomiast bez historii postaci nie zrobisz części cyferkowej. Bez historii postaci i określenia jej celów, postaci
nie zrobisz w ogóle.
Tak naprawdę, to prowadzący może załatwić całą operację związaną z mechaniką gry,
z przełożeniem historii na aspekty, poziomy
umiejętności, atrybuty. Wszystko w konsultacji z graczem rzecz jasna. I moim zdaniem
lepiej kiedy grający spędzi godzinę na wymyśleniu ciekawej i wiarygodnej historii, niż
miałby wypisywać z podręcznika zakresy
podanych umiejętności, martwić się o przeliczanie punktów tworzenia postaci, czy jakichkolwiek innych, regulujących zasady.
No dobra, bez przykładu się nie obędzie.
Jako wzór posłuży nam historia postaci wzmiankowanej w dodatku Yllinor. Frederik Ruiz, władca Mekloru,
prowincji dość autonomicznej od ziem
ilorskich, był realnym bohaterem
stworzonym przez jednego z moich
graczy. Przyjmijmy pewną metodologię: wpierw zaprezentuję Wam historię
bohatera, a następnie kolejne kroki tworzenia takiej postaci.

Chłopiec wychowywał się na dworze książęcym wraz z prawowitym synem Ranquora. Nie
miał kontaktu z plebsem, czy innymi dziećmi.
Od najmłodszych lat przechodził ostrą
indoktrynację religijną i polityczną,
bardziej surową niż młody książę.

Ranquor zamyślił sobie zrobić z bękarta idealnego ochroniarza dla swego
spadkobiercy. Gdy Arquin skończył sześć lat
zaczęto go uczyć walki. Obaj chłopcy przeszli
wtedy rytuał Więzów Prawa Krwi, spoczywając na ołtarzu Ranagola i łącząc boską
mocą swe losy. Odtąd Arquin spał zawsze
w pokoju Orquina (dziedzica ziem), jadł
i pił wszystko to co on (tyle, że pół godziny
wcześniej). Rano dostawał od nauczycieli plan dnia określający dokładnie
gdzie będzie przebywał, z kim i gdzie
ma się spotykać, nocami ćwiczył walkę pod okiem jednego z Saquinnów. Zaczął
się uczyć metod wpływania na ludzi, manipulowania słowami
i uczuciami innych. Podobnie jak Orquin, zażywał codziennie ponad piętnaście trucizn, by uodpornić organizm. Czasami zagłębiał się w katedralnej bibliotece w teologię Ranagola, studiując
dogmaty wyższości istot doskonałych. I dążył do doskonałości,
sypiając po kilka godzin dziennie, wszystko to dzięki Al Bahra
Karem – dżadyjskiemu narkotykowi stymulującemu organizm.
Upłynęło dwanaście lat.
Był rok 3665, gdy Orquin spostrzegł, że ojciec zaczyna traktować
bękarta na równi z nim. Mimo rytuałów krwi, widział w Arquinie
konkurenta. Wspólnie z kapłanami Ranagola (najwyższym autorytetem dla Arquina) prawowity syn uknuł spisek. Opowiedział
bratu wszystko o jego prawdziwym pochodzeniu. Dla Arquina
to był szok, kilka dni przeleżał w śpiączce, gdy doszedł do siebie nie mógł spojrzeć w lustro. Czuł, że utracił całą swą dumę
i wartość, że stał się kimś zbrukanym, gorszym niż niewolnicy.
Arquin doszedł do jednego wniosku – musi się oczyścić, podbić
ziemie niedoszłego ojca i zniewolić jego lud. To będzie odpłata
za ilorskie dziedzictwo.
Zaczął samotnie wyjeżdżać za granicę. Podglądał zwyczaje Ilorów, szpiegował okolicę. Był dzieckiem półkrwi, miał lekko sko-
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Zaczął uczyć się języka. Nie miał wielkich problemów z akcentem, pamiętał opowieści matki, nauka szła mu więc gładko. Po
pięciu latach był gotów do realizacji swego planu.
Rok 3670, do Ag-Ranquor dotarły pierwsze wieści o przygotowaniach niespotykanej inwazji na ziemię Wspólnoty Pyarrońskiej. Arquinowi było to jak najbardziej po myśli. Stary Ranquor,
wykorzystując pomysł bękarta wykpił się podatkowi wojennemu
i wysłał przybranego syna, by odebrał należną mu ojcowiznę.
Trzy lata Ranquor zwodził Kościanego Rycerza, potężnego Aquira, władcę południowej dziedziny Khran. W końcu uwzględniono
w planach szybkie zajęcie Mekloru, zburzenie twierdzy Berektis
i opanowanie tej ziemi w stopniu pozwalającym na przemarsz
orkowych oddziałów i koncentracje konnicy nomadów.

Ślub odbył się dzień później. Podobnie jak zwołanie zebrania
Rady Mekloru. Rady składającej się z Arquina i pozostałych przy
życiu thaunów czterech rodów. Miejscowych kapłanów kazał
wymordować, świątynie bóstw pyarrońskich i ilorskich opustoszały. W ciągu kilku kolejnych tygodni wytruł dwa rody mające
realną władzę, teścia ustanowił namiestnikiem części prowincji,
a siostrę Nahikari – Manato – oddał za żonę wiernemu przyjacielowi Gornquo. Ostatni szlachetny ród Prasede ustanowił zarządcą wschodniej części Mekloru, a w dowód lojalności wysłał
najmłodszego Prasede do Orquina. Tak przejął majątek Galindo
i faktyczną władzę w Meklorze.
Pod koniec 3675 roku, Arquinowi urodził się pierworodny syn,
noszący khrańskie miano – Harqueb. W ogólnym zamieszaniu
i pożodze wojennej, Arquin wręcz uratował ziemie Mekloru od
spustoszenia, czyniąc z nich khrańską prowincję. Zmysł polityczny miał dobry i planował kolejne kroki, mające umocnić jego
władzę. Kolejny rok obﬁtował w narady wojenne, przemarsze
wojsk, i spotkania na zamku w Meklorze z najdziwniejszymi postaciami: kapłani Ranagola, orkowi generałowie, mroczne elfy
i potworni Aquirowie odwiedzali zamek Arquina. On sam, poczuł,
że odzyskał dziedzictwo, że zmazał z siebie yllinorską słabość.
Rok 3678. Lata Trwogi przemijały, pozostawiając zgliszcza
i krew w całej Wspólnocie.
Jedynie Meklor rozkwitał. Ludność bała się mrocznego pana, jak
zwali Arquina, lecz w duchu zachowywali wdzięczność za ocalenie. Zaczęła wtedy krążyć plotka, że Arquin jest synem Galindo.
Rozgłaszała to sama Nahikari na sugestię ojca, chcąc wyprostować wizerunek męża w oczach ludu. Arquin-Frederik ostatecznie
wypędził szlachetne rody z Mekloru, pozostawiając swobodę tylko rodowi Kallisto. W tym samym roku nowy władca sprowadził
do Mekloru kapłanów Ranagola, powierzając im administrację.
Nahikari chciała wychować pierworodnego po swojemu, lecz
Orquin zażądał dziecka Arquina, by go wychować wraz ze swoim
synem. Zamierzał połączyć oboje dzieci rytuałem Więzów Prawa
Krwi. Arquin nie miał wyboru, ale jego lęki łagodziły okrągłe
kształty żony, będącej po raz drugi w ciąży.
Arquin-Frederik kończył 37 lat. Ostatnie pięć wiosen w Meklorze
upływało spokojnie. Udzielił azylu na swych ziemiach zdziesiątkowanemu plemieniu nomadów Hantu. Ich wódz, Mohri Krwawy
Nóż oﬁarował mu trzydzieści koni i córkę na znak pokoju i przymierza. Frederik przyjął dary. Jego drugi syn, czteroletni Rengo
wychowywany był już przez Yisun, córkę Krwawego Noża. Nahikari po raz trzeci była w ciąży. Przybył wtedy z Khran jeden
z towarzyszy broni z Lat Trwogi. Mroczny elf Hikuro. Przyniósł
niewesołe wieści o Ag-Ranquor. Orquin uwikłał się w konﬂikt
z Panem Lodowej Przełęczy i wzywał Arquina w imię Więzów
Krwi…
Trzy lata spędził Arquin, krwawiąc ostrze w walkach z Pająkami (efekt mrocznych rytuałów Aquirów) i orkami na Przełęczach
Lodu i Ognia. Stary Ranquor zginął, jednak jego syn pokonał Lo-

Rok później Arquin powrócił do Mekloru, gdzie w czasie jego nieobecności rządy sprawował przyjaciel Gornquo wraz z Benicio,
kapłanem Ranagola o gorwickim pochodzeniu.
Arquinowi urodziła się córka Aubirge (z Nahikari) i syn Bayan
Czarny Kosmyk (z Ysun).
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Lata Trwogi nazwane tak przez Pyarrończyków były dla Arquina
wspaniałym okresem. Okazało się, że Galindo popadł w alkoholizm, który nieustannie rujnował jego zdrowie i kieszenie jego
poddanych. Arquin miał ze sobą 200 wojowników i łowców ojca,
w ciągu trzech dni zajął wszystkie wioski i miasteczko Meklor.
Wcześniej przekupił kilku zamożniejszych doradców, a pieniądze na to wyłożył Orquin. Praktycznie wykupił kilka najznaczniejszych rodów, a na dowód dobrych zamiarów pojął za żonę
córkę szlachetnego Zolia Kallisto – thauna znamienitego rodu,
smukłą i jasnowłosą po pyarrrońskiej matce, Nahikari.

dowego Pana. Arquin po raz pierwszy spotkał się ze swym pierworodnym. Był wtedy rok 3687, on miał czterdzieści lat, a syn
dwanaście. Wyrastał wraz z Rauquorem synem Orquina i Toqucharem Prasede – oddanym na zakładnika synem wypędzonego
rodu Prasede z Mekloru. Trójka dzieciaków była bardzo ze sobą
związana i ku swemu przerażeniu Arquin odkrył, że jego pierworodny został poddany rytuałom przemian Aquirów. On sam
dość obojętnie odnosił się do ojca. W jego żyłach nie płynęła już
czysta, ludzka krew. Orquin postanowił uczynić go Pająkiem.

Meklor był kilkukrotnie najeżdżany prowokacyjnie przez niezidentyﬁkowane siły. Frederik podejrzewał ilorów i służby specjalne Chei Shennona, ale bardziej go interesował polityczny status
quo niż pozbawione sensu awantury. Postarał się wtedy zabezpieczyć traktatami suwerenność Mekloru, płacąc naprawdę wielkie pieniądze dla Yllinoru i dbając o bezwzględne bezpieczeństwo kupców zmierzających na przełęcz Chagain.

Przyszedł rok 3690. Plemię Hantu opuszczało ziemię Mekloru
udając się na północny wschód, omijając Syburr i zmierzając
w stronę ruin Starego Pyarron. Ludność Mekloru przywykła powoli do rządów kapłanów Ranagola. Lecz znów przybył Hikuro, przynosząc mroczne wieści. Orquin przygotował Harqueba,
by pomógł Toqucharowi Prasede odzyskać ziemie zabrane jego
rodzicom. Decyzja Frederika była błyskawiczna. Postanowił
odzyskać syna i wykiwać Orquina. Wysłał żonę Nahikari z dziesięcioletnim Rengo i trzyletnią Aubirge do Jermadu w Yllinorze,
do dalekich krewnych rodu Kallisto. czteroletni Bayan wraz
z matką podróżował z nomadami dziadka z plemienia Hantu.
Sam Frederik opuścił Meklor, by nie dać Harquebowi pretekstu. Udał się do Syenas w Lar Dor, pozostawiając nici intrygi
w ręku Gornquo i Hikuro. Mroczny elf odprawił jeden ze swych
tajemniczych rytuałów, by swą magią ochraniać zamek przed
magią aquirów… Gornquo polecił jednego ze znajomych, pyarronczyka, czarodzieja, który ponoć był godny zaufania i miał
kontakty wśród khrańskich książąt, będąc jednocześnie ważną
osobistością wśród pyarrońskich magów – pomarańczowołosego
czarodzieja Issadora.
Na tym zakończyła się historia postaci, którą dostałem
w swoje ręce, by przygotować zręby kampanii. Jak przyznacie,
opowieść imponująca, dająca prowadzącemu mnóstwo punktów
zahaczenia. Lecz nim zasiedliśmy do gry, trzeba było przełożyć dzieje wszystkich postaci na metajęzyk gry, czyli opisać je
w mechanice. I teraz zaczęło się pole do popisu dla FATE.
Czytając historię postaci spróbujemy wyodrębnić poszczególne etapy jej żywota i opisać zgodnie ze schematem, czyli wybrać
(albo wręcz nazwać) stosowne umiejętności, określić aspekt.

DZIECIŃSTWO

(3

POZIOMY UMIEJĘTNOŚCI, ASPEKT KULTURY, ASPEKT RELACJI)

Był drugi miesiąc 3647 roku, gdy brzemienna Seina urodziła pierworodnego. W tajemnicy nadała mu imię Frederik,
choć khrańczycy nazwali go Arquinem. W jego żyłach płynęła
krew khrańska i ilorska. Matka starał się spędzać z nim jak
najwięcej czasu, ucząc go ilorskiego, karmiąc ilorskimi baśniami i legendami. (…)
Atrybuty:
Ciało Fizyczne +0, Zmysły +1, Emocje -1, Osobowość +0
Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (average +0)
Język ilorski (average +0)
Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []

Komentarz:
Arquin-Frederik bardzo szybko przestał być dzieckiem. Stąd
okres dzieciństwa obejmuje pięć lat. Gracz zmienił sobie na tak
wczesnym etapie atrybuty, manipulując przesunięciem 1 pozio-
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mu. Jego zdaniem tak traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa
powinny mieć wpływ na emocje chłopca.
Umiejętności związane z kulturą i językiem są jak najbardziej
po linii historii postaci, zresztą tego wymaga od nas proces
tworzenia postaci w MAGUSie. Jeden aspekt związany z kulturą
przypisaliśmy Yllinorowi, by zrównoważyć umiejętność wiedzy
o kulturze Khran, w końcu postać jest mieszańcem. Gracz może
pozytywnie wywoływać ten aspekt w każdej sytuacji, gdzie bycie Ilorem może przynieść proﬁty, najczęściej w sytuacjach interakcji z innymi Ilorami. Negatywne wywołanie aspektu może
nastąpić w sytuacjach, gdzie pochodzenie ilorskie przysparza
więcej problemów niż pożytku.
Aspekt relacji oddaje rodowód postaci i związek z ilorską matką. Pozytywnie może zostać wywołany, gdy gracz odnosi się do
wspomnień o matce, gdy mogą one pomóc emocjonalnie bohaterowi dokonać rzeczy związanych z pamięcią o niej. Prowadzący wywoła negatywnie ten aspekt w sytuacjach dotykających
emocji, gdy świadomość bycia bękartem może obniżyć efektywność pewnych działań bohatera, albo przynieść mu wymierną
szkodę.

KONIEC

Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []
Więzy krwi []
Odporny na trucizny []
Komentarz:
Okres zanim Frederik osiągnął 18 lat. Z historii postaci można
jasno wyciągnąć wnioski dotyczące wyboru umiejętności. Jako
aspekt wybraliśmy Odporność na trucizny. Dość uniwersalny
i faktycznie trudno wymyślić negatywne wywołanie dla niego.
Chyba, że postać koniecznie chce pozbawić się przytomności alkoholem czy innymi środkami. Negatywne wywołanie może jej
to utrudnić.

PRÓG

DOROSŁOŚCI (3

ATRYBUTU):

DZIECIŃSTWA (3

POZIOMY UMIEJĘTNOŚCI, ASPEKT ARCHETYPU,

1

POZIOM

POZIOMY UMIEJĘTNOŚCI, ASPEKT RELACJI):

Chłopiec wychowywał się na dworze książęcym wraz z prawowitym synem Ranquora (…). Od najmłodszych lat przechodził ostrą indoktrynację religijną i polityczną, bardziej surową
niż młody książę. (…) Gdy Arquin skończył sześć lat zaczęto
go uczyć walki. Obaj chłopcy przeszli wtedy rytuał Więzów
Prawa Krwi.

Atrybuty:
Ciało Fizyczne +0, Zmysły +1, Emocje -1, Osobowość +0
Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (fair +1)
Język ilorski (average +0)
Walka wręcz (average +0)
Wiedza o miejscu – Ag-Ranquor (average +0)
Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []
Więzy krwi []
Komentarz:
Koniec dzieciństwa to okres w życiu Frederika między cztery
a dziesięć lat. Nie musimy się trzymać sztywno reguł, które mówią, że czas ten przypada na wiek 7-12 lat postaci. Ważniejsza
jest tu historia. A w niej wiele się wydarzyło. Bohater sprawniej posługuje się już ojczystym, khrańskim dialektem. Najważniejszym wydarzeniem w tym czasie było połączenie rytuałem
z Orquinem. Stąd aspekt relacji – Więzy krwi. Przyjęliśmy, że
aspekt ten po części będzie Atutem (w oryginale Extras). Jego
pozytywne wywołanie pozwoli na poznanie uczuć Qrquina,
jego największych pragnień i przybliżonego miejsca przebywania. Negatywne wywołanie zadziała w drugą stronę – pozwoli
Oqruinowi zyskać wiedzę o Frederiku. Tak fabularnie działałby
wzmiankowany w historii rytuał. W mechanice można spróbować wykonać test Zmysłów wobec Emocji zarówno w pierwszym
jak i drugim przypadku.

DOJRZEWANIE (3 POZIOMY UMIEJĘTNOŚCI, ASPEKT CECH):
Zaczął się uczyć metod wpływania na ludzi, manipulowania słowami i uczuciami innych. Podobnie jak Orquin, zażywał codziennie ponad piętnaście trucizn, by uodpornić swój
organizm. Czasami zagłębiał się w katedralnej bibliotece
w teologię Ranagola, studiując dogmaty wyższości istot doskonałych.
Atrybuty:
Ciało Fizyczne +0, Zmysły +1, Emocje -1, Osobowość +0
Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (fair +1)
Język ilorski (average +0)
Walka wręcz (average +0)
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Wiedza o miejscu – Ag-Ranquor (average +0)
Wiedza tematyczna – Kanon religii (Ranagol) (average +0)
Znajomość natury ludzkiej (average +0)
Wiedza – wydobywanie informacji (average +0)

Był rok 3665, gdy Orquin spostrzegł, że ojciec zaczyna
traktować bękarta na równi z nim. (…). Opowiedział bratu
wszystko o jego prawdziwym pochodzeniu. Dla Arquina to
był szok (…). Czuł, że utracił całą swą dumę i wartość, że
stał się kimś zbrukanym, gorszym niż niewolnicy. Arquin doszedł do jednego wniosku – musi się oczyścić, podbić ziemie
niedoszłego ojca i zniewolić jego lud. (…) Zaczął samotnie
wyjeżdżać za granicę. Podglądał zwyczaje Ilorów, szpiegował
okolicę.
Atrybuty:
Ciało Fizyczne +0, Zmysły +1, Emocje +0, Osobowość +0
Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (fair +1)
Język ilorski (average +0)
Walka wręcz (fair +1)
Wiedza o miejscu – Ag-Ranquor (average +0)
Wiedza tematyczna – Kanon religii (Ranagol) (average +0)
Znajomość natury ludzkiej (average +0)
Wiedza – wydobywanie informacji (average +0)
Czytanie i pisanie (dialekt khrański) (average +0)
Znajomość kultury Yllinoru (average +0)
Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []
Więzy krwi []
Odporny na trucizny []
Prawowity władca []
Komentarz:
Jest to czas przemiany wewnętrznej w Frederiku, przeżyty stres
umacnia go emocjonalnie (wzrósł atrybut Emocje). Przemiana została wywołana świadomością utraconego dziedzictwa.
Aspekt Prawowity władca wybrany został celowo, by wskazać,
że w swoim wnętrzu Frederik już czuł się panem Mekloru. I po
części Ilorem. Pozytywne wywołanie tego aspektu mogłoby
być użyte w sytuacjach konfrontacji Frederika z mieszkańcami
Mekloru, także w innych sytuacjach, gdzie postać mogłaby się
podeprzeć własnym autorytetem. Możemy też ten aspekt traktować jako aspekt przeznaczenia. Los Frederika został w tym
momencie zdeterminowany, w gwiazdach zapisane mu zostało
bycie władcą, a przynajmniej dążenie do tego celu.
Negatywnie wywołać można ten aspekt w okolicznościach, gdy
bycie władcą staje się kłopotliwe. Gdyby dla przykładu Frederik
został porwany, to świadomość jego pochodzenia wzbudziła by
w porywaczach pragnienie ogromnego okupu. Wtedy prowadzący mógłby negatywnie wywołać ten aspekt.
Umiejętności – już wcześniej zaznaczono w historii postaci zainteresowanie słowem pisanym. Stąd na tym etapie przeciętna
znajomość pisania i czytania w ojczystym języku. Frederik poznaje też kulturę sąsiedniego Yllinoru, na razie szpiegując i obserwując zwyczaje mieszkańców Mekloru. Cały czas szkoli się
w walce pod okiem Saquinna.

– ARTYKUŁY DOROSŁOŚĆ,

LATA 21-24 (6
1 POZIOM ATRYBUTU)

ASPEKT CHARAKTERU,

POZIOMÓW UMIEJĘTNOŚCI, ASPEKT RELACJI,

Zaczął uczyć się języka. Nie miał wielkich problemów z akcentem, pamiętał opowieści matki, nauka szła więc gładko.
Po 5 latach Arquin był gotów do realizacji swego planu.
(…) Rok 3670, do Ag-Ranquor dotarły pierwsze wieści
o przygotowaniach niespotykanej inwazji na ziemię Wspólnoty Pyarrońskiej. Arquinowi było to jak najbardziej po myśli.
Atrybuty:
Ciało Fizyczne +1, Zmysły +1, Emocje +0, Osobowość +0

Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []
Więzy krwi []
Odporny na trucizny []
Prawowity władca []
Przyjaciel Hikuro []
Zdeterminowany []
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Komentarz:
W mechanice gracz przeznaczył
pierwszy Punkt Wieku na Doświadczenie. Czyni to postać starszą o 3-5 lat
i przynosi wymierny efekt. Spoglądając
w historię widzimy, że był to etap bezpośrednich przygotowań Frederika do przejęcia
władzy, a także okres mobilizacji militarnej przed
wybuchem wielkiej inwazji na kraje Wspólnoty Pyarrońskiej (Lata Trwogi).
Silna determinacja postaci w dążeniu do celu znajduje
odzwierciedlenie w aspekcie (Zdeterminowany). Pozytywne wywołanie może być bardzo uniwersalne. Praktycznie w każdej sytuacji, która wymaga konsekwencji gracz
może wspomóc się tym aspektem. Negatywnie wywołać
może prowadzący ten aspekt wówczas, gdy gracz wskutek okoliczności fabularnych, zbacza z wcześniej obranej ścieżki.
Aspekt relacji z mrocznym elfem ma fabularne uzasadnienie
(przyjaciel Hikuro). Co prawda w historii postaci pojawia się później, ale gracz uzasadnił taki wybór całkiem przekonywująco.
Bohater zmężniał przez te trzy lata trudów (atrybut Ciało Fizyczne +1). W umiejętnościach bohater wykazał wielką wszechstronność. Lepiej poznał język ilorski (efekt pięciu lat „wycieczek” do
kraju matki) i sam Yllinor, jednocześnie stał się znośnym jeźdźcem, przyzwoicie fechtował i oszlifował obycie wśród kasty panujących w jego rodzinnej prowincji Khran. Odrobina taktyki
jest efektem pierwszych, zbrojnych wypraw, którymi dowodził.
Odpowiem od razu na pytanie które tu może się narzucić. Dlaczego dopiero teraz bohater zyskuje umiejętność Jeździectwo
(average +0)? Czy wcześniej przemieszczał się tylko na piechotę? Otóż nie. Wcześniej jak najbardziej dosiadał wierzchowców,
w końcu ma dwadzieścia cztery lata i od lat co najmniej piętnastu jeździ konno. Przyjęliśmy, że dopiero teraz jego umiejętności
pozwoliły określić się mianem „average”.
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DOROSŁOŚĆ,
ASPEKT CECH):

LATA

24-27

(6

POZIOMÓW UMIEJĘTNOŚCI, ASPEKT ARCHETYPU,

Stary Ranquor, wykorzystując pomysł bękarta wykpił się
podatkowi wojennemu i wysłał przybranego syna, by ten

Atrybuty:
Ciało Fizyczne +1, Zmysły +1, Emocje +0, Osobowość +0
Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (fair +1)
Język ilorski (fair +1)
Walka wręcz (fair +1)
Wiedza o miejscu – Ag-Ranquor (average +0)
Wiedza tematyczna – Kanon religii (Ranagol) (average +0)
Znajomość natury ludzkiej (average +0)
Wiedza – wydobywanie informacji (average +0)
Czytanie i pisanie (dialekt khrański) (average +0)
Znajomość kultury Yllinoru (average +0)
Wiedza o miejscu – Yllinor, ogólna znajomość (average +0)
Wiedza zawodowa – taktyka (lekka jazda) (average +0)
Styl walki długim mieczem – (good +2)
Etykieta szlachty Khran – (average +0)
Jeździectwo – (average +0)
Sztuki psioniczne T (average +0)
Dowodzenie (average +0)
Wiedza o truciznach (average +0)
Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []
Więzy krwi []
Odporny na trucizny []
Prawowity władca [] []
Przyjaciel Hikuro []
Zdeterminowany []
Przenikliwy []

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

Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (fair +1)
Język ilorski (fair +1)
Walka wręcz (fair +1)
Wiedza o miejscu – Ag-Ranquor (average +0)
Wiedza tematyczna – Kanon religii (Ranagol) (average +0)
Znajomość natury ludzkiej (average +0)
Wiedza – wydobywanie informacji (average +0)
Czytanie i pisanie (dialekt khrański) (average +0)
Znajomość kultury Yllinoru (average +0)
Wiedza o miejscu – Yllinor, ogólna znajomość (average +0)
Wiedza zawodowa – taktyka (lekka jazda) (average +0)
Styl walki długim mieczem – (average +0)
Etykieta szlachty Khran – (average +0)
Jeździectwo – (average +0)

odebrał należną mu ojcowiznę. Trzy lata Ranquor zwodził
Kościanego Rycerza, potężnego Aquira władcę południowej
dziedziny Khran. W końcu uwzględniono w planach szybkie
zajęcie Mekloru, zburzenie twierdzy Berektis i opanowanie tej
ziemi w stopniu pozwalającym na przemarsz orkowych oddziałów i koncentracje konnicy nomadów.

Komentarz:
Widzimy tu efekt wydania kolejnego Punktu Wieku na Doświadczenie.
To
prawdziwie
wojenny czas w życiu Frederika.
Wasal ojca, Kościany Rycerz, wymagał udziału kogoś z rodu w działaniach
zaczepnych, poprzedzających Lata Trwogi.
Wybór padł na Frederika, zresztą było mu to na
rękę. W aspektach umocnił się Prawowity Władca
– bohater wręcz czuł głód władzy i nie mógł się doczekać pozwolenia na zajęcie Mekloru. Doszedł nowy aspekt
cechy (Przenikliwy) równie uniwersalny co Zdeterminowany.
Prowadzący musi się nieźle nagimnastykować by wywołać negatywną stronę aspektu.
W umiejętnościach widać wpływ wojaczki – władanie mieczem
stało się wiodąca, zawodową umiejętnością (faktycznie w tym
okresie Frederik spełniał wymogi archetypu wojownika). Wcześniej poznaną taktykę uzupełniła umiejętność dowodzenia. Bohater nie zaniedbywał też umysłu. Sztuki psioniczne są trudną umiejętności, by poznać je nawet na przeciętnym poziomie
(average) trzeba wydać dwa poziomy umiejętności. Ugruntowała się też wiedza o truciznach Frederika, stąd poświęcony nań
jeden wolny poziom.

DOROSŁOŚĆ,
1

LATA

POZIOM ATRYBUTU):

27-32

(6

POZIOMÓW UMIEJĘTNOŚCI,

2

ASPEKTY RELACJI,

Lata Trwogi nazwane tak przez Pyarronczyków były dla
Arquina wspaniałym czasem. (…) Arquin miał z sobą dwustu
wojowników ojca, w ciągu trzech dni zajął wszystkie wioski
i miasteczko Meklor(…) pojął za żonę córkę szlachetnego
Zolia Kallisto – thauna znamienitego rodu, smukłą i jasnowłosą po pyarrronskiej matce, Nahikari. (…) teścia ustanowił
namiestnikiem części prowincji, a siostrę Nahikari – Manato
oddał za żonę wiernemu przyjacielowi Gornquo.
Pod koniec 3675 roku, Arquinowi urodził się pierworodny syn. W ogólnym zamieszaniu i pożodze wojennej, Arquin wręcz uratował ziemie Mekloru od spustoszenia.(…) Rok
3678. Lata Trwogi przemijały, Meklor rozkwitał. Ludność bała
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– ARTYKUŁY się mrocznego pana, jak zwali Arquina, lecz w duchu zachowywali wdzięczność za ocalenie. W tym samym roku nowy
władca sprowadza do Mekloru kapłanów Ranagola, powierzając im administrację.
Orquin zażądał dziecka Arquina, by go wychować wraz ze
swoim synem. (…) Arquin nie miał wyboru, ale jego lęki łagodziły okrągłe kształty żony, będącej po raz drugi w ciąży.
Atrybuty:
Ciało Fizyczne +1, Zmysły +1, Emocje +0, Osobowość +1

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

Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (fair +1)
Język ilorski (fair +1)
Walka wręcz (good +2)
Wiedza o miejscu – Ag-Ranquor (average +0)
Wiedza tematyczna – Kanon religii (Ranagol) (average +0)
Znajomość natury ludzkiej (fair +1)
Wiedza – wydobywanie informacji (average +0)
Czytanie i pisanie (dialekt khrański) (average +0)
Znajomość kultury Yllinoru (average +0)
Wiedza o miejscu – Yllinor, ogólna znajomość (average +0)
Wiedza zawodowa – taktyka (lekka jazda) (average +0)
Styl walki długim mieczem – (great +3)
Etykieta szlachty Khran – (average +0)
Jeździectwo – (average +0)
Sztuki psioniczne T (good +2)
Dowodzenie (average +0)
Wiedza o truciznach (average +0)
Język pyarroński (average +0)
Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []
Więzy krwi []
Odporny na trucizny []
Prawowity władca [] []
Przyjaciel Hikuro []
Zdeterminowany []
Przenikliwy []
Ojcostwo []
Przyjaciel Gornquo []

Przyniósł mu niewesołe wieści o Ag-Ranquor.
Atrybuty:
Ciało Fizyczne +1, Zmysły +1, Emocje +0, Osobowość +1
Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (fair +1)
Język ilorski (fair +1)
Walka wręcz (good +2)
Wiedza o miejscu – Ag-Ranquor (average +0)
Wiedza tematyczna – Kanon religii (Ranagol) (average +0)
Znajomość natury ludzkiej (fair +1)
Wiedza – wydobywanie informacji (average +0)
Czytanie i pisanie (dialekt khrański) (average +0)
Znajomość kultury Yllinoru (average +0)
Wiedza o miejscu – Yllinor, ogólna znajomość (fair +1)
Wiedza zawodowa – taktyka (lekka jazda) (average +0)
Styl walki długim mieczem – (great +3)
Etykieta szlachty Khran – (average +0)
Jeździectwo – (fair +1)
Sztuki psioniczne T (good +2)
Dowodzenie (average +0)
Wiedza o truciznach (average +0)
Język pyarroński (average +0)
Wiedza tematyczna – zarządzanie majątkiem (average +0)
Administracja i ﬁnanse (average +0)
Wiedza ogólna – kultura nomadów Hantu (average +0)
Wiedza ogólna – kultura Pyarronu (average +0)
Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []
Więzy krwi []
Odporny na trucizny []
Prawowity władca [] [] []
Przyjaciel Hikuro []
Zdeterminowany []
Przenikliwy []
Ojcostwo []
Przyjaciel Gornquo []
Przyjaciel nomadów []

Komentarz:
Ostatni przynależny Punkt Wieku został wydany na Doświadczenie, taka postać w żaden sposób nie może czerpać proﬁtów
Młodości, gdyż młoda już nie jest.
Lata bardzo płodne w wydarzenia dla Frederika. W końcu spełnił
swój cel, odzyskał ziemię matki i stał się władcą. Mając trzydzieści dwa lata był u szczytu swych możliwości (atrybuty Osobowość +1), stał się kimś, archetypicznym władcą, drapieżnym
księciem – wojownikiem. Oba wybrane aspekty są aspektami
relacji. Szerokie znaczeniowo Ojcostwo można wykorzystać na
wiele sposobów zarówno w wywołaniach pozytywnych (oddziaływanie, autorytet), jak i negatywnych (skrupuły wobec dzieci).
Aspekt przyjaciela można potraktować w tym ujęciu bardziej
jako aspekt zasobów, gdyż w historii to Gornquo będzie się później troszczył o dziedzictwo Frederika.
Czas wojenny dla Frederika, stąd wysoki rozwój umiejętności
związanych z polem bitwy i walką. Bohater stał się wspaniałym
szermierzem – to jego umiejętność zawodowa, jako mieszanki
archetypu wojownika-władcy. Nie zaniedbuje rozwoju duchowego, co odzwierciedla wysoki poziom Sztuk psionicznych.
Zwykle w tym miejscu powinny kończyć swą historię postacie
graczy, w chwili gdy rozdysponują należne trzy Punkty Wieku.
Jednakże nie zawsze takie ograniczenie należy wcielać w życie.
Historia Frederika jest opisana zacznie dalej, więc zobaczmy jak
to zostało rozwiązane.

Komentarz:
Frederik jest dojrzałym mężczyzną, władcą co się zowie. W jego
krainie czas upływa spokojnie, sąsiedzi leczą rany Lat Trwogi,
jego samego zajmują sprawy rozwoju gospodarki i podniesienia zyskowności ziem. Umacnia się aspekt Prawowitego władcy.
Dzięki kontaktom z nomadami dochodzi kolejny – Przyjaciel nomadów, w końcu druga żona Frederika wywodzi się z plemienia
Hantu.
Umiejętności nabyte w tym okresie są charakterystyczne dla
archetypu władcy-zarządcy: ﬁnanse, zarządzanie majątkiem,
głębsze poznanie sąsiadów (Yllinoru i Pyarron) i ludu swej nowej małżonki.

DOJRZAŁOŚĆ,

Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (good +2)
Język ilorski (fair +1)
Walka wręcz (great +3)
Wiedza o miejscu – Ag-Ranquor (average +0)
Wiedza tematyczna – Kanon religii (Ranagol) (average +0)
Znajomość natury ludzkiej (fair +1)
Wiedza – wydobywanie informacji (average +0)
Czytanie i pisanie (dialekt khrański) (average +0)

LATA

ASPEKT ARCHETYPU):

32-37 (6 POZIOMÓW UMIEJĘTNOŚCI,

ASPEKT RELACJI,

Arquin-Frederik kończył 37 lat. Ostatnie 5 wiosen w Meklorze upływało spokojnie. Udzielił azylu na plemieniu nomadów
Hantu. Ich wódz, Mohri Krwawy Nóż oﬁarował mu swą córkę
na znak pokoju i przymierza. (…) Jego drugi syn, 4 letni Rengo wychowywany był już przez Yisun, córkę Krwawego Noża.
Nahikari po raz trzeci była w ciąży. Przybył wtedy z Khran
jeden z towarzyszy broni z Lat Trwogi. Mroczny elf Hikuro.
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DOJRZAŁOŚĆ,
CHETYPU):

LATA

37-40

(6

POZIOMÓW UMIEJĘTNOŚCI,

2

ASPEKTY AR-

Trzy lata spędził Arquin krwawiąc ostrze w walkach z Pająkami (pomiot Aquirów) i orkami na Przełęczach Lodu i Ognia.
Stary Ranquor zginał, jednak jego syn pokonał Lodowego
Pana. Arquin po raz pierwszy spotkał się ze swym pierworodnym. Był wtedy rok 3687, on miał czterdzieści lat, a syn
dwanaście.
Atrybuty:
Ciało Fizyczne +1, Zmysły +1, Emocje +0, Osobowość +1

– ARTYKUŁY -

Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []
Więzy krwi []
Odporny na trucizny []
Prawowity władca [] [] []
Przyjaciel Hikuro []
Zdeterminowany []
Przenikliwy []
Ojcostwo []
Przyjaciel Gornquo []
Przyjaciel nomadów []
Wojownik [] []
Komentarz:
Trzy lata spędzone na zmaganiach z legendarnymi istotami nie
mogły inaczej się odbić na opracowaniu postaci, jak poprzez dodanie silnego aspektu Wojownik (2 poziomy) i szeregu umiejętności związanych z walką. Jeśli spojrzycie na rozwój bohatera
w tym czasie to faktycznie jest on przełożony na język mechaniki doskonale.

WIEK

ŚREDNI, LATA

40-44

(5

POZIOMÓW UMIEJĘTNOŚCI, ASPEKT

ASPEKT ARCHETYPU I ASPEKT RELACJI, ATRYBUT

-1):

WIEK [],

Rok później Arquin powrócił do Mekloru, gdzie w czas
jego nieobecności rządy sprawował przyjaciel (…) Arquinowi
urodziła się córka Aubirge (z Nahikari) i syn Bayan Czarny
Kosmyk (z Ysun). Postarał wtedy zabezpieczyć traktatami
suwerenność Mekloru, płacąc naprawdę wielkie pieniądze
dla Yllinoru i dbając o bezwzględne bezpieczeństwo kupców
zmierzających na przełęcz Chagain.
Przyszedł rok 3690. (…) znów przybył Hikuro, przynosząc
z sobą mroczne wieści. Orquin przygotował Harqueba, by
pomógł Toqucharowi Prasede odzyskać ziemie zabrane jego
rodzicom. Decyzja Frederika była błyskawiczna. Postanowił
odzyskać syna i wykiwać Orquina. Sam opuścił Meklor, by
nie dać Harquebowi pretekstu. Udał się do Syenas w Lar Dor,
pozostawiając nici intrygi w ręku Gornquo i Hikuro.
Atrybuty:
Ciało Fizyczne +0, Zmysły +1, Emocje +0, Osobowość +1
Umiejętności:
Znajomość kultury Khran (average +0)
Dialekt północno-khrański (good +2)
Język ilorski (fair +1)
Walka wręcz (great +3)
Wiedza o miejscu – Ag-Ranquor (average +0)
Wiedza tematyczna – Kanon religii (Ranagol) (fair +1)

Znajomość natury ludzkiej (good +2)
Wiedza – wydobywanie informacji (average +0)
Czytanie i pisanie (dialekt khrański) (average +0)
Znajomość kultury Yllinoru (average +0)
Wiedza o miejscu – Yllinor, ogólna znajomość (fair +1)
Wiedza zawodowa – taktyka (lekka jazda) (average +0)
Styl walki długim mieczem – (superb +4)
Etykieta szlachty Khran – (average +0)
Jeździectwo – (good +2)
Sztuki psioniczne T (great +3)
Dowodzenie (fair +1)
Wiedza o truciznach (average +0)
Język pyarroński (average +0)
Wiedza tematyczna – zarządzanie majątkiem (average +0)
Administracja i ﬁnanse (average +0)
Wiedza ogólna – kultura nomadów Hantu (average +0)
Wiedza ogólna – kultura Pyarronu (average +0)
Wiedza ogólna – ludzka anatomia (average +0)
Wiedza ogólna – znajomość broni (fair +1)
Aspekty:
Yllinorczyk []
Bękart (syn niewolnicy) []
Więzy krwi []
Odporny na trucizny []
Prawowity władca [] [] [] []
Przyjaciel Hikuro []
Zdeterminowany []
Przenikliwy []
Ojcostwo [] []
Przyjaciel Gornquo []
Przyjaciel nomadów []
Wojownik [] []
Wiek []

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

Znajomość kultury Yllinoru (average +0)
Wiedza o miejscu – Yllinor, ogólna znajomość (fair +1)
Wiedza zawodowa – taktyka (lekka jazda) (average +0)
Styl walki długim mieczem – (great +3)
Etykieta szlachty Khran – (average +0)
Jeździectwo – (good +2)
Sztuki psioniczne T (good +2)
Dowodzenie (fair +1)
Wiedza o truciznach (average +0)
Język pyarroński (average +0)
Wiedza tematyczna – zarządzanie majątkiem (average +0)
Administracja i ﬁnanse (average +0)
Wiedza ogólna – kultura nomadów Hantu (average +0)
Wiedza ogólna – kultura Pyarronu (average +0)
Wiedza ogólna – ludzka anatomia (average +0)
Wiedza ogólna – znajomość broni (average +0)

Komentarz:
To już ostatni etap tworzenia tak zaawansowanej postaci. Frederik nigdy nie wyzbył się obaw o swój los i życie, w końcu
wychował się w Khran. Mimo lat względnego spokoju nie porzucił ćwiczeń z mieczem. W chwili obecnej jest szermierzem
o niespotykanych umiejętnościach (superb!). Niestety lata lecą
i aspekt Wiek w dowolnej chwili może zostać negatywnie wywołany przez prowadzącego i obniżyć efektywność czynności wymagających reﬂeksu, wydolności i sprawności ﬁzycznej.
Aspekt Prawowitego władcy osiągnął pełnię (cztery poziomy),
być może w życiu Frederika nastąpił czas na zmianę pokoleń?
Gracz rozpoczynając grę tym bohaterem wyznaczył sobie cel,
sprowadzenie na swe miejsce do Mekloru pierworodnego, odwrócenie potęgi rytuałów Aquirów, który splugawił jego dziecko i odciągnięcie go od wspomagania podjudzonemu Prasede.
W zasadzie była to postać spełniona i zrealizowana poprzez
swoją historię. Ale i tak w późniejszej kampanii gracz miał wiele
momentów radości grania takim bohaterem.

Podałem przykład wręcz skrajny, bohatera w średnim
wieku, którego historia wystarczyłaby na długa kampanię. Jak widzicie analiza i przełożenie jego historii na mechanikę FATE zabrała nam mnóstwo miejsca. Ale w FATE
bez dopracowanej historii nie stworzysz sobie wiarygodnej postaci z dopasowanymi aspektami. Bez historii postaci i określenia jej celów, postaci nie zrobisz w ogóle…

Przemysław Kusiakiewicz

Poznań, grudzień 2004
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– ARTYKUŁY Paweł „Cronos” Branecki

Kulty
okiem Agendy 5

Zły: Moc, Władza, Nieśmiertelność, dowolny system alternatywny
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Przez wieki, począwszy od wczesnego średniowiecza, aż do
roku 1990 w Anglii działał nieformalny krąg sędziów, prokuratorów i adwokatów, którzy podejmowali się spraw tzw. procesów o czary. Jego celem nie była walka z wszelkimi praktykami
magii, lecz badanie szkodliwości społecznej tego rodzaju praktyk. Biała magia, czyli czynienie magii nie wyrządzajacej szkód
społeczeństwu, nigdy nie była prześladowana. Co więcej, była
wykorzystywana przez ten nieformalny krąg nazwany przez jego
członków Zakonem Mgły, a będący po prostu angielską Inkwizycją. Rok 1991 przyniósł wiele zmian. Po pierwsze to czas powstania Agendy Jej Królewskiej Mości, która wchłonęła wszelkie
tajne służby, także brytyjskich komandosów. Po drugie nastąpił
silny rozwój działalności zbrodniczych kultów, co spowodowało
falę procesów o czary. Sytuacja wymagała szybkich radykalnych
zmian. Zakon Mgły przestał być nieformalnym kręgiem ludzi
zajmujących się procesami o czary. Agenda wchłonęła go i tak
oto stał się jedną z jej czterech sekcji. Spowodowało to ogromne przyspieszenie działań Inkwizycji i zlikwidowało długie procesy karne na rzecz szybkich, precyzyjnych operacji agentów
z licencją na zabijanie. Ryzyko nadużyć zostało zmniejszone do
minimum, wprowadzając kolejno obserwacje podejrzanej grupy, zbieranie dowodów przestępstwa magicznego i zamknięcie
sprawy przez szybką łapankę zbrodniarzy. W razie oporu agenci

mają prawo użycia broni (licencja na zabijanie). W zasadzie nie
ma procesów sądowych, a winni traﬁają z miejsca do pudła. Tak
więc, Agent Zakonu Mgły (tak ich nazywają powszechnie) jest
sędzią a czasem i katem w jednej osobie. W ramach Agendy 5
działają poszczególne wydziały zajmujące się konkretnymi rodzajami magicznych praktyk szkodliwych społecznie.

WYDZIAŁ

DO SPRAW

KULTU KANIBALI

Wydział ten zbiera informacje i analizuje dowody przestępstw
sekty zwanej kultem kanibali. Wszystko po to, by przewidywać
kolejne ruchy zbrodniczej sekty. Wydział powstał w roku 1993,
a jego powołanie przypieczętowano aresztowaniem licznej grupy kanibali. Od tego czasu upłynęło dziesięć lat pracy wydziału,
które zaowocowały likwidacją kilkunastu grup kanibali, z czego
połowa działała na terenie Londynu. Praktyka kanibalizmu pociąga za sobą poważne przestępstwo magiczne, jakim jest morderstwo rytualne. Druga sprawa to chorobliwa zmiana mentalności
kultysty, który postrzega się jako jednostkę wybitnie zdrową,
piękną i wiecznie młodą. Niestety prawda jest inna, u wszystkich złapanych kanibalach stwierdzono wyniszczenie organizmu,
zaniedbanie stanu zdrowia i zepsucie moralne. Wielka tu wina
w przywódcy kultu zwanego kapłanem Zoar. Jego ujęcie to priorytet w pracy wydziału.
Z bazy danych Wydziału do Spraw Kultu Kanibali

PLIK

ARCHIWALNY

004. KARL TRESSIE –

Jakub „Qba” Kasper

ŻENIEM DLA SPOŁECZEŃSTWA.
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KANIBALIZM REALNYM ZAGRO-

Raport dotyczy jednego z kultystów złapanego
w roku 1993. Konkretnie mowa tu o Karlu Tressie. Pochodzi z tzw. dobrego domu, ukończył
wynikiem celującym prawo. Następnie rozpoczął karierę w korporacji Right Corp. Miał pieniądze, udaną rodzinę, słowem wszystko. Jednak to mu nie wystarczyło. Ten
przykładny obywatel pragnął wiecznej młodości, zdrowia i powodzenia u kobiet. By osiągnąć cel
wstąpił w szeregi kultu kanibali.
Tak zeznał na przesłuchaniu.
Tajemniczy Zoar mu to obiecał. Karl wyznał, że kapłana
nigdy nie widział, ale już
po pierwszej rytualnej
uczcie odczuł jego
moc. Karl zarzekał
się, że spożycie
ciała młodej panny
Wetkins dało mu
jej urodę i odmłodziło go o parę
lat. Przesłuchujący go klerycy są
zgodni, że Tressie święcie wierzy
w to co mówi.
Przerażający jest
fanatyczny entuzjazm
Karla
z jakim opowiadał o „świętej
uczcie”, jak nazwał obrzydliwy
mord na dziewczynie. Szokujący jest fakt,
że oﬁara spojona alkoholem
jeszcze żyła!
Tak, ci zbrodniarze wycinali

– ARTYKUŁY -

KOMENTARZ SZEFA AGENDY 5. 10 KWIECIEŃ 2000 ROK.
Efektem współpracy Bractwa Słońca z Agendą 5 jest ustalenie
personaliów przywódcy Kultu Kanibali. Jest nim najprawdopodobniej Zoarner Joel, były student Bractwa słońca praktykujący
w nim w latach 1984-88. Tony Hurt, Czarny Król Bractwa Słońca
twierdzi, że Joel zawsze przejawiał niezdrowe zainteresowanie
czarną magią i upraszał nauczycieli o zakazane księgi tej sztuki.
Co więcej, przedstawił dowody na potajemne studiowanie czarnej magii przez Joela. To było prawdziwą przyczyną odejścia Joela
z Bractwa. Tony Hurt, Czarny Król i mistrz białej magii nie mógł
dopuścić do tak jawnego łamania prawa Bractwa. Pewne jest, że
Zoar ukrywa się gdzieś w Londynie. Chcę równie zdementować
plotki jakoby szanowny Pan Hurt należał do grona legendarnych
Złych, czyli praktyków magii pragnących nieśmiertelności, mocy
i władzy. Plotki te rozpowszechniał Dove Christopher, były Biały
Król Bractwa Słońca, który przedłożył nawet stosowne oskarżenie przed oblicze Agendy 5. W świetle dowodów stwierdzam, ja
lider Zakonu Mgły, że Tony Hurt jest całkowicie niewinny, a do
grona Złych należy najprawdopodobniej sam Joel Zoarner, czyli
kapłan Zoar. [patrz też Krąg Strażników Wiedzy i Synów Nordu,
Księgi Moc dodatku Londyn 2003, zaś o Dove Christopherze poczytać można w rozdziale Niezależni czarownicy tej samej księgi
– przyp. Autora].
PODPISANO: G. LUNDGREN, SZEF AGENDY 5

Załącznik. Dane o Starszym Kleryku Tomaszu. Poziom dostępu
cztery.

PLIK ARCHIWALNY 171. TRZODA HENREGO WHITE.
Rok 1998. Dzielnica Kensigton. Wiekowa kamienica tuż przy
Kensigton Gardens. Tutaj mieszka i prowadzi kancelarię adwokacką szanowany prawnik Henry White. Jego klientela to śmietanka towarzyska elity londyńskiej społeczności. Starszy Kleryk Krzysztof nadał raport, który zburzył obraz Henrego Whita,
przykładnego obywatela Wielkiej Brytanii. White miał być liderem niewielkiej trzody kanibali, złożonej z jego stałych klientów,
przedstawicieli zubożałej londyńskiej szlachty. W grę wchodziło
czterech obywateli plus White. Starszy Kleryk Krzysztof twierdził, że White obiecywał wieczną młodość i urodę szlachcicom.
By to osiągnąć wszyscy pięcioro spożywali młode dziewczyny.
Rytualny mord miał miejsce w domu White’a natomiast pozostali kanibale kupowali oﬁary w zubożałych dzielnicach Londynu
bezpośrednio od rodzin. Praktyka ta nie jest niczym nadzwyczajnym, bo zdarza się, że ubogie rodziny obcokrajowców przy-
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STARSZY KLERYK TOMASZ

Marcin „Kroghul” Górecki

kawałki ciała z żywej jeszcze oﬁary i je pożerali!!! Karl z lubością wspominał rytuał, kładąc nacisk na jego „magię”. Zabójstwo
dziewczyny nie nazwał morderstwem, ale darem od Zoara. Co
więcej Karl przyznał się, że płacił datki dla kapłana Zoara, które
przekazywał liderowi trzody do której należał. Mówiąc o trzodzie
mamy na myśli konkretną grupę kultystów. Niestety nie udało
się złapać przywódcy grupy Karla. Szkoda wielka, bo może naświetliłby trop na samego Zoara. Wracając do Karla, mężczyzna
przyznał się jeszcze do brania udziału w dwóch rytualnych morderstwach. Wyrokiem sądu dostał dożywocie, ale w więzieniu
wytrzymał tylko trzy lata. Powiesił się 11 listopada 1996 roku.
Zastanawiająca jest zmiana w stanie zdrowia kultysty. Na
kolejnych przesłuchaniach twierdził, że brak „uczt” niszczy jego
życie, odbiera mu witalność i zamienia egzystencje w piekło.
Faktycznie z dnia na dzień marniał i wyniki badań okresowych
wskazywały na coraz gorszą kondycję kultysty. W chwili samobójstwa był już cieniem dawnego człowieka. Dlaczego? Czy wiara w magiczną naturę rytualnego kanibalizmu była tak silna, że
odcięcie od tych zbrodniczych praktyk doprowadziło do zrujnowania zdrowia Karla i w ﬁnale do samobójstwa? A może za kultem stoi prawdziwy mistrz czarnej magii? Celem wyjaśnienia tej
nurtującej kwestii skonsultowano się z Bractwem Słońca, czyli
legalnym stowarzyszeniem londyńskich czarodziejów. W efekcie wspólnej analizy dowodów i informacji o kulcie kanibali lider
Bractwa stwierdził, że za zbrodniami tymi stać może czarownik,
ekspert od czarnej magii. Wszystkich kultystów, kanibali łączyła
chęć zrealizowania marzenia o wiecznej młodości, urodzie i powodzeniu. Zoar, przywódca sekty, mógłby magicznie wzmocnić
tę chęć i opętać kultystów. Faktem jest, że stworzył liczne grono
fanatyków ﬁnansujących go i gotowych na każde poświęcenie.
Ostatnie dziesięciolecie pokazało, że kultystą kanibalem może
być każdy obywatel Wielkiej Brytanii. Z tym większą zaciekłością należy ścigać tych zbrodniarzy.

ciśnięte przez życie odsprzedają młode córki bogatym szlachcicom. Jednak w tym przypadku dziewczyny zamiast zostać
kochankami szlacheckich panów kończyły na stole zbrodniczych
kanibali. Raport Starszego Kleryka Krzysztofa wnosił bardzo poważne oskarżenia. Sprawa była tym bardziej delikatna, ponieważ dwóch z oskarżonych przez Krzysztofa szlachciców miało
koligacje z samą rodziną królewską. Potrzeba było solidnych
dowodów, dlatego decyzją Katedry postanowiono przyłapać kanibali na gorącym uczynku. Zatwierdzono operację Henry White.
Wyznaczono do niej Kleryków Radosława, Jacentego i Joannę.
Ważną rolę w tym zadaniu odegrać miała Joanna, jako podstawiona córka ubogiej włoskiej rodziny. Kleryk Joanna świetnie do
tej roli pasowała z uwagi na typ urodziwej nastolatki. Łakomy
kąsek. Klerycy Radosław i Jacenty rozesłali odpowiednie wieści
o pięknej córce włoskiego emigranta pogrążonego w długach.
Nie minął tydzień, a kultyści złapali haczyk. Joanna traﬁła pod
dach White. Tam pozwoliła się spoić winem. Wiedzieliśmy, że
kanibale do bluźnierczego rytuału potrzebowali ją żywej. Otrucie
odpadało. Broszka we włosach kleryka zawierała mini kamerę
i mikrofon. Oprócz tego miała w pępku tak samo wyposażony
kolczyk. Cud techniki. Obserwowaliśmy Joannę, aż do ﬁnalnego rozpoczęcia uczty, wtedy to Klerycy Jacenty i Radosław
wraz z policją wtargnęli do kamienicy i pochwycili kultystów.
Oto w skrócie przebieg wydarzeń. Joanna traﬁa do kamienicy
w towarzystwie jednego z kultystów. Następnie mała imprezka,
podczas której pije dużo wina. Nie szkodzi jej to, bo jest na
środkach pobudzających, ale udaje spitą. Kultyści prowadzą ją
do kuchni, gdzie rozbierają i przywiązują do stołu. Zrobiło się
gorąco. Temperatura osiągnęła stan wrzenia, gdy jeden z nich
wyraźnie podniecony próbuje zgwałcić Joannę. Tu muszę pochwalić młodego Kleryka za inteligencje i umiejętność improwizacji. Joanna najzwyczajniej w świecie zsikała się. To zniechęciło
starego capa. White widokiem naszej piękności też się podjarał,
ale szybko zagonił trzodę do przygotowań rytuału. Wytarli mocz,
wyciągnęli srebrne talerze i sztućce, po czym White dał znak
słowem rozpoczęcie uczty. W chwili, gdy próbował odciąć pierś
kleryka, nasze dziewczę zerwało więzy (nie ma to jak biowzmocnienie) i przeszło do rękoczynów. Równocześnie wtargnęli
pozostali Klerycy i policja. Degeneratów ujęto i przesłuchano.
Przyznali się do czterech aktu kanibalizmu. White został zgładzony, pozostała czwórka traﬁła na oddział zamknięty Zakładu
psychiatrycznego, państwowego więzienia. Dlaczego? Potraktowaliśmy ich jako oﬁary własnego narcyzmu i Zoara, który ich
opętał. Oczywiście dopuścili się strasznej zbrodni i nigdy nie
wyjdą z psychiatryków.
STARSZY KLERYK TOMASZ

Załącznik pierwszy. Dane o kultystach. Poziom dostępu dwa.
Załącznik drugi. Teczka Kleryków Joanny, Jacentego i Radosława. Poziom dostępu trzy.
Załącznik trzeci. Teczka Starszych Kleryków Krzysztofa i Tomasza. Poziom dostępu cztery.
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– ARTYKUŁY ją z bliska. Najczęściej używają noży. W walce z kultem staramy
się wyprzedzać jego działania zapewniając cichą, niewidzialną
ochronę oﬁerze. Oczywiście jeżeli ta, ostrzeżona przez kultystów, zgłosi się na policję, od razu powiadamiana jest Agenda 5. Często jednak oﬁary milczą z powodu ciemnych spraw
w jakie są zamieszane. Wynikiem analizy wszystkich wykrytych
zabójstw Kultu Balora jest fakt, iż oﬁary związane były mniej
lub bardziej z półświatkiem. Daje dużo do myślenia. Wiemy, że
oﬁary wyznacza tzw. Król Fomorian, czyli kapłan kultu Balora.
Podobno na podstawie wizji. Dlaczego te wizje dotyczą osób,
które w mniejszym lub większym stopniu miały do czynienia
z lewizną? Czy tylko dla pewności, że oﬁara nie zawiadomi policji? A może za Królem Fomorian stoi przestępcza organizacja,
która wykorzystuje fanatyzm religijny kultystów i ich rękoma
eliminuje wrogów? A może Król Fomarian a Death Corporation,
z którą od lat walczy policja, to jedno? Możemy tylko analizować
kolejne kroki kultu w nadziei, że przybliży to nas do rozwiązania zagadki. Pewne jest to, że klucza do sprawy trzeba szukać
w ciemnej przeszłości oﬁar Kultu Balora. [kto stoi za Death Corporation dowiesz się drogi czytelniku z rozdziału Krąg Jeźdźców
Apokalipsy „Księgi Moc” – przyp. Autora]
STARSZY KLERYK JANIN

WYDZIAŁ

Marcin „Kroghul” Górecki

PLIK ARCHIWALNY 289. KANIBALE Z POD MOSTU. 2000 ROK.
W 2000 roku schwytano trzech bezdomnych spod mostu nad
Tamizą. Byli kanibalami związanymi z kultem Zoara. Pożerali piersi młodych kobiet. Tajemnicą jest jakim sposobem wabili
oﬁary. Na miejscu zbrodni stawili opór i zginęli od kul kleryków.
W prasie ukazał się duży artykuł poświecony tematyce bezpiecznego życia w Londynie i zagrożeniach jakie grożą obywatelom.

WYDZIAŁ

DO SPRAW

KULTU BALORA

Wydział zajmuje się drugim, obok kanibalizmu, rodzajem rytualnego morderstwa, zabójstwem na cześć bożka śmierci Balora. Tego rodzaju przestępstwo magiczne popełniane jest przez
wyznawców wspomnianego wcześniej celtyckiego bożka. Kult
Balora jest bardzo poważnym zagrożeniem, ponieważ jego wyznawcy nie tylko rytualnie mordują, ale dodatkowo oﬁary są zupełnie przypadkowe i nie sposób znaleźć schemat działań kultu.
Nie można, więc przewidzieć następnego mordu. Jaka jest rola
Wydziału? Zbierać wszelkie informacje o kulcie, zwłaszcza o tzw.
Królu Fomorian. Ten przywódca, kapłan kultu dokonuje wyboru
oﬁar kultystów na podstawie swoich wizji. Tak twierdzą złapani
kultyści, którzy sami nazywają się Fomorianami. Na potrzeby
Wydziału w terenie działa trzech Starszych Kleryków, w tym
jeden w Londynie, których zadaniem jest wypatrywać śladów
działań kultu Balora. W oparciu o raporty ich, a także policji, powstają plany konkretnych kroków, które następnie zatwierdza
Katedra. Obecnie zagrożenie ze strony kultu Balora nie zmalało,
ale też nie wzrosło. Wszystko to dzięki skutecznym operacjom
Agendy 5. Niepokojący jest tylko fakt, że coraz częściej złapani
kultyści rekrutują się z wyższych klas społecznych.
Z bazy danych Wydziału od spraw Kultu Balora

PLIK ARCHIWALNY 11. RYTUALNE MORDERSTWO – KULT BALORA.
Mityczny Balor według celtyckich wierzeń był cyklopem o zabójczym spojrzeniu. Na kogo spojrzał, tego natychmiast zabijał.
Myślę, że to jest przyczyną niszczenia oczu oﬁar w ﬁnale rytualnych zabójstw, dokonywanych przez kultystów Balora. Ten
celtycki Bóg zabijał spojrzeniem, więc ku jego chwale ci zbrodniarze okaleczają w ten sposób oﬁary. Informacja pozwala ograniczyć wachlarz sposobów jakich kultyści mogą użyć, by zabić
i tym samym właściwie zorganizować ochronę osób, których
Kult namierzył. Często bowiem kultyści ostrzegają oﬁary, przed
planowanym zabójstwem. Wracając do sposobów mordu: odpadają wszelkiego rodzaju bomby, i strzały z dystansu, w praktyce
bowiem bardzo trudno traﬁć w oko oﬁary. Analizując zabójstwa
Kultystów Balora jasne jest, że preferują bezpośrednie starcie
z oﬁarą. Używają różnej broni białej, czasem palnej, ale strzela-
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DO SPRAW

KULTU LOKIEGO

Zbiera dowody i je analizuje we wszelkich sprawach w jakie
zaangażowany jest Kult Lokiego. Współpracuje z wydziałem
Zwalczania Sabotażu Agendy 1, który również zajmuje się Kultem Lokiego. Jednak, gdy ten ostatni koncentruje się wyłącznie
na aktach sabotażu ﬁlarów gospodarki brytyjskiej, Wydział do
spraw Kultu Lokiego zajmuje się badaniem szkodliwości całej
działalności Kultu, biorąc pod uwagę kryterium przestępstwa
magicznego.
Z bazy danych Wydziału do spraw Kultu Lokiego

PLIK ARCHIWALNY 1001. DZIAŁALNOŚĆ KULTU LOKIEGO PRZESTĘPSTWEM MAGICZNYM.
Kult Lokiego działa za przewodem kapłana zwanego Wielkim
Mistrzem. Jego najbliżsi współpracownicy to tzw. Mistrzowie Cechu. Resztę członków kultu reprezentują podlegli Mistrzom Cechu, kultyści tzw. trzoda. To ona dopuszcza się aktów kradzieży
i sabotażu. Jednak zdaniem Agendy 5 szkodliwość tych ostatnich
jest najmniejsza. Większej zbrodni przeciw człowiekowi dopuszczają się Mistrzowie Cechu i sam Wielki Mistrz, nie tylko za planowanie konkretnych przestępstw trzody, ale przede wszystkim
za niewolenie umysłów jej członków za pomocą środków odurzających dających złudne uczucie przyjemności. Liderzy konkretnych grup trzody wmawiają kultystom, że ta przyjemność to
przedsmak tego co czeka ich po śmierci w mitycznym Asgardzie.
Zaś przestępstwa, które popełniają, zapewniają kultystom przychylność Lokiego i raj po śmierci. Jest to świadoma manipulacja
połączona z deprawowaniem obywateli i za to Mistrzowie Cech
wraz z Wielkim Mistrzem są tak usilnie ścigani. Wiemy, że za tą
całą religijną otoczką stoi chęć zarobku – korzyści z przestępstw
traﬁają do kiesy kapłana kultu. Sami kultyści nie widzą w tym
nic złego i zapewniają, że to mała zapłata za wieczny raj. Widać
tu wyraźny wpływ złej magii. Niestety wśród złapanych kultystów są same płotki, czyli reprezentanci trzody. Przywódcy są
na razie nieuchwytni.
PLIK ARCHIWALNY 107. CZARNY KOT.
Ten pseudonim nosił słynny w latach 60-70-tych złodziej-dżentelmen. Był zmorą policji i, do końca kariery włamywacza,
nieuchwytny. Okradał najlepiej strzeżone kolekcje milionerów
i banki. Na początku lat 80-tych zniknął z przestępczej sceny
i słuch po nim zaginął. Mówiło się, że przeszedł na emeryturę
i wypoczywa na Bahamach. W roku 1999 traﬁł do Agendy 5 raport Starszego Kleryka Krzysztofa, który zdementował te plotki.
Twierdził, że Czarny Kot działa nadal i to jako kultysta bożka
Lokiego. Nie znał tożsamości sławnego złodzieja, ale był pewien
jego następnego skoku. Miał to być sejf bogatej Ewy D. o szlacheckim pochodzeniu. Nie wiedział tylko co miało paść łupem
Czarnego Kota. Znając reputacje złodzieja, musiał to być bardzo
cenny fant. Raport Starszego Kleryka Krzysztofa dał początek
operacji Czarny Kot. Do tego zadania zostali wyznaczeni klerycy
Paweł, Wiktor i Zeus. Celem operacji było pochwycenie złodzieja na gorącym uczynku. Oto relacja Kleryka Pawła z przebiegu
operacji:
1. Postanowiliśmy nie powiadamiać pani D. o zagrożeniu
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DO SPRAW KULTU

SŁUG PIEKIEŁ

Zajmuje się przestępstwami magicznymi popełnianym w imię
Upadłych Aniołów. Grupy tych kultystów są zupełnie niepowiązane, nie ma jednego, kontrolującego Kult przywódcy. W przypadku Kultów Sług Piekieł działalność nie musi oznaczać przestępstwa przeciwko człowiekowi. Jak to tłumaczyć? Omówię
to na przykładzie Kultu Asmodeusza, diabła żądzy. Grupa jego
czcicieli organizuje sobie zbiorową orgię. Nie ma w tym nic złego, w końcu popularne są imprezy, tzw. Sex Party. Jednak, jeżeli
kultyści zmuszają do orgii, mamy wtedy do czynienia z przestępstwem magicznym. Oﬁary są najczęściej pod wpływem
środków odurzających i mają zniewolone umysły. Potrzebują
pomocy i tu widzimy rolę Agendy 5, która demaskuje oraz likwiduje grupę kultystów, ratując oﬁary. Jeszcze bardziej szkodliwe
są grupy kultystów, które poświęcają rytualnie oﬁarę zwierzęcą
lub… ludzką. W pierwszym przypadku mamy bardzo poważne
przestępstwo magiczne, natomiast w drugim – zbrodnię. W tym
przykładzie szkodliwość danej grupy Kultystów Upadłych Aniołów sięga pułapu niegodziwości jakiej dopuszczają się kanibale
czy Kultyści Balora. Zadaniem wydziału jest lokalizacja i badania
szkodliwości działań konkretnych grup Kultystów Sług Piekieł.
Ostatecznym celem jest likwidacja groźnych przestępczych
grup kultystów.
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i ograniczyć się jedynie do obserwacji obiektu (umieściliśmy
jedną mini kamerę z widokiem na sejf). Nie wiedzieliśmy, kiedy
dokładnie uderzy Czarny Kot, ale znaliśmy przybliżony termin
– ostatni tydzień lipca. Wtedy to dom stał pusty z powodu wyjazdu domowników.
2. Złodziej uderzył w wtorkową noc około północy. Zaskoczył nas, gdyby nie nasza niezależna od systemu zabezpieczeń
obiektu kamera, obrobiłby sejf i zwiał pozostawiając nas w błogiej nieświadomości. Doskonale znał plany budynku i zabezpieczenia, które wyłączył. W ciekawy sposób otworzył sejf. Nie
rozpruł go, lecz po prostu otworzył przykładając ucho do płyty
sejfu. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Zawodowiec to mało
powiedziane, mistrz złodziejskiego fachu jest najlepszym określeniem dla tego gościa. Wszedł niespostrzeżenie (Zeus i Wiktor
obserwując budynek nic nie zauważyli), rozbroił najwyższej klasy system zabezpieczeń i otworzył 10 tonowy sejf nawet go nie
zadrapując. Miałem pewność, to nasz Czarny Kot.
3. Szybko się uwinął z zawartością skarbca, ciekawe jest, że
olał kosztowności, a do tuby na plecach wsunął długi, jakby pergamin. Zamknął sejf i zabierał się do wyjścia oknem. Pozwoliliśmy mu na to. Przeszedł przez ogród wprost
na chodnik. Podjechała półciężarówka.
Dosyć. Szybko przebiegliśmy przez ulice. Kilka strzałów gumową amunicją
zwaliło z nóg złodzieja. Zeus zatrzymał ciężarówkę strzałem w opony
ostrą amunicją. I po wszystkim.
4. Pochwyciliśmy w sumie dwóch
ludzi, kierowcę półciężarówki i faceta
po sześćdziesiątce, naszego Czarnego Kota.
To tyle, odmeldowuję się Kleryk
Paweł.

Z Bazy Danych Wydziału do spraw kultu Sług Piekieł

PLIK ARCHIWALNY 129. AGENCJA REKLAMOWA TERREGO
OLSENA.
Terry Olsen był pracownikiem Banku piastującym wysokie stanowisko. W roku 1995
założył Agencję reklamową. Angażował
dziewczyny z uboższych krajów Unii, które
przyjechały do Anglii za pracą. Płacił niedużo, ale dawał szanse młodym, atrakcyjnym
Relacja z przesłuchania przestępdziewczyną na zaistnienie w światku moców. Kierowca to płotka, były złodelek. Niektóre zostawały w ﬁrmie, inne,
dziej samochodów. Ciekawszy okazał
nie wytrzymując trudów pracy, odchodziły.
się starszy pan. Przyznał się, że jest
Niby wszystko w porządku, ale… W 1996
słynnym Czarnem Kotem i że kradnie
do Agendy 5 traﬁł raport Starszego Kleryku czci bożka Lokiego. Ostrzegł nas
ka Krzysztofa. Donosił, że niektóre dziewprzed zemstą Kultu i że nic mu nie
czyny z ﬁrmy Olsena tak po prostu „nie
możemy zrobić, bo i tak jest jedną
odchodzą” a znikają. Jedna z zaginionogą w grobie a dokładnie w Asgarnych, Ewa K., miała mieć kontakty z Kuldzie. Na pytanie, kto jest jego zletem Asmodeusza. Konsultacja z policją
ceniodawcą, uparcie milczał. Badanie
nic nie wniosła do sprawy. Dziewczyny
krwi wykryło nieznany narkotyk, tak
Olsena to imigrantki, nikt nie kontrosamo jak w przypadku innych złapaluje ich pobytu w Anglii, a Ambasady
nych kultystów Lokiego. Przesłuchareagują dopiero w przypadku zgłoszonie wykazało ogromne spustoszenia
nego problemu, np. zaginięcia. Szkow pamięci Złodzieja. W zasadzie nie
puł w tym, że często dziewczyny nie
pamiętał niczego oprócz „świętych
miały rodzin… Agenda 5 postanowiła
misji” dla Lokiego i Wielkiego Midziałać. Katedra zatwierdziła operację
strza. Całkowicie niemal zatracił tożOlsen. Jej celem było sprawdzenie
samość, wiedzę o sobie sprowadzając
prawdziwości doniesień Starszego
do przezwiska. To co z niego pozostało, to
Kleryka Krzysztofa. Raport jasno
pusta skorupa dawnego, legendarnego złowskazywał na dwa tropy: Agencję
dzieja – umiejętności złodziejskie i ślepe odreklamową Olsena, gdzie pracowadanie dla Kultu Lokiego. Po prostu narzędzie
ła Ewa K. oraz Lisę R., przyjaciółkę
do zbrodniczych czynów Kapłana Kultu. A co
wspomnianej Ewy. Do operacji wyz człowiekiem? Patrząc na tego zaniedbanego Marcin „Kroghul” Górecki
znaczono Kleryków Pawła, Jana i Rusa.
starca z obłędem w oczach, mam na dłoni świadectwo zbrodni przeciwko człowiekowi i mobilizuje mnie do usil- Oto relacja przebiegu operacji Kleryka Pawła:
niejszych starań walki z chorobą społeczną, jaką niosą ze sobą
1. Mieliśmy dwa tropy. Najpierw postanowiliśmy sprawdzić
Kulty. Teraz kwestia łupu. Był to pergamin zawierający opisy
Lisę R. Osobiście się z nią skontaktowałem jako brat Ewy. PrzyCzarostwa. Oddaliśmy materiał do badań biegłych demonolodatna okazała się moja znajomość polskiego. Podniosło to moją
gów Agendy 5. Potem traﬁ do rąk prawowitej właścicielki. Wywiarygodność. Lisa okazała się pulchną i ciepłą osobą, właścibór łupu jest dość szczególny. Zignorowanie klejnotów wartych
cielką dwupokojowego mieszkanka w Soho. Ewę poznała wymiliony funtów na rzecz nic nie znaczącego dla laika starodruku, najmując jej pokój. Sama Ewa nigdy nie wspominała o rodzinie,
zwłaszcza o tak szczególnej tematyce. Czyżby jednak za kultem
była bardzo zadowolona z pracy. Z czasem zaczęła przejawiać
stał czarownik? A może tylko kolekcjoner? Cóż, czas pokaże.
zainteresowanie okultyzmem i Asmodeuszem. Mijały miesiące, a Ewa coraz bardziej pogrążała się w świecie zakazanych
STARSZY KLERYK TOMASZ
praktyk, które studiowała. Ubierała się coraz bardziej krzykliwie
Załącznik pierwszy. Daty operacji i miejsce operacji. Poziom
i wyzywająco. Pewnego razu, po prostu się spakowała i odeszła.
dostępu dwa.
Lisa zapamiętała jej ostatnie słowa: „Urodziłam się pod szczęśliZałącznik drugi. Teczki Kleryków Pawła, Zeusa i Wiktora. Pową gwiazdą, zostałam wybranką Pana i wejdę w bramy lepszego
ziom dostępu trzy.
świata”. Tyle wyciągnąłem od Lisy. Mój instynkt podpowiadał
Załącznik trzeci. Teczki Starszych Kleryków Krzysztofa i Tomi, że Ewa wpadła w szpony zdradzieckiego kultu…
masza. Poziom dostępu Cztery.
2. Tymczasem Kleryk Rus sprawdzał Olsena. Mężczyzna
przyznał, że Ewa K. pracowała w jego ﬁrmie, ale odeszła za po-
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rozumieniem stron, bo nie wytrzymała obciążeń pracy. UtrzyDwunasta kula z mojego gnata dopiero zakończyła ten koszmar.
mywał z nią kontakty czysto zawodowe, nie znał jej osobiście. Traﬁła prosto w czoło szaleńca i rozerwała mu czaszkę jak dojPo prostu uczciwy, przykładny obywatel… W prezencie Kleryk
rzały arbuz.
Rus podrzucił kilka mini-pluskw w jego gabinecie.
To tyle – Kleryk Paweł.
3. Kleryk Jan natomiast sprawdzał „jakie słuchy chodzą po
Podsumowanie operacji Olsen. W ﬁnale operacji złapaliśmy
ulicy”. Forsa czyni cuda i tak dostał cynk od byłego pracownisiedmiu kultystów. Trzy dziewczyny okazały się być oﬁarami
ka Olsena, że ten kręci ostre ﬁlmy erotyczne z udziałem swych
kultu, trudna sytuacja i szantaż materialny Olsena zmusiły je
dziewczyn. Kasety nie traﬁają na rynek, lecz do wąskiego grona
do uczestniczenia w zbrodni. Perﬁdność kultystów leży w fakprzyjaciół Olsena. To już było coś. Ewa utrzymywała kontakt cie, że faktycznie ﬁlmowali cały ceremoniał, ale do momentu
z kultem Asmodeusza. Jej szef Olsen tworzy ostre ﬁlmy erotyczzłożenia oﬁary, po czym materiał rozprowadzali w kręgu znajone. Jak ostre i czy za tym nie kryje się ceremoniał pseudoreligij- mych. Przesłuchania dały pełną listę amatorów „erotyki”. Zajmie
ny, kult Asmodeusza? Czy dziewczyny były zmuszane do zdjęć?
się nimi obyczajówka z Policji. Dobra wiadomość, że Kleryk Rus
Na te pytania musiałem znaleźć odpowiedź.
przeżył, choć z połamanymi kośćmi. Patolog, który zrobił sekcje
4. Teraz przyszedł czas na podsumowanie nagranych mateciała Olsena nie znalazł przyczyn tak niezwykłej demonstracji
riałów z podsłuchu. Nasłuch prowadziliśmy dwa dni, ale dopiesiły. Czyżby w Olsena wstąpił prawdziwy diabeł?
ro ostatnie godziny wniosły coś do sprawy. Na początek, krótki
STARSZY KLERYK JANIN
seks z sekretarką, oj nieładnie – żonaty. Później zrobiło się jeszcze ciekawiej. W pół do jedenastej do Olsena zadzwonił jakiś ToZałącznik pierwszy. Materiał dowodowy, nagrania z podsłuchu,
mas i poruszyli interesujący nas temat – kręcenie erotyka. Nie personalia osób zamieszanych w operacje. Poziom dostępu dwa.
Załącznik drugi. Teczki Kleryków Pawła, Jana i Rusa. Poziom
mam ochoty przytaczać całej rozmowy, wszystko jest w materiale dowodowym. W skrócie mnóstwo świństw i jeden konkret. dostępu trzy.
Załącznik trzy. Teczki Starszych kleryków Krzysztofa i Janina.
Zdobyliśmy adres imprezki – piwnica pod Agencją reklamową.
Poziom dostępu cztery.
Czas – północ. Postanowiliśmy działać.
5. Najpierw trzeba było się tam dostać. Łatwiej powiedzieć,
PLIK ARCHIWALNY 999. PRAKTYKA ZŁYCH A PRZESTĘPSTWO MAGICZNE PRZECIWKO
trudniej zrobić. Firma miała całkiem niezły system zabezpieCZŁOWIEKOWI.
czeń. Wysokie ogrodzenie, kamery i ochroniarzy węszących
Raport powstał w oparciu o informacje z przesłuchań Złych,
wszędzie… Miałem na to sposób. Skontaktowałem się z Agendą jakich Zakon Mgły ujął wciągu kilkuset lat działalności. Przypad7, która przesłała mi na laptopa plany budynku, także podziemków nie jest dużo, ledwie trzy. Ostatni z 1936 roku. Kim jest
nej części. Szybko zrobiłem wydruk i ruszyliśmy
Zły? Cóż, tak Kościół nazwał czarowników, którzy
ku kanałom.
odprawiają rytuały, by zdobyć nadludzką potęgę,
6. Cholera, ale tam śmierdziało. Na planie
a w ﬁnale Nieśmiertelność. Tym samym Źli łamią
kanały miejskie łączyły się z kompleksem podboskie prawo: „Z prochu powstałeś i w proch
ziemnych pomieszczeń Agencji, a to za sprawą
się obrócisz”. Jak się ma to z punktu widzenia
dróg odprowadzania nieczystości z budynku. Po
Zakonu Mgły? Dążenie do Nieśmiertelności nie
prostu super, czułem się jak w oczyszczalni ściejest przestępstwem magicznym. Także do nadków, a miało być jeszcze gorzej. Cóż, taka praludzkiej potęgi. Inaczej sprawa się ma, jeżeli Zły
ca. Przebijaliśmy się tunelami pół godziny, ale
wykorzysta zdobytą Moc przeciwko człowiekowi,
w końcu dotarliśmy do celu. Przed naszymi oczaby zdobyć Władzę, na przykład. Mamy tu już
mi stanęło nieduże, zakratowane okienko dzieprzestępstwo przeciwko człowiekowi. Zadaniem
lące nas od piwnicy Agencji Olsena. W sam raz
Agendy 5 jest tropienie i badania szkodliwości
by się przepchać, ale pozostały kraty. Poratowała
społecznej namierzonych Złych. Na tym polu
nas mini spawarka, prosto z Laboratorium Q. Tunajwiększym sukcesem jest osądzenie i skazataj wielkie dzięki dla Rusa, że ją zabrał. Jesteśmy
nie Fryderyka Bozaqe zwanego Wielkim. Historia
w domu. Do naszych uszu zaczęła docierać mutego procesu sięga pierwszej połowy XVII wiezyka, a raczej słowa wypowiadane w nieznanym
ku. Bozaqe był Czarnym Królem Bractwa Słońjęzyku oraz jęki kobiet. Wszystko to pochodziło
ca, a także potężnym szlachcicem z koneksjami
z niższych jeszcze poziomów. Przyspieszyliśmy
sięgających rodziny królewskiej. Jako lider Brackroku.
twa słońca mógł jawnie uprawiać magię, ale to
7. I tak stanęliśmy pod drzwiami pomieszczemu nie wystarczyło. Często. i przed publiką, denia skąd dochodziły coraz głośniejsze, przyciąmonstrował nadludzką siłę i przerażającą wręcz
Marcin „Kroghul” Górecki
gające jak magnes słowa. W powietrzu dało się
magię.
wręcz wyczuć gęstą atmosferę mocy. W tym momencie potarOto przykład jego manifestacji siły: jedna z mieszczek rzuciła
łem pierścień z włosia na serdecznym palcu lewej ręki. „Aniele
błotem w jego orszak, a ten cisnął w nią kulą ognia, spalając
stróżu mój wspomóż mnie” wyszeptałem w myślach, a towana popiół. Nie muszę mówić, że jego umiejętności stawiały go
rzysze razem ze mną. Wkroczyliśmy. Potężny kopniak wyważył
ponad zwykłych czarowników. Fryderyka zgubiła skłonność do
drzwi. Naszym oczom ukazał się przerażający widok…
gniewu i pycha. Gnębienie chłopów czy mieszczan uchodziło mu
8. Pomieszczenie rozmiarami przypominało sale wykładową
płazem, choć było przyczyną strachu pospólstwa, które szczerze
w podstawówce. Ściany i suﬁt wymalowane na czarno. Na ziego nienawidziło. Powoli czara goryczy się napełniała. Z czasem
mi leżały ciała męskie i kobiece. Całkiem nagie. Wszyscy wparozzuchwalony Bozaqe zaczął niszczyć nadprzyrodzoną mocą
trywali się w kapłana, którego głos przeszedł w krzyk. Był to
politycznych wrogów. Zabił Barona Fordera wyrzucając go przez
Olsen, ale jakiś inny. Tu nie o to chodzi, że był goły, wszyscy
okno. Spalił Holmsa, członka izby Lordów. Słowem przegiął pałę.
byli. Był jakiś większy, a jego ciało drgało od pulsujących pod
Czara goryczy przepełniła się. Zakon Mgły wkroczył do akcji.
skórą mięśni. Oczy. Para szklistych, błyszczących fanatyzmem Długi proces nie wchodził w grę. Potęga Bozaqe nie pozwalała go
ślepiów. W ręce trzymał serce leżącej przy nim dziewczyny.
kontrolować. Postanowiono wykorzystać gniew motłochu i spalić
Martwej dziewczyny. Dosyć, kurwa! Wyciągnąłem moją niezaZłego w publicznym linczu. Wyrok zapadł w oparciu o dowody
wodną spluwę i wymierzyłem w degenerata. Jestem Agentem w cichym procesie. A było tego niemało. Sąd dopadł Bozaqe na
Jej Królewskiej Mości z licencją na zabijanie, jestem Klerykiem
rynku. Tam nastąpiła egzekucja piekielnika. Nie było to proste,
Zakonu Mgły, angielskiej Inkwizycji z prawem sądzenia i wymieśmierć poniosło kilkudziesięciu mieszczan, ale jak mówi przysłorzania sprawiedliwości!! Nacisnąłem spust trzy razy spust celuwie: „I Herkules dupa, kiedy ludzi kupa”. Inkwizytorzy naszego
jąc w mostek Olsena. Równocześnie Jan i Rus zajęli się resztą
zakonu dokonali dzieła. To najsłynniejszy przypadek procesu
kultystów. Mieliśmy tu rytualny mord, a reszta bandy odpowie
Złego w historii Zakonu. A jak sprawy mają się w obecnych czaza współudział. Trzeba tylko oddzielić kultystów od oﬁar, jeżeli
sach? Ano, szukamy tropów tego rodzaju czarowników, jestetakowe są. Jednak przedwcześnie dzieliłem skórę na niedźwieśmy czujni i zwarci. [rozdział Krąg Synów Nordu z Księgi Moc
dziu. Jakież było moje zdumienie, kiedy podziurawiony Olsen
dodatku Londyn 2003 dowiedzie, że przysłowie „Najciemniej
wstał!!! To nie koniec imprezy. Zacząłem kontynuować ostrzał, jest pod latarnią” jest prawdą. Zrozumiesz też, że Zły to gra
posyłając kulę za kulą. Nagle Olsen wystrzelił z ręki strumieo wielu stopniach szarości, a nie o jasno sprecyzowanym pojęniem energii kinetycznej, potężnej fali mocy. Dziękuję Ci Aniele
ciu Dobra i Zła – przyp. Autora]
Stróżu, że mnie wsparłeś i żyję do dziś. Rus miał mniej szczęSTARSZY KLERYK JANIN
ścia i poszybował w górę na dwa metry, by wbić się w ścianę.
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AGENDZIE 5

Pion operacyjny

Kleryk – obowiązki. Wykonywanie zadań wyznaczonych
przez Katedrę w ramach operacji konkretnych wydziałów.
Praca pozwala Klerykowi poznać różne kulty i szybko nabrać
odpowie doświadczenie. Jeżeli Kleryk będzie jednostką wybijającą się na tle współtowarzyszy to ma szanse na awans
na Starszego Kleryka.
Wymagania

Na początku kreacji bohatera, gracz musi wykupić umiejętności ciche poruszanie, maska, ostrożność, umiejętność
walki, pojazdy mechaniczne na poziom trzy (oznacza to
wydanie piętnastu punktów z puli na umiejętności), następnie kłamstwo, znajdowanie igły w stogu siana, z biurokratą
za pan brat, zasady formalne, na poziom 1 przynajmniej
oraz akrobatyka, dostrzegać, oddziaływanie na poziomie
dwa. Oznacza to wydanie w sumie wszystkich punktów na
umiejętności ogólne (18) i 15 punktów wolnych. Jeżeli chodzi o cechy to Budowa, Instynkty i Sprawność agent musi
mieć bazowe 2, by przeszedł przemianę biotechnologiczną.
Konstruując tęgo bohatera, gracz łamie zasadę zgodności
umiejętności z typem osobowości oraz zasadę cech o poziomach max trzy – patrz Proﬁty. Musi wybrać typ wojownik lub
mieszany oraz obowiązkowo wadę. Wada oznacza, że bohater rozpoczyna grę z czarną teczką, którą Agencja może wykorzystać, gdy stanie się niewygodny. Czarna teczka oznacza dowód na przekręt, czy innego rodzaju niechlubny czyn
z życia bohatera. Musi być to opisane w historii bohatera.
Wykorzystanie czarnej teczki zniszczyłoby bohatera w opinii
społecznej. Oznacza Asa w rękawie dla Kręgu Synów Nordu
w rozgrywce z bohaterem. Taka jest cena rozpoczęcia przygody jako Agent rządowy. Oczywiście bohater może rozpocząć grę jako zwykły policjant i dopiero w trakcie gry spełnić wymagania tej profesji. Dodam jedynie, że Klerycy nie
muszą przechodzić przemiany biotechnologicznej. Zamiast
tego poznają trzy czary: Ochrona Stróża Mego, która daje
ochronną moc Przeznaczenia 2 poziomu; Bycza Siła, która daje 5 poziom w budowie i Instynkt Zabójcy podnoszący
Instynkty do 5 poziomu. Mimo tego i tak zaczynają z Wadą (typ osobowości a poziom umiejętności – niezgodność).
Proﬁty i wyposażenie kleryka analogiczne z proﬁtami Agenta Wydziału K.
Starszy Kleryk – wymagania i proﬁty jak agent 0 – numer.
Pion administracyjny
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Agenda 5 zwana inaczej Zakonem Mgły działa na podobnych zasadach jak Agenda 1. Różnica polega, że Zakon Mgły
zakresem wpływów obejmuje jedynie Wielką Brytanię, a nie
cały świat, jak w przypadku Agendy 1. Różne są też cele.
Agenda 1 zwalcza wrogów interesu Korony. Zakon Mgły natomiast szuka dowodów na popełnione przestępstwo magiczne, tropi sprawców i skazuje. Zakon Mgły ma dwa piony
organizacyjne: operacyjny i administracyjny. W skład pierwszego wchodzą Klerycy i Starsi Klerycy. W drugim pracują
Starsi Klerycy, którzy przeszli na emeryturę. Pamiętajmy,
że choć Zakon Mgły działa w ramach Agendy Jej królewskiej mości od dziesięciu lat, to funkcjonuje w angielskim
sądownictwie od lat kilkuset. Teraz podam schemat kariery
w Agendzie 5.

Obowiązki – prace administracyjne w ramach konkretnych wydziałów. Wymagania – odbycie służby jako Starszy
Kleryk i przejście na emeryturę.
Dodatkowe materiały do gry Zły: Moc, Władza i Nieśmiertelność znajdziesz na stronie www.konspiracja.attu.pl Tam
też znajduje się forum poświęcone grze, gdzie możesz zadać
dręczące Cię pytania. Podręcznik podstawowy znajdziesz na
stronie poświęconej Wieży Snów, Konspiracji lub serwisu
1k20.net.

Pozdrawiam
Paweł „Cronos” Branecki
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Petersburg
poziom więzień

Wampir: Maskarada, Świat Mroku, dowolny system alternatywny
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Historia: W 1700 roku Piotr I wypowiedział wojnę Szwecji.
Chodziło przede wszystkim o zdobycie okna na świat, nadanie
gospodarce rozwojowego impulsu i podniesienie znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej. Te wszystkie gratyﬁkacje miał
zapewnić Petersburg – miasto założone 27 maja 1703 roku. Po
zwycięskim zakończeniu wojny stał się najważniejszym portem Rosji. W 1721 roku Piotr I uczynił zeń stolicę i wydał rozporządzenie, na mocy którego zabraniało się wznoszenia, remontowania i unowocześniania budynków w całym państwie,
za wyjątkiem nowo namaszczonej stolicy. Zewsząd zaczęli więc
nadciągać architekci, naukowcy i wszelkiej maści szarlatani,
z szatańskim planem wkradnięcia się w łaski cara jakimś innowacyjnym pomysłem. Jednak budowa miasta pochłonęła mnóstwo istnień. W sierpniu 1703 roku gigantyczne powodzie nawiedziły teren budowy, nasączając i tak już podmokłą okolicę,
której olbrzymie obszary stanowiły po
prostu bagna. Car zażyczył sobie mo- zdjęcie: www.pdmi.ras.ru
numentalnej stolicy na niezdatnym do
tego gruncie.
Choroby: Moczary wydzielają gazy
zgubne dla ludzkiego zdrowia: CH4,
CO2, H2S i NH3, co owocuje zwykle
dychawicą oskrzelową, rozedmą płuc,
czy też zapaleniem oskrzeli. Dychawica doprowadza do zawężenia oskrzeli
i oskrzelików na skutek skurczu ich
mięśni gładkich, obrzęku błony śluzowej, nadmiernego wydzielania śluzu
i jego zastoju w drogach oddechowych, natomiast rozedma powiększa
przestrzenie powietrzne ponad normę, na skutek pękania, a nawet zanikania, ścian oskrzelików. Choroby
te, przy stanie ówczesnej medycyny,
uważane były za śmiertelne.
Historia zamku: W dniu ufundowania miasta rozpoczęto budowę fortecy imienia Piotra i Pawła – miała być
bastionem obronnym przed Szwedami, lecz wrogowie zostali pokonani
przed ukończeniem zamku. Wówczas
budynek przeszedł pod kuratelę garnizonu i służył jako więzienie polityczne. Trzymano tam Dostojewskiego,
Gorkiego, Trackiego i brata samego
Lenina, Aleksandra. Centrum fortecy stanowi katedra Piotra i Pawła
– miejsce pochówku carów od Piotra
I po Aleksandra III. Na dachu świątyni stoi symbol Petersburga
– anioł ściskający w dłoniach złoty krzyż.
Więzienia: Część niedostępna dla turystów to spora cela,
w której w rzędzie ustawione zostały niezliczone ilości urn; każda naznaczona czarnym symbolem. Piotr I idąc za pomysłem
jednego z samozwańczych mesjaszów zdecydował się ufundować miasto na terenie, który pochłonie możliwie wiele oﬁar. Na
ich ciałach rysowane były tatuaże typu tribal [symbole plemienne – przyp. zast. red.]. Wysysały dusze nieszczęśników i przesyłały do glinianych dzbanuszków.
Tatuaże: Najstarsze udokumentowane ślady tatuowania pochodzą z mumii egipskiej kapłanki żyjącej 2000 lat p.n.e. Ślady powstały metodą nakłuwania skóry. Bardzo podobną sztukę
można zaobserwować na zachowanych malowidłach w grobowcu faraona Seti I wykonanych około 1300 lat p.n.e. W pierwszych wiekach średniowiecza wyznawcy Chrystusa nosili tatuaże
w postaci krzyży, ryb czy też inicjałów Jezusa. Znak ten był traktowany przez innowierców jako piętno, a przez chrześcijan jako
symbol zjednoczenia. W późniejszych latach swego istnienia
Kościół Katolicki potępiał ten zwyczaj w Księdze Powtórzonego
Prawa: „Nie będziecie nacinać skóry”. Lata 1800-1900 pośród
arystokracji to moda na kimona, czy urządzanie mieszkań na
modłę japońską. Tym samym przyszedł trend tatuowania cia-
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ła. Wszystko zaczęło się w chwili, gdy król Walii – Edward VII
w trakcie pobytu w Japonii kazał wydziergać sobie smoka.
Tribal: Forma tatuażu, którego nazwa pochodzi od słowa
„plemię”. W przeszłości nie istniały dokumenty nadające prawo
do ziemi, lub określające przynależność do grupy społecznej.
Potomków znamienitych królewskich rodów naznaczano w określony sposób. Znamiona, naturalne bądź sztuczne pojawiały się
na przełomie historycznych dziejów wszędzie tam, gdzie losy
wojen, emigracji, prześladowań dotykały monarchów. W kręgach wyznawców demonów i bóstw również stosowano tribal.
Znaki runiczne zatrzymujące złe duchy, glify dające władzę nad
demonem, symbole kosmologiczne broniące przed złymi ludźmi.
Dla MG: Petersburg na drodze graczy można wprowadzić
w różnoraki sposób, najlepiej jednak, gdy jakiś naukowiec zdradzi im tajemnicę, iż badając statystyki umieralności podczas budowy miasta zauważył, że odsetek trupów był
zbyt wysoki, w zasadzie nieosiągalny
w tamtych warunkach. Jeśli któryś
z graczy posiada wysoką Naukę, bądź
Śledztwo pozwól mu się wykazać.
Pokieruj wszystkim tak, by gracze
dociekali, na jakie choroby zapadali
budujący. Powinni także znaleźć informację o tatuowaniu techniką tribal
wszystkich budujących.
Bagna koło Petersburga: Prędzej czy później, drużyna powinna
tam traﬁć wiedziona ciekawością, czy
w korzystnych warunkach torfowisk
zachowały się jakieś szczątki ludzkie.
I tutaj po owocnych wykopaliskach
odnajdą masowe groby budowniczych.
Oczywiście na ciałach najmniejszych
śladów tatuaży nie będzie.
Zawiązanie akcji: Czas na odwiedziny Petersburga. Gracze winni
zasięgnąć języka i dowiedzieć się czegoś o miejscu, w jakim się znajdują.
Lepiej, by MG nie utrudniał tego zbytnio. A gdy drużyna wiedziona słusznym przeczuciem zawita do więzień
będzie świadkiem walki wąsatego
mężczyzny (nadzwyczaj sprawnego
ﬁzycznie) z ośmioma ludźmi. Teraz
czas na wybór: po czyjej stronie się
opowiedzą? Prawie na pewno po stronie mężczyzny. Jeśli uda im się wybić napastników okaże się,
że ocalonym jest sam Piotr I pilnujący swoich urn z duszami od
300 lat. W tym momencie można wykonać rzut na Spostrzegawczość + Okultyzm o stopniu trudności 9. Jeśli się powiedzie
jeden z graczy zorientuje się, że coś z tym osobnikiem jest nie
tak. Zrozumie, że jest demonem shen, a zabici ludzie należeli do
Grupy Uderzeniowej Zero. Jeśli zaatakują Piotra I, ten wykończy ich bez mrugnięcia okiem. Gracze mogą próbować ratować
się ucieczką z więzienia. Stary car nie może opuścić gmachu
z duszami.
Epilog, czyli po co to wszystko: Wszystko w zasadzie
może zakończyć się brakiem rozwiązania, lecz wówczas za bohaterami GU0 pośle swoich zabójców, a tego spotkania nie powinni już przeżyć. Gdy jednak będą dążyli do odszukania klucza,
podkreśl w rozmowie z którymś z mieszkańców znaczenie symbolu samego Petersburga – wspomnianego w opisie anioła na
dachu katedry. Gdy zostanie zniszczony odpieczętowaniu ulegną
wszystkie urny z duszami i gołymi rękami rozszarpią Piotra I.
W ten sposób gracze mają jedyną możliwość, by zaskarbić sobie
wdzięczność GU0, która w przyszłości może okazać się bardzo
opłacalna.

Paweł „Saem” Sasko
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Dziedzictwo Kaina
artefakt do Wampira: Maskarady

Wampir: Maskarada, Świat Mroku, dowolny system alternatywny

Jakub „Qba” Kasper

Historia: W czasach, gdy rozkwitało Pierwsze Miasto, pierworodni potomkowie Kaina zapragnęli złożyć
mu królewski hołd. Jednak nie istniało nic, co mogliby oﬁarować, a czego by nie posiadał. Wówczas Enoch,
słynący z mądrości, wysunął projekt zbroi, która jako
banalny dar, byłaby oznaką, iż nie istnieje już nic, co
Kain mógłby otrzymać. O dziwo, propozycję przyjęto,
a wykucia prezentu podjął się Irad, którego krzepkie
ręce, jak żadne do tego się nadawały. Kowal pracował
długo, aż w końcu powstała bastardowa zbroja zwierciadlana z zatopionymi w metalu zębami demonów. Żaden
z wampirów nawet nie próbował nadać jej specyﬁcznych właściwości, gdyż Kain sam potraﬁł tworzyć Dyscypliny, gdy tylko zaszła taka potrzeba. Podarek przyjął
z wdzięcznością i od tego czasu często widywano go zakutego w szlachetne płyty pancerza. Lecz gdy nadszedł
Wielki Potop i Pierwsze Miasto upadło, potomkowie szukali swego protoplasty. Ale Kain zniknął. Odnaleziono
jednak jego zbroję. Leżała porzucona przy roztrzaskanym, kamiennym tronie. Sędziwi taumaturgowie zgodnie orzekli, że metal, obcując z drogocenną krwią Kaina,
nabrał dziwacznych właściwości, których niepodobna
odgadnąć. Asekuracyjnie zarządzono podzielenie pan-
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cerza na cztery fragmenty i rozesłano je po świecie. Obecnie
nikt już o tym nie pamięta.
Wygląd: Dziedzictwo Kaina
to zbroja zwierciadlana, która
jest odmianą zbroi płytowej.
Jako że została dostosowana
dla swojego nosiciela uzyskała przymiotnik „bastardowa”.
Składa się z czterech części: napierśnika, naplecznika i dwóch
naramienników. Jej twórca zatopił w metalu ludzkie zęby, zwierzęce
kły i siekacze, a nawet szlifowaną kość
słoniową. Płyty zostały pokryte warstwą
czarnej farby, dzięki czemu zakonserwowano je przed rdzą i zabezpieczono przed
zdradzieckim lśnieniem w świetle księżyca.
Dla MG: Sposób wprowadzenia tego artefaktu do gry pozostawia bardzo dużą dowolność. Jeden z fragmentów może zostać odnaleziony przez drużynę przypadkiem, uzyskany jako
podarunek, bądź zlecony jako cel kradzieży. Nadzwyczajne właściwości zbroi może rozpoznać jedynie
zaawansowany taumaturg bądź bardzo sędziwy kowal.
Również specjalizacja Wampiryzm w zdolności Nauka
może obdarzyć podstawowymi informacjami.

Elementy: Dziedzictwo Kaina składa się z czterech
fragmentów, lecz by można ich było użyć, należy odnaleźć przynajmniej dwa kawałki. Elementy te, założone
na wampira, ulegną nierozerwalnemu spojeniu,
a bohater uczuje setki długich igieł wchodzących w ciało. Od tego czasu zbroi nie będzie
można już zdjąć. By heros mógł obudzić właściwości pancerza musi stąpać Ścieżką Kaina
i posiadać odpowiednio niskie pokolenie, określone zależnie od ilości elementów.
II fragmenty: Stały wzrost poziomu krwi +5, Wytrzymałości +1, stanu zdrowia +1, traktowany jako dodatkowa kratka przy stanie Poobijany. Bohater otrzymuje wadę Mroczne Fatum. Warunek użycia: Ścieżka
Kaina, VIII pokolenie lub niższe. Zbroja w takim stanie
pochłania 1 punkt krwi na dobę.

III fragmenty: Stały wzrost poziomu krwi +10,
Wytrzymałości +2, stanu zdrowia +2, traktowany jako
dwie dodatkowe kratki przy stanie Poobijany. Warunek
użycia: Ścieżka Kaina (minimalnie 5 oczek), VII pokolenie lub niższe. Zbroja w takim stanie pochłania 2 punkty krwi na dobę.
IV fragmenty: Stały wzrost poziomu krwi +10, Wytrzymałości +2, stanu zdrowia +2, traktowany jako
dwie dodatkowe kratki przy stanie Poobijany. Warunek
użycia: Ścieżka Kaina (minimalnie 6 oczek), VI pokolenie lub niższe. Zbroja w takim stanie pochłania 3 punkt
krwi na dobę. Noszący uzyskuje nową Dyscyplinę: Krew
Kaina.
Krew Kaina: Dyscyplina ta, dzięki posoce oddawa-
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nej pancerzowi, pozwala kształtować wygląd i właściwości Dziedzictwa Kaina. Jeśli bohater spełni wszystkie
warunki użycia czterech fragmentów zbroi, Krew Kaina
stanie się Dyscypliną, w której będzie mógł awansować
według wzoru 7x aktualny poziom.
● Przekleństwo Kaina
Jeżeli bohater użyje tej mocy kły zatopione w metalu
wydłużą się kilkakrotnie, co jest bardzo skuteczne, gdy
heros trzyma w objęciach przeciwnika. Rywal przeszyty
zębami dozna straszliwych obrażeń.
Mechanika: Gracz poświęca 1 punkt krwi, po czym
wykonuje rzut na Ścieżkę Kaina + Metalurgia. Ilość
sukcesów to liczba tur przemnożona razy trzy, by określić ile zmieniony kształt Dziedzictwa Kaina będzie się
utrzymywał. Kły zadają 10 obrażeń przy bezpośrednim
kontakcie z przeciwnikiem.
●● Moc Kaina
Zbroja niczym druga skóra zaborczo okrywa ramiona
i pięści bohatera, czyniąc z nich świetną broń. Przemiana zachodzi w mgnieniu oka i lśniące wypustki osłaniają
knykcie herosa.
Mechanika: Gracz poświęca 1 punkt krwi, po czym
wykonuje rzut na Ścieżkę Kaina + Metalurgia. Ilość
sukcesów to liczba tur przemnożona razy trzy, by określić ile zmieniony kształt Dziedzictwa Kaina będzie się
utrzymywał. Karwasze zadają obrażenia równe Siła+4
przy Stopniu Trudności 5.
●●● Marzenie Kaina
Stopień opanowania mocy zbroi znacznie wzrasta. Na
plecach bohatera tworzy się potężny, metalowy grzyb,
który pęka z chrzęstem i ze środka wystrzeliwują niczym gejzer olbrzymie, stalowe skrzydła.
Mechanika: Gracz poświęca 1 punkt krwi, po czym
wykonuje rzut na Ścieżkę Kaina + Metalurgia. Ilość
sukcesów to liczba tur przemnożona razy trzy, by określić ile zmieniony kształt Dziedzictwa Kaina będzie się
utrzymywał. Posiadanie skrzydeł umożliwia dowolne
ewolucje w powietrzu, natomiast prędkość latania zależna jest od Siły herosa.
●●●● Upór Kaina
Bohater posiadający ten poziom Dyscypliny może
w kilka sekund zwiększyć objętość pancerza i wytworzyć dowolny fragment zbroi. Wówczas Dziedzictwo Kaina szczelnie okryje herosa i ochroni go przed niemal
każdym atakiem.
Mechanika: Gracz poświęca 1 punkt krwi, po czym
wykonuje rzut na Ścieżkę Kaina + Metalurgia. Ilość sukcesów to liczba tur przemnożona razy sześć, by określić ile zmieniony kształt Dziedzictwa Kaina będzie się
utrzymywał. Opancerzenie podnosi Wytrzymałość +4.
●●●●● Przeznaczenie Kaina
Wampir może w jednej chwili zawezwać dowolne
moce przekształcenia Dziedzictwa Kaina. W ten sposób zwiększając wytrzymałość, tworząc skrzydła, przywdziewając karwasze i wydłużając kły staje się podobny
samemu Kainowi.
Mechanika: Gracz poświęca 1 punkt krwi za każde
przekształcenie, jakie chce wykorzystać, po czym wykonuje rzut na Ścieżkę Kaina + Metalurgia. Ilość sukcesów to liczba tur przemnożona razy sześć, by określić ile
zmieniony kształt Dziedzictwa Kaina będzie się utrzymywał. Obowiązuje połączenie właściwości użytych mocy.

Paweł „Saem” Sasko

32

– ARTYKUŁY Piotr A. Nowakowski

Gwenhwyvar
Pani Białego Płomienia

dowolny system fantasy

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY REGUŁY ZAKONU
Inaczej niż w innych zakonach kapłanami MOGĄ
być także kobiety.
Kapłan i kapłanka MOGĄ się pobrać.
Tylko ludzie, elfowie, krasnoludowie, niziołki
i gnomy mogą wstąpić do zakonu.
Każdy z kapłanów wyruszających w podróż
otrzymuje BEZPOŚREDNIO od Białej Pani magiczny
przedmiot – Rózgę Płomienia.
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ZAKON BIAŁEJ PANI
Zwany czasem Zakonem Białego Płomienia.
Kształci kapłanów, pomaga ubogim, opiekuje się
sierotami, NIGDY nie miesza się do wojen i polityki.
Sama Gwenifer ochrania siedziby i placówki Zakonu przed wkroczeniem wrogich wojsk.
Reguła głosi, że kapłan, który jest tylko duchownym nie na wiele przyda się światu. Dlatego neoﬁci
uczą się wybranych przez siebie specjalności takich
jak: lekarz, skryba, sekretarz, sędzia, ekonom, architekt.
Kapłani noszą ciemnoniebieskie tuniki z niewielkim stylizowanym okiem w białych płomieniach
wyszytym na wysokości serca. Na tunikę zarzucają
zwykle czarne płaszcze. Zgodnie z Regułą każdemu
z neoﬁtów tatuuje się niewielkie oko w białych płomieniach przy lewym oku, na kości policzkowej. Nie
ma przepisów dotyczących długości włosów, jednak Opiekunowie Płomienia zazwyczaj radzą włosy
krótkie.
Opiekun Płomienia to najwyższy kapłan Gwenyvar, wybierany z i przez Gremium Ojców i zaakceptowany przez boginię. Gremium Ojców stanowią
Ojcowie z wszystkich siedzib zakonu.

Michał „Tomb” Żółtowski

GWENHWYVAR (BIAŁA ZJAWA) – PANI BIAŁEGO PŁOMIENIA
Znana jest także pod imionami: Gwenifer, Gwenyvar, Ginevre. Forma imienia zmienia się w zależności od regionu, w którym jest czczona. Opiekunka wiedzy i nauki. Bogini neutralna, łaskawa dla
wyznawców. Często interweniuje samodzielnie lub
poprzez służące jej duchy. Zdarza się, że wędruje
po świecie w ciele nastolatki bądź nawet kilkuletniej dziewczynki. Wypróbowuje w ten sposób wierzących, gdyż jedną z pierwszych zasad jest nakaz
opieki nad porzuconymi, zagubionymi i sierotami.
Jej symbolem jest oko otoczone białymi płomieniami.

podtrzymywany jest przez całą zimę, do pierwszego dnia wiosny. Jeśli Biała Pani będzie błogosławić
swoim wyznawcom – płomienie stają się białe i pozostają takie do wiosny. Jak dotąd płomienie zawsze zmieniały kolor.
Święto Pochodni

Odbywa się ostatniego dnia każdego roku (ostatni dzień lata). Ojciec siedziby uroczyście odpala od
Białego Płomienia pochodnie wyznawców. Po nabożeństwie, w trakcie którego odmawia się modlitwy
z prośbą o ochronę i opiekę, wyznawcy wracają do
domów z pochodniami Białego Płomienia. Pochodnia, która się wypali pozostaje w domu jako amulet
chroniący przed złem.
Noc Kruków

To szczególny czas. Noc z ostatniego dnia starego roku na pierwszy dzień nowego. Mieszkańcy Zaświatów mają wtedy większą niż zwykle moc i dużo
łatwiej jest im przeniknąć do świata żywych. Jest to
noc, kiedy umarli powstają z grobów, upiory krążą
po świecie, a demony kroczą ścieżkami śmiertelnych. Ich przewodnikami i zwiastunami są kruki.

OBRZĘDY
Rozpalenie Ognia Życia

Odbywa się przedostatniego dnia każdego roku
(przedostatni dzień jesieni). W trakcie trwania nabożeństwa, na głównym ołtarzu Ojciec siedziby
uroczyście rozpala ogień, w który wrzuca się wonne zioła. Potem odmawia się modlitwę do Gwenyvar z prośbą o łaskę w nadchodzącym roku. Ogień

Michał „Tomb” Żółtowski
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Całe stada kruków, które tylko czekają na ścierwo
nierozważnych wędrowców pozostawione przez rozgniewane demony. Święto Pochodni zostało ustanowione dla uzyskania przez śmiertelnych możliwości
ochrony w czasie Nocy Kruków. Jednak biada tym,
których pochodnia Białego Płomienia zgaśnie w tę
noc, a do domu zawitają ożywieni zmarli, upiory
bądź demony.
Podarunek Dla Duchów

Michał „Tomb” Żółtowski
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Ginevre nie zawsze sama spełnia prośby wyznawców. Czasem posługuje się służącymi jej duchami.
Jednak duchy te są zwykle kapryśne. Aby je ułagodzić kapłani codziennie część wieczornego posiłku
przeznaczają dla duchów poprzez wrzucenie dziesiątej części pokarmu do ognia i krótką modlitwę
z prośbą do Gwenyvar by poskromiła duchy.
INNE
Rózga Płomienia

Magiczny przedmiot, którym obdarowywani są
kapłani wyruszający w podróż. Wygląda jak zwykły
prosty kij z drzewa tamaryszku, ostrugany z kory.
Ma około sześciu-siedmiu stóp długości i około cala
średnicy. Jego moc może wyzwolić tylko kapłan
Białej Pani.
Magia przedmiotu polega głównie na jego niezniszczalności. Niestety, choć kapłani nie są wojownikami, muszą się bronić przed wszelkiej maści
przestępcami i zbójami, których zbyt często spotyka się na drogach. Dlatego też Rózga może zapalić
się białymi płomieniami, które nie czynią krzywdy
kapłanowi, a jednocześnie dość skutecznie zniechęcają napastników. Magiczne płomienie mogą
poparzyć, ale nie zabić; nie można też przy ich pomocy rozpalić ognia zwykłego i magicznego. Moc

MASZ

WIEŻA SNÓW
WYDAWNICTWO?

Chcemy, aby pewnego dnia Wieża Snów
ujrzała światło dzienne na papierze –
jako pismo drukowane, ale zupełnie nie
znamy się na wydawaniu drukiem czasopism.
Jeśli się znasz, jesteś wydawcą i chcesz
wydawać nasze pismo, chcesz i możesz
pomóc – jesteśmy otwarci na współpracę. Kontakt: magnes@poczta.fm.

CHCESZ

SIĘ ZAREKLAMOWAĆ?

Mamy 3000 czytelników na kwartał,
miłośników RPG, planszówek i fantastyki. Możesz zamieścić w naszym piśmie
reklamę na dowolnych zasadach. Rozpromować swój sklep, stronę, system
autorski. Kontakt: magnes@poczta.fm.

PISZESZ

TEKSTY?

Piszesz opowiadania, artykuły, przygody,
recenzje, mięcho, felietony, porady dla
Mistrzów Gry? Łamy Wieży Snów stoją
dla ciebie otworem – od zaraz możesz
dołączyć do naszych współpracowników
wysyłając tekst na mój adres – magnes@poczta.fm. Upomnij się o wstęp na
tajne forum.
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TWORZYSZ

Rózgi odpędza i rani wszelkie złe istoty. Zdarzały
się przypadki utworzenia przez Rózgę czegoś w rodzaju bariery magicznej jednak wszystkie moce
poza niezniszczalnością, odpędzaniem zła i Białym
Płomieniem wynikają z modlitwy i wiary właściciela.
Piotr A. Nowakowski

W POTRZEBIE

ILUSTRACJE?

Rysujesz, malujesz, tworzysz ilustracje
dowolnego rodzaju? Dołącz do ilustratorów Wieży Snów – kontakt: magnes@poczta.fm. Upomnij się o wstęp na
tajne forum.

MASZ

SYSTEM AUTORSKI?

Możesz zaprezentować go na łamach naszego kwartalnika, możesz dodać go do
spisu GOBAS na stronie www.gobas.prv.
pl – nie wahaj się, chyba chcesz, żeby
inni poznali Twoje dzieło?

CHCESZ

NA SKRYTYKOWAĆ?

Nie wahaj się – forum Wieży Snów (łączone z portalem moorhold.net) jest
otwarte dla wszystkich i czekamy na
twoje opinie. Adres: forum.moorhold.
net. Możesz także wysłać uwagi autorom
tekstów i ilustracji – wszystkim BARDZO
zależy na Twojej opinii!

CHCESZ

NAS WSPOMÓC?

Wieża Snów to póki co przedsięwzięcie
non-proﬁt. Możesz nas jednak wesprzeć
kupując w sklepie Rebel po kliknięciu na
linki na naszej stronie i w piśmie. Zyski

z reklam sklepu pozwoliły na razie sﬁnansować chipsy na ostatnią sesję, ale
może w przyszłości będzie tego – dzieki
Wam – więcej, wtedy pewnie doczekamy
się w Wieży Snów (nareszcie) konkursu
z nagrodami.
Jesteśmy otwarci na wszystkie inne formy pomocy – szczególnie reklamy Wieży
Snów na stronach i w innych pismach.
Kontakt: magnes@poczta.fm.

CHCESZ

ZASPONSOROWAĆ KONKURS?

Jeśli jesteś właścicielem sklepu z artykułami RPG, karciankami, planszówkami,
kostkami i chcesz zyskać na rozpromowaniu swojego sklepu w naszym piśmie,
możesz zasponsorować nagrody w przyszłych konkursach organizowanych przez
Wieżę Snów. Kontakt: magnes@poczta.
fm.

NIE

CHCESZ NICZEGO?

Jeśli lubisz Wieżę Snów taką jak jest, po
prostu nas ściągaj i czytaj, daj też znać
znajomym, że istniejemy. Uwagi i problemy możesz zgłaszać na nasz adres e-mail: magnes@poczta.fm.

– ARTYKUŁY Brus

Awanturnicy

czwórka postaci do dowolnego systemu fantasy
dowolny system fantasy

RAOUL

DEL

ESPINHA (32

LATA)

Pochodzi ze szlacheckiej, ziemiańskiej rodziny
posiadającej majątek na
południowym-zachodzie
Imperium. Mając osiemnaście lat młody del Espinha
zaciągnął się do wojska.
Walczył w różnych oddziałach, służył też jako lekarz
polowy, ale kariery wojskowej nie zrobił, nie odpowiadały mu panujące w armii reżim i dyscyplina.
Kilka lat spędził na włóczeniu się po świecie, wynajmując rapier każdemu, kto mógł zapłacić i kogo
Raoul uznał za wystarczająco godnego, by mu służyć. W końcu kilka lat temu traﬁł na dwór Filipa d’Evreux, księcia Kintyre w północno-wschodniej części kontynentu. Miejsce to spodobało się Raoulowi,
a Raoul spodobał się księciu. Młody zabijaka został
książęcym powiernikiem, jego osobistym lekarzem
i szermierzem. Często reprezentuje władzę książęcą w pojedynkach, „Sądach Bożych”, i robi to nad
wyraz skutecznie.
Raoul to człowiek kulturalny i dobrze wykształcony. Opanowany, bardzo pewny siebie, nigdy nie
okazuje wątpliwości, co do tego co robi. Lubi proste, pewne rozwiązania, ale z drugiej strony kocha
ryzyko, emocje, przygody, zastrzyk adrenaliny. We
wszelkich sytuacjach konﬂiktowych natychmiast
stara się przejąć inicjatywę i pojawić na pierwszym
planie rozgrywających się wydarzeń. Sporo w nim
przekory i kogutkowatości, na cudzą pychę i arogancję często reaguje kpiną, drwiną lub zaczepką.
Jednocześnie umie poświęcić zysk dla dużej sprawy, wierzy w przyjaźń, wartość ludzkiego życia,
ceni prawość charakteru.
Del Espinha jest niepoprawnym kobieciarzem.
Niejednego już się nabawił kłopotu, uwodząc młode żony bogatych dworaków księcia. Na szczęście,
d’Evreux ma słabość do swego ulubieńca i w krytycznych chwilach staje po jego stronie.
Raoul dba o elegancję ubioru, zazwyczaj paraduje w białej eleganckiej koszuli, bryczesach i wyso-

kich butach do konnej jazdy. Na szyi nosi amulet
w wizerunkiem pięknej dziewczyny. Na rewersie
medalionu widnieje motto życiowe młodego szermierza: „Jak nie ta, to inna” …
MONICA „JEŻYNA” MELIER (29 LAT)
Matka Jeżyny była najemniczką. Ojca Monica
nigdy nie znała. Od małego
dziecka wychowywana była
przez właściwie obce sobie
osoby – dalekich krewnych
lub znajomych matki. Gdy
miała sześć lat, została oddana do pensjonatu w An
Daingean – niewielkim
mieście na wschodzie Imperium. Z matką widziała
się parę razy do roku.
Mała Monica zawsze chciała iść w ślady matki
i zostać wojowniczką. Nauka ją nudziła, zresztą
nigdy nie miała z nią problemów. Mając siedemnaście lat zrezygnowała z dalszego uczenia się i zaciągnęła się do armii. Towarzysze nazwali ją Jeżyną
– trochę ze względu na jej początkową nietowarzyskość, trochę z powodu fryzury. Szybko sama
zaczęła używać tego imienia, “Monica” brzmiało dla
niej zawsze zbyt cukierkowo.
Armia stała się domem Jeżyny na osiem lat. Krew,
pot, brud… i wieczorne ogniska. Szybkie awanse,
aż do stopnia kapitana, dziewczyna zawdzięczała
brawurowej odwadze, umiejętności podejmowania
błyskawicznych decyzji i inteligencji. Miała posłuch
nawet wśród wiele starszych od siebie żołnierzy.
Jednocześnie czuła jednak, że wojsko to nie miejsce dla niej. Przy całej sympatii i szacunku, jaki
miała dla wielu ze swoich towarzyszy, brakowało
jej delikatności i subtelności w kontaktach międzyludzkich, inteligentnej rozmowy, dystansu do ludzi,
spokoju. Dlatego po ogłoszeniu końca wojny rozstała się z armią, mimo licznych nalegań przełożonych o kontynuację służby.
Przez kolejne cztery lata Jeżyna pracowała dla
różnych mniejszych i większych książąt, diuków
i baronów jako dowódca straży czy nawet małej,
prywatnej armii. Polityka, a zwłaszcza zamkowe
intrygi i spiski, ją mierziła. Większość ludzi z elit
dworskich uważała za pustych, bezwartościowych
i zupełnie niekonkretnych. Jednak do zawodowej
armii wracać nie chciała. Wykonywała polecenia,
unikając rozpatrywania ich w kategoriach złych
i dobrych. Gdy miała dość swego pana, rzucała
służbę. Cały czas szukała właściwego dla siebie
miejsca w świecie. Ostatnio związała się służbą
z księciem Kintyre, który wydał jej się dość rozsądnym człowiekiem.
Jeżyna jest osobą impulsywną, żywiołową, bły-
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Raoul del Espinha, Monica Melier, Jacqueline de
Muret i Gaspard Trevellian – czwórka awanturników z Kintyre, niewielkiego księstewka leżącego na
północno-wschodnich peryferiach Imperium. Wyżej
wspomniani to postaci o sporym doświadczeniu,
świetnie nadające się do wykorzystania jako jedna
drużyna.
Może w Kintyre dojdzie do zamieszek, ktoś zechce przejąć władzę? Czy bohaterowie staną po
stronie sprawującego władzę księcia, Filipa d’Evreux? A może książę zechce wysłać ich na arcyniebezpieczną wyprawę?
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skawicznie podejmującą decyzje. Pomysły natychmiast zamienia na czyny. Charyzmatyczna, przekonywująca, potraﬁ pociągnąć za sobą ludzi. Szczera
i konkretna.
W ubiorze Jeżyny dominuje styl praktyczny: płócienna koszula, na to skórzana, nabijana metalem
bluza, podobnego typu spodnie. Do tego ciężkie
rękawice i wiązane buty z twardej skóry. Do walki Jeżyna zakłada lekki stalowy napierśnik i prosty
pełny hełm ze szparą na oczy. Świetnie włada długim mieczem dwuręcznym i ciężkim łukiem reﬂeksyjnym.
JACQUELINE

LAT)
Pochodzi ze starej, liczącej ponad trzysta lat rodziny szlacheckiej. Wcześnie
wykryte zdolności magiczne
pozwoliły skierować ją do
Wież Magii już jako ośmiolatkę. Przeszła tam dokładne
szkolenia zarówno z zakresu
magii, jak i innych dziedzin
wiedzy – szczególnie interesowały ją historia i psychologia. Jednocześnie rodzina zadbała, aby mała Jacqueline odebrała staranne wychowanie, stosowne
do pozycji społecznej.
W wieku dwudziestu czterech lat zakończyła
szkolenia w Wieżach Magii i wróciła do rodzinnego
Kintyre. Życie w księstwie ją rozczarowało. Ludzie,
znając jej wiedzę i umiejętności, wciągali Jacqueline w brudne sprawy, kierując się czysto egoistycznymi pobudkami. Był to okres konfrontacji
jej idealistycznego traktowania świata z ponurymi
realiami mniej lub bardziej lokalnych intryg i konﬂiktów. Przez dwa lata czarodziejka podróżowała
po świecie, czasem jako wysłanniczka Wież, lecz to
nie zmieniło jej przykrych opinii o ludzkich motywach działania. Sporo czasu poświęcała badaniom
naukowym i doskonaleniu umiejętności, traktując
to jako sposób na odseparowanie się od otoczenia.
Jacqueline to osoba spokojna, cierpliwa i rozważna. Posiada ciepłe poczucie humoru. Wrażliwa
i delikatna, nie lubi wysuwać się na pierwszy plan.
W głębi duszy marzycielka i idealistka, choć jej zasady i ideały mocno już zostały pokiereszowane
przez rzeczywistość i w jej charakterze pojawiła się
nutka goryczy. Nie poddaje się jednak ponurości
świata, zawsze stara się zobaczyć jasną stronę życia, choć zdarza jej się, że nie potraﬁ zapanować
nad sobą i wybucha na widok rzeczy, które jej zdaniem nie powinny się w ogóle zdarzać.
Młoda magiczka ubiera się raczej skromnie. Często można ją zobaczyć w obcisłej aksamitnej kurtce
i prostych spodniach lub spódnicy. Praktycznie nie
używa biżuterii, a makijaż tylko subtelnie podkre-
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śla jej delikatną urodę.
GASPARD TREVELLIAN (36

LAT)

… Ja jeszcze z roczek, ze dwa,
Popływać chcę pod prąd …

Historię Gasparda Trevelliana można opowiedzieć w paru zdaniach,
ale można i napisać
o nim całą książkę. Wychowywał się w małym
miasteczku Sellit u ciotki i wuja, przez kilka lat
uczył się w niewielkiej
przyświątynnej szkółce.
Mając dwanaście lat
postanowił ruszyć w świat popychany przez ciekawość, jedyną chyba siłę, która miała na niego wpływ.
Był posłańcem, żebrakiem, chłopcem okrętowym,
włóczykijem, ochroniarzem, myśliwym, zwiadowcą,
przez trzy dni nawet właścicielem karczmy. Unikał
angażowania się w politykę i konﬂikty wielkich tego
świata. Unikał też wojny, choć kilkukrotnie służył
za zwiadowcę, a raz został przymusowo wcielony
do armii. Długie lata podróży wyrobiły w nim szósty zmysł, instynkt, pozwalający z daleka wyczuć
niebezpieczeństwo i kłopoty. Towarzysze mówią
o nim, że ma oczy z tyłu głowy i nigdy tak naprawdę nie zasypia.
Po dwudziestu czterech latach włóczęgi Gaspard
powoli zaczyna myśleć o ustatkowaniu się, zamieszkaniu dłużej w jednym miejscu. Ostatnio traﬁł do Kintyre, ale kto wie czy zabawi tu dłużej?
Trevellian to człowiek spokojny, opanowany, życie nauczyło go ostrożności i trzymania języka za
zębami. Posiada duży dystans do zdarzeń, nawet
tych, w które jest osobiście zaangażowany. Stara
się do niczego nie przywiązywać. Jednocześnie jest
bardzo ciekawy świata, a zwłaszcza ludzkich zachowań i ich dążeń do realizacji swych celów, często
bardzo egoistycznych. Sam właściwie niczego nie
pragnie poza poznawaniem świata i ludzi. Niechętny wszelkiej władzy, unika tłumów, ich zachowań
i reakcji zbiorowych. Szanuje indywidualności, ludzi myślących niekonwencjonalnie, nie w kategoriach własnego zysku.
Gaspard nosi zazwyczaj skórzaną bluzę z kapturem i długi również skórzany płaszcz z rękawami
zapisany na guziki. Na głowę zakłada stary, wypłowiały kapelusz lub wiąże chustkę. Świetnie walczy
na pięści i rzuca sztyletami, ale potraﬁ się posługiwać właściwie każdą bronią.
Brus
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– ARTYKUŁY Jacek Jamroży

Egzekutor

postać do dowolnego systemu
dowolny system alternatywny, dark fantasy, fantasy

„Nie trać czasu, pędź galopem,
Jak najlepiej ukryj się,
Czyś człowiekiem czy demonem,
On i tak odnajdzie cię…”
słowa przypisywane bratu Givanno Sardani
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Urodził się prawie trzydzieści lat temu. Jego rodzice, będąc nędzarzami, nie mieli żadnych złudzeń co do
możliwości zapewnienia synowi domu. Porzucili więc
noworodka pod bramą pobliskiego klasztoru i na zawsze zniknęli z jego życia.
Chłopiec traﬁł pod opiekuńcze skrzydła zakonników
i, jak wiele dzieci w podobnej sytuacji, złożyłby w przyszłości śluby zakonne i spędził
resztę życia za klasztornymi murami. Póki co jednak, niezależność
młodzieńca była stałym powodem
napięć między nim i jego ubranymi w habity braćmi. Był trudnym
wychowankiem. Żarliwie kochał
Boga, ale nie potraﬁł podporządkować się dyscyplinie narzucanej
wyznawcom. Nie korzył się przed
żadnym człowiekiem, nawet przed
wizytującym klasztor kardynałem.
To zaś skierowało losy chłopca na
zupełnie inny tor.
Jeden z członków kardynalskiej
świty, milczący mężczyzna w wielokrotnie łatanej sutannie, zwrócił uwagę na hardego młodzieńca
i zabrał go ze sobą, by zrobić z jego buntowniczej natury możliwie
najlepszy użytek dla Kościoła.
Zamiast poznawać Pismo, młody
adept zgłębiał tajniki walki z przeciwnikami tak ludzkimi, jak i tymi
spoza materialnego świata. Zamiast szukać ścieżki do zbawienia,
nabywał umiejętności niezbędnych
do poradzenia sobie wszędzie i w każdej sytuacji. Zamiast szerzyć nauki Stwórcy, uczył się nieść zagładę
wszelkim wrogom Boga i Kościoła. Pobierał nauki u boku
najlepszych egzorcystów, myśliwych, żołnierzy i morderców. Jedynym jego zadaniem było odnaleźć źródła
zagrożenia dla jedynej słusznej Wiary i zlikwidować je.
Szybko. Brutalnie. Skutecznie.
Był w tym dobry. Nie. Był najlepszy. Już pierwsze samodzielne zadanie zakończyło się pełnym sukcesem,
podobnie jak wszystkie następne. W miarę zdobywania
doświadczenia podejmował kolejne, coraz bardziej wymagające wyzwania, ale w żadnym z nich nie zawiódł.
Działał w tajemnicy, lecz wśród tych nielicznych, którzy
wiedzieli o jego działalności, stał się wkrótce żywą legendą.
Wyspecjalizował się w akcjach indywidualnych i nikt
nie mógł powiedzieć co działo się pomiędzy zleceniem
zadania, a powrotem z misji. Całkowity brak kontroli
nad nim doskonale odpowiadał niezależnej i buntowniczej naturze Egzekutora, którym to mianem określił go

jego bezpośredni zwierzchnik – brat Giovanno Sardani.
Sam duchowny zaś był zachwycony doskonałymi wynikami działań podopiecznego i jego samodzielnością,
dzięki której mógł zrzucić z siebie opracowanie szczegółów kolejnych zadań. Młody Egzekutor był dla niego
i dla Kościoła prawdziwym błogosławieństwem.
Błogosławieństwem, które stało się przekleństwem.
Pod koniec dziewiątego roku służby młodzieniec zupełnie niespodziewanie nie zgłosił się w przewidywanym terminie, by jak zwykle zameldować o wykonaniu
zadania. Brat Sardani wbrew własnemu przeczuciu zignorował ten fakt i postanowił zaczekać jeszcze na wychowanka, który – był pewien – poradzi sobie z każdą
napotkaną przeszkodą. Dopiero, gdy nieobecność Egzekutora przeciągnęła się do trzech
miesięcy, postanowił podjąć zdecydowane kroki.
Tropem zaginionego wyruszył
doświadczony oddział poszukiwawczy, jednak utracono z nim
kontakt. Dopiero kolejna grupa
wysłana jakiś czas później odnalazła zmasakrowane szczątki członków pierwszej ekspedycji. Samego
Egzekutora jednak nie wytropiła.
W niedługim czasie od jej powrotu znaleziono w Rzymie zwłoki biskupa nadzorującego pracę
brata Sardaniego i Egzekutora.
Widok ciała z rozprutym brzuchem i wnętrznościami dostojnika
rozwleczonymi po całym apartamencie, wstrząsnął świadkami
odnalezienia martwego, jednak
prawdziwa panika miała dopiero wybuchnąć. Przyczyniły się do
tego kolejne, coraz liczniejsze
przypadki makabrycznych zgonów
wśród kościelnych hierarchów.
Brat Sardani ku własnemu przeMichał „Tomb” Żółtowski rażeniu dostrzegł podobieństwo
tych zabójstw do metod pracy, jakie wpojono przed laty
młodemu, pozbawionemu rodziny chłopcu.
Wieść o morderstwach obiegła stolicę i bliski histerii
stan ogarnął mieszkańców. Pojawiły się plotki, według
których każdy duchowny miał paść oﬁarą nieznanego
demona. W celu nadania zagrożeniu bardziej realnej postaci, władze za namową Sardaniego postanowiły ujawnić fakt istnienia Egzekutora. Pozwoliło to na otwarte
wystawienie listu gończego za domniemanym sprawcą
i tym samym zainteresowanie ściganym stróżów prawa
i licznych łowców nagród.
Niestety, wszystkie działania na rzecz pojmania buntownika okazały się bezowocne. Pod mieczami gorliwych
żołnierzy i żądnych sowitej zapłaty łowców nagród zginęło wielu niewinnych, zaś zabójstwa nie ustawały.
Nikt nie wiedział, jakimi motywami kieruje się morderca. Nikt nie wiedział, jak dopada oﬁarę. Nikt nie wiedział, kto będzie następny…

Jacek Jamroży
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Rage Against the Machine
Dream Team z Warszawy

Cyberpunk 2020, Shadowrun, dowolny system alternatywny

„Guerilla Radio!!!
turn that shit off!!!”
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– Taa ra ra rara – łup – Taa ra ra rara – łup – Taa
ra ra rara… I NA FULL !!!
– GUERILLA RADIO !!! – ŁUP – TURN THAT SHIT
OFF!!!
– Zamknij ryja !!! – Bossy.
– TURN THAT SHIT OFF !!! Co, co, co…?
Muzyka ścichła.
– Co żeś mówił, kurwa???
– Zamknij ryja, bo już popieprzyłem zworki na
nowym chipsecie!!! Ścisz to do cholery jasnej.
– Ty to masz dopiero teksty… „Whata say, Whata
say, Whata say NOW ??”… Dobra.
Śpiewak wrzucił do ust kolejne, dwudzieste, ciasteczko cynamonowe. Zmrużył oczy i zaczął agresywnie gryźć ciacho. W rytm muzyki zaczął machać głową. Trzy grube, splątane, czerwone dredy
z dzwoneczkami na końcach zaczęły fruwać na półtora metra w górę.
– Łeb chcesz sobie rozwalić? – tym razem już
spokojnie spytał Bossy. – Trefniś załatw lepiej nowe
części, bo stary interfejs przez to pogowanie ci się
rozwalił.
– Klawiaturka też wchodzi, ale jak prosisz… Dobra lecimy. „Who’s got da power…”?
Czerwonowłosy Trefniś założył słuchawki na uszy
i zaczął wstukiwać kolejne komendy. Przez chwilę
było słychać tylko stukot klawiszy. W pewnym momencie czerwony zgarbił się i popatrzył z wyrazem
zdziwienia oraz politowania na twarzy na ekran –
zupełnie jak na dziecko, które zrobiło kupę w pieluchę. Trefniś wyprężył się i demonstracyjne zjechał
kciukiem na Enter jak cezar na igrzyskach.
Bossy spojrzał i odłożył lutownicę na bok. Wiedział, co zaraz będzie. Skleci nowy cyberdeck chyba
dopiero za tydzień. Trefniś wyrwał kabel ze sprzętu
stereo i razem z głośnikami zawył na cały hangar.
– „!!!SLEEP NOW IN THE FIRE !!!”
– Dobra będzie za jakieś dwie godziny… – dodał
na koniec.
Trefniś i Bossy to zgrana dwuosobowa drużyna.
Nie ma w Warszawie innych takich fachowców jak
oni. Gdy chcesz kogoś wynająć do roboty w sieci,
to właśnie ich.
Para powstała jakieś pięć lat temu, czyli w 2015
roku. Jak się spotkali??
NOW… Testify! – osiemnasto latek przy stoliku
machał głową i wcinał ciasteczka cynamonowe. Coraz wpisywał coś do laptopa szybkimi naciśnięciami
klawiszy.
Przy sąsiednim stoliku siedział nieco starszy
chłopak w szerokich spodniach i koszuli założonej
na bluzę z kapturem. Rozmawiał głośno z jednym
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z ﬁxerów.
– Dawaj 500 euroli albo nici z interesu.
– 450 i to wszystko.
– Kurwa, co? Za nowiutki, procek… Dobra dawaj…
Fixer odszedł. Chłopak w szerokich spodniach
wstał i ruszył w stronę wyjścia.
Czerwony zbyt agresywnie potrząsnął głową
i przywalił w laptopa. Ekran zgasł.
– Auuuuuuu…
Szerokospodniasty popatrzył na trzymającego
się za głowę czerwonowłosego i laptopa. Wziął go
do ręki, zdjął wierzchnią przykrywkę. Coś pomajstrował i odłożył z powrotem na stół. Ekran komputera zabłysną i włączył się na nowo. Wciąż trzymając się za głowę czerwony, próbując powstrzymać
wytrzesz oczu, zapytał:
– Potrzebne ci pieniądze?? Podaj numer karty.
Podał. Stukot klawiatury. Klawisze stukały coraz
szybciej. Ciastka traﬁały do ust z prędkością dwóch
na pięć komend.
– 25 000 starczy??? Dzięki za naprawienie laptoka.
Chłopak w szerokich spodniach wciągnął głośno
powietrze do płuc i wyciągnął rękę:
– Bossy jezdem…
Przez pięć lat zdziałali wiele. Lecz niewiele nadal
wie o nich każda ze służb bezpieczeństwa. Wiedzą
tyle ile jest plotek o nich. Po prostu mają za słabe
ﬁrewalle. To, co jest nie wykonywalne dla innych
netrunnerów, dla Trefnisia jest małym piwem. Właściwie to paroma ciasteczkami cynamonowymi –
bez nich nie działa w ogóle i nie robi nic. Pochłania
je z w ogromnych ilościach, gdy tylko siedzi przy
komputerze i jest w sieci. Muzyka jest kolejnym
czynnikiem przyspieszającym, jak i zwiększającym
hałas pracy. To go strasznie pobudza i daje siłę.
Jakby nie było, jest najlepszy w swoim fachu. Jeśli można jego hobby tak nazwać. W jego przypadku jest często artyzmem, sztuką. Rzeźbi sieć i bloki
danych tak jak mu się podoba.
Kradnie każde dane z każdego serwera. W sieci jest praktycznie nietykalny. Niewielu mu może
dorównać. Wszystko dzięki doskonałemu softowi,
który sam pisze. Dla rozrywki koduje kolejne programy i wirusy. Działa na własnym systemie operacyjny, który napisał.
Korzystanie z interfejsu czy klawiatury to jedno
i to samo. Komendy zostają podane przy niewielkiej różnicy w czasie. Sieć nie ma dla niego tajemnic. Przynajmniej nie pojawił się jeszcze ktoś, kto
może mu to udowodnić. Trefniś jednak nie jest głupi, zdaje sobie sprawę, iż może pojawić się ktoś
lepszy. I tylko na to czeka. Chce się wreszcie zmierzyć z kimś naprawdę godnym jego umiejętności.

– ARTYKUŁY -

Sam Trefniś jednak niewiele zdziałałby bez Bossego.
Bossy to ekspert od hardware’u. Jak i hardcore’u. Uwielbia tą muzykę. Zawsze słucha jej w wolnych chwilach.
Pierwszy sprzęt, jaki rozmontował i zmontował,
to stary komputer brata. Zalał go budyniem od
środka. W jaki sposób sam nie wie. W każdym bądź
razie, ze strachu przed bratem rozłożył go na pierwiastki, wyczyścił i złożył z powrotem. Nie miał wyboru. Nie stać byłoby go na kupno nowego. W ten
sposób poznał swoją przyszłą pasję. Komputery
i elektronika. Rozkładał wszystko i wszędzie. Potem składał. Daj mu odkurzacz i ekspres do kawy,

a złoży drukarkę i skaner.
Gdzie ich znaleźć? To proste. Jeśli nie jesteś z policji i ich nie ścigasz. Puść plotkę w sieci o potrzebie
zagrania w black jack’a. W pewnym momencie na
pewno się, któryś odezwie. Nie ważne, co mają wykonać. Byle większość roboty była w sieci. Hukają,
crack’ują, kradną dane.
Czemu podejmują się zadań? Dla frajdy i zabicia
nudy. A wysoka bardzo cena, jaką podają za wykonanie zadania jest tylko kaprysem. Trefek i tak
może ją przelać na jedno z kont w każdej chwili.
„Play and have fun.”
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Czerwonowłosy przez chwilę stukał w klawisze.
Nagle zamarł. Pomacał ręką dookoła. Wsadził dłoń
do pojemnika z ciastkami.
– Ty wszawy… – wydarł się nagle.
– Kurna w furgonie siedzimy. Nie drzyj się. –
Bossy oderwał się na chwilę od pinballa, aby uciszyć kumpla.
– Tak dużo bloków nawalili, że ciastka mi się
skończyły.
Wstał z pilotki przed monitorem i otworzył drzwi
furgonu. Dzwoneczki na końcach dredów zadźwięczały.
Na obchodne rzucił:
– Chcesz coś? Idę po ciacha.
– Kutak w cicie i rysz dwa diwany.
– Dobra – uśmiechnął się i poszedł zasunąwszy
wcześniej drzwi od furgonetki.
Bossy zaczął lutować znowu przewody do nowego projektu cyberdecku. Trzeba korzystać póki nie
ma wariata i jest spokój.
Po piętnastu minutach drzwi otworzyły się. Bossy
wrócił do gry w pinballa’a.
– Naści – rzucił pudełko z chińszczyzną na stół.
Popatrzył na ekran.
– Dobra, spadamy. Skopiowało.
Czarna furgonetka ruszyła na autopilocie.

RYSOPISY SIECIOWE
Imię: Świętosław;
Nazwisko: Sobieski;
Alias: Trefniś , Red Jack, Redhair, Redapocalypse;
Wiek: 23 lata;
Wygląd: Wysoki, młody, szalony z błyskiem w oku.
Najczęściej ubrany w czerwony kombinezon.
Ikona sieciowa: joker lub czerwony walet;
Wzrost: 180 cm;
Oczy: Zielone;
Włosy: Trzy grube, dredy z dzwoneczkami na końcach;
Waga: 85 kg;
Opis: Zwariowany młody człowiek, zawsze chodzący
wszędzie z cyberdeck’iem/laptopem. Pewny siebie,
inteligentny i szalony.
Ulubiona broń: MAC-10 („Szalony? Jeśli kontakt
ogniowy to przynajmniej bliski!”).
Imię: Radosław;
Nazwisko: Zalesiuk;
Alias: Bossy, Whitout_shoes, pinball_master;
Wiek: 24 lata;
Wygląd: Barczysty wysoki, młody człowiek, zazwy-

czaj ubrany w szerokie, sztruksowe spodnie, łańcuch z prawej strony, koszula założona na bluzę
z kapturem. Koszulka z nadrukiem loga ulubionego
zespołu KoRn’a lub Biohazard.
Wzrost: 180;
Oczy: Brązowe;
Włosy: Krótko ścięte, ciemno brązowe lub czarno ﬁoletowe;
Waga: 90 kg;
Opis: Spokojny, opanowany, czasem wręcz
ﬂegmatyczny. Często nosi przy sobie diskman’a lub odtwarzacz mp3. Przenikliwe spojrzenie i iskierki tłumionego
szaleństwa.
Ulubiona broń: USP – pitolet z tłumikiem( „Przynajmniej cicho :D”).
Czarna furgonetka wjechała z piskiem opon do starego hangaru wojskowego na opuszczonym lotnisku.
Pięć minut później na pasie startowym słychać było dźwięk basu gitarowego…

-=baca=Kinga „Hollow” Spiczko
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Za jrzyj do l a mu s a
stare domy

KRONIKA
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Tarcza zegarka podświetliła się na zielono. Było już wpół
do jedenastej – do jedenastej jeszcze pół godziny. Zdążę
na pewno, pomyślał i ruszył w stronę osiedla.
Na mokrej od jesiennego deszcz ulicy nie było nikogo.
Stały tylko zaparkowane samochody.
Blokowiska były puste już dawno. Po lewej, w sklepie
z armaturą migotało miarowo światełko alarmu. Kilkadziesiąt metrów dalej w parku, za skrzyżowaniem obok
szkoły, na dębowych gałęziach pokrakiwały cicho wrony.
Siedziały na większości drzew. Większości…
Ominął kilka samochodów i zaczął myśleć, czemu nie wybrał drugiej strony ulicy z chodnikiem. Trochę wygodniej
byłoby pójść lewą stroną.
Minął parking i zatrzymał się, aby zawiązać sznurówkę.
Przystanął przed domem na rogu skrzyżowania. Ujął
w dłonie mokre sznurówki i zaczął wiązać supeł. Spojrzał
w stronę domu, przed którym się zatrzymał. Stara pordzewiała siatka otaczająca zapadły teren nie pasowała
do ładnego granatowo-bordowego tynku. Dom był stary,
lecz zawsze miał ten sam kolor. Bloki poszarzały, a ten
stary komuch nie. Co dziwne, teren, na którym go zbudowano był zapadły. Położony niżej niż reszta osiedla.
Nawet blokowisko na przeciw parkingu było położone na
wzniesieniu. W oknach domu wisiały ładne ﬁranki. Zawsze te same. Zawsze białe.
W oknie pojawiła się twarz. Gdy mrugnął, natychmiast
zniknęła. W środku było ciemno. Nagle w głębi coś błysnęło. Za chwilę dał się słyszeć brzęk tłuczonych talerzy.
Kończył już wiązać sznurówki, gdy w oknie znowu się pojawiła twarz. I nie była to twarz wesoła ani przyjazna.
Raczej dziwna.
Mocno szarpnął sznurowadłem i skończył węzeł.
„Jestem ateistą, ale w pobliżu tego domu, a tymbardziej
w środku nocował nie będę.”
Przyspieszył kroku i dopiero kilkanaście metrów po przejściu skrzyżowania obejrzał się.
Wrony.
Siedziały na większości drzew. Ale nie na drzewie na terenie posesji.

Straszne historie są miłe. Zwłaszcza, gdy odpowiada się je przy ognisku w leśnej głuszy, bądź też
na obozie w domku przy zgaszonym świetle. Duchy,
konie/statki/pociągi-widma, opuszczone nawiedzone domy. Często są to fantazje i bajki. Z czasem
też dorastamy i stwierdzamy, że bajki i to w dodatku dla dzieci. Każda historia musi mieć swój początek, a zarazem jakieś ziarno prawdy.
Nawiedzone domy. Stoją na skraju miasta. Stare,
zapadłe. Często w mieście nazywane nawiedzonymi
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tylko dlatego, że są puste. Takie istnieją schematy.
Dziś jednak zaserwuje wam opowieść o domu
nawiedzonym na jakieś 90%, jednym, który jest
„podejrzany” oraz jednym, który został już zburzony, ale posiadał duszę – w przenośni bądź też nie.
Miejsca te istnieją naprawdę i znajdują się w moim
mieście – Białej Podlaskiej. Co ciekawe nie stoją na
obrzeżach miast, ale w centrach osiedli.
Pierwszy dom to oczywiście opisany we wstępie.
Stoi na skrzyżowaniu parkowej z jakąś inną ulicą.
Co ciekawe teren, na którym został wybudowany
jest niższy od reszty o około metr. Co jeszcze ciekawsze, blokowisko obok którego został wybudowany znajduje się na wzniesieniu. Różnica pomiędzy
terenami jest dosyć sporawa. Tylko ten teren jest
położony niżej. Ogrodzenie rzeczywiście kontrastuje ze ścianami budynku. Siatka jest pordzewiała
i niewysoka. Niższa niż większość ogrodzeń. Po tej
stronie ulicy, gdzie znajduje się dom, nie został położony żaden chodnik. Dziwne, bo jak mi się zdaje
całe osiedle zostało już „ochodnikowane”. Pomiędzy
blokami nawet kostką brukową. Przed domem jest
tylko krawężnik, odgradzający ulicę od ziemistej
dróżki wyglądającej jakby została wykopana łopatą. Gdyby odbić się z krawężnika możnaby chyba
przeskoczyć ogrodzenie.
Przed domem znajduje się, o ile pamiętam, nie
wiadomo z jakiego powodu wystająca z ziemi „studzienka”, kryjąca bodajże kable telekomunikacji.
Przed żadnym z domów jeszcze tego nie widziałem.
Dziwne.
Sam dom jest jednopiętrowy. Typowy komuch
z prawie płaskim, pokrytym papą dachem. Na górze kominek, z którego nigdy nie ulatuje dym. Para
okien na każdej ze ścian i dosyć wąskie drewniane drzwi wejściowe, do których prowadzą schodki.
Czysty ładny, zadbany.
Istnieje naprawdę i domysły, co do tego, że jest
nawiedzony krążą już od bardzo dawna.
Plotki o tym domu istniały już wtedy, gdy moja
siostra była w podstawówce. Czyli około dwudziestu lat temu. Co ciekawsze i dziwne opowieści nie
znikły do dnia dzisiejszego.
Dom jest dosyć atrakcyjną posesją. W pobliżu
jest miejski bazar, szkoła i przedszkole, a co za
tym idzie plac zabaw, sklepy. Nawet przychodnia.
Posesja jest zadbana. Zawsze w tych samych, pierwotnie położonych na ściany, barwach. Trochę ponurych, ale zawsze identycznych. Jesienią nawet
liście nie leżą odłogiem. Zebrane w kupkę razem
z gałęziami, które spadły ze starości z drzewa.
Czysto. Mimo, że w okolicy jest pełno wron, prawie nigdy nie siedzą na drzewie przy domu. Nigdy
nie widziałem, aby ktoś coś robił na posesji. Może
nie natraﬁłem jeszcze na właściciela. Czy takowy
jest? Coś, co istnieje zawsze musi mieć jakiegoś
posiadacza. Aktualny właściciel na pewno jednak

– KRONIKA być chyba bliźniakiem. Tuż obok stoją fundamenty
pod sąsiedni. Wyglądają tak jakby miały być tarasem dla właściciela, widok szpecą tylko wystające
z cegieł druty. Nie wygląda na opuszczony. Wręcz
przeciwnie – ktoś tam mieszka. Świadczy o tym
antena satelitarna. Dziwi jednak to, że był budowany w mniej więcej jedenaście lat temu, a wciąż
nie jest wykończony. Tak samo zapuszczony jak zachwaszczona i zarośnięta część terenu za domem.
Brak środków, nasuwa się od razu na myśl. Jakkolwiek dom pozostaje niezmieniony od przeszło dziesięciu lat. A wystarczyłby chęci. Gdyby nie właściciele, byłby to drugi kandydat na nawiedzony dom
w moim mieście.
Ostatni dom to ten z duszą.
Nie ma go już, co prawda jednak nadal go pamiętam. Zburzony został jakieś 7-9 lat temu. A szkoda. Chętnie bym w nim zamieszkał.
Dom, o którym piszę mieścił się na moim osiedlu. Na skraju ulicy, w sąsiedztwie bloków. Cały
zbudowany z drewna. Pomalowany na szaro. Cały.
Na dachu nawet nie pamiętam, aby leżała papa. Patrząc z zewnątrz wiedziałeś, że wchodząc do środka
podłoga będzie skrzypieć. I skrzypiała. Skąd wiem?
Jeszcze przed zburzeniem w środku była wypożyczalna kaset wideo. Byłem tam parę razy. Dom był
bardzo ładny, pomimo, że już stary i podniszczony.
Może to właśnie to decydowało o jego uroku.
Wewnątrz wyłożony drewnem pięknie cicho poskrzypywał.
Zawsze wieczorem wyglądał posępnie i tajemniczo. Nie strasznie. Lecz tajemniczo. Taki go zapamiętam. Tajemniczy, stary dom w ciemnym parku.
Zapamiętam. Szkoda, ze go zburzyli. Byłby świetnym mieszkaniem, a jeszcze lepszym miejscem na
sesje.
Możliwością łatwą do zaadoptowania w RPG jest
przyjęcie, że opuszczone domy to kryjówka jakiegoś z wampirów („Wampir: Maskarada”) [oraz cała
reszta systemów Świata Mroku – przyp. zast. rednacza] bądź też jednego z miejscowych Czartów
(„Zły”), jeśli tylko rozgrywacie sesje w swoim mieście. A może siedziba dawnych kultystów czy nawet przedwiecznych ( „ZC”). Poszukajcie w swoim
mieście takich miejsc, jak domy opisane pokrótce
przez mnie. Takie posesje są ogromna kopalnią
pomysłów na sesje. Popytajcie starszych o dziwne domy, w których ponoć straszy. Jeśli możecie,
to nawet zwiedźcie te miejsca. Zróbcie plany, narysujcie lub sfotografujcie. Możecie nagrać nawet
na taśmie bądź na cyfrówce ﬁlm z tego miejsca.
Potem wystarczy to wykorzystać na sesji. Gracze
będą mogli zobaczyć miejsce naprawdę.
Mistrzu postaraj się i poszukaj. Umil sesję graczom i sobie. Miłej sesyjki.
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tam nie mieszka. W dzień można tam przyjść i coś
zrobić. Dlatego najprawdopodobniej dom jest taki
zadbany. W nocy jednak dzieją się dziwne rzeczy.
Ponoć. Mówi się najczęściej o latającej zastawie,
wywracanych meblach, dziwnych dźwiękach i halucynacjach. Słuchy chodzą, że jeden z właścicieli
mieszkania zarzekał się, iż z wieloma rzeczami miał
do czynienia i wiele już widział, ale po nocy spędzonej w domu przeprowadził się w trybie natychmiastowym.
Poprzedni właściciele próbowali coś zrobić z dziwnymi zjawiskami. Wzywani byli bioenergoterapeuci (sprawdzający pewnie żyły wodne), egzorcyści,
księża. Nic nie skutkowało. Dziwne zjawiska pojawiały się zawsze.
Dom, na przestrzeni lat, rzekomo zmieniał właścicieli wiele razy. W mieście o tym domu wiedzą
jednak wszyscy, więc obecny posiadacz posesji tak
szybko jej nie sprzeda.
Co jednak jest powodem tego, że jest nawiedzony? Przypuszczeń, „dlaczego” nasłuchałem się więcej niż tych, „co” się tam dzieje. Wersji jest kilka.
Wszystkie sprowadzają się do jednego mianownika. Śmierć kogoś, kogo dusza tam teraz straszy.
Pierwsze. Dom został zbudowany na cmentarzu
poległych żołnierzy pochowanych tam po II Wojnie Światowej. Mało prawdopodobne. Posesja mieści się nie aż tak daleko od centrum, aby 50-60
lat temu leżeć na obrzeżach miasta. Choć kto wie.
Drugie. W mieszkaniu tym jeszcze podczas jego budowy został ktoś zamordowany. Możliwe, że niedoszły właściciel. Trzecie. W tym domu ktoś po prostu
zmarł i jego dusza jest związana z tym miejscem.
Dlaczego? Czwarte. Myślę, że jedno z ciekawszych.
Jeden z członków rodziny został wydziedziczony
i wyrzucony. Po śmierci jego dusza straszy w rodzinnym domu. Piąte. Możliwe, że ktoś tam wywoływał duchy, które teraz nie chcą bądź nie mogą
odejść. Wszystkie powody, „dlaczego” wydają się
prawdopodobne. Mają w sobie jakąś nutę mistycyzmu i tajemniczości. Kto wie, co jest prawdą? Jak
mawia moja siostra „Więc coś musi być na rzeczy”.
Ja jednak mam nieco inną koncepcję. Taki nawiedzony dom byłby świetną przykrywką dla jakiegoś
lewego interesu. Handel narkotykami lub maﬁa
raczej nie wchodzi w grę. To dałoby się wykryć,
w dodatku zbyt szybko. Co jednak, jeżeli tam właśnie znajduje się kryjówka handlarzy obrazów bądź
antyków? Przyjdą pohałasują, poświecą latarkami,
a w piwnicy dobiją targu. Choćby przez Internet,
jeśli nawet nie na miejscu. Właściciel dostaje swoją
działkę, o ile sam nie jest współwłaścicielem interesu. Wystarczy rozpuścić plotki.
To jeden dom.
Następny.
Kolejny dom jest też bardzo dziwny. Stoi niedaleko mojego bloku. Skrzyżowanie bodajże Kąpielowej
z Wyszyńskiego. Stoi w sąsiedztwie z salonem samochodowym. Po przeciwnej stronie ulicy kościół.
Dom nie wygląda na nawiedzony jest jednak, co
najmniej, dziwny. Ogrodzony siatką tak samo niską
jak w poprzednim przypadku i tak samo pordzewiałą. Dwupiętrowy, nie pomalowany. Pierwotnie miał

(W tekście pojawia się wiele przypuszczeń i na
pewno nie należy brać wszystkiego na poważnie.)
-=baca=dop. rednacz: a gdyby ktoś brał na poważne, to polecam lekturę sceptic.com i działu „Okiem sceptyka” ze Świata Nauki.
Umysł potraﬁ nam płatać niezłe ﬁgle.
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Słoneczne promienie ślizgały się po perlistej,
morskiej powierzchni, a okrasiwszy reﬂeksami ginęły wśród toni. Glony próbowały dać odpór nacierającej łodzi, jednak drakkar mknął nadal.
– Hhy, hhy – jęczeli mężczyźni usadzeni na dwudziestu ławkach, a sękate dłonie poruszały wiosła
z wyuczoną systematycznością.
– Ja się tu, kurwa, wykończę – burknął jeden
z wioślarzy, sapiąc jak hipopotam. Jego wzrok powędrował w kierunku zadartej, rzeźbionej rufy. Podłużna paszcza rozwierała się obnażając zatopione
w potężnych dziąsłach skrofuliczne, wykrzywione
zębiska, jaszczurze oko osadzone głęboko w czaszce, osłonięte skórnymi wyrostkami brwi spoglądało
w szaﬁrową toń, a wąsy rozbiegały się swobodnie,
aż po grube wanty.
– Chroń nas – rzekł dewocyjnie wioślarz. Patrzył
jeszcze przez chwilę na rzeźbę opiekuńczego ducha
i ponownie zaczął wiosłować.
– Ty, Walimorda, nie pieprz do siebie, tylko wyskocz na maszt tarczę zawiesić – zakomenderował
kapitan i podrapał się po naznaczonym czarną ospą
policzku. Wioślarz posłusznie odłożył narzędzie pracy, sięgnął po krwistoczerwony puklerz spoczywający pod masztem i jął wspinać się na górę. Wiatr,
a dął potężnie, zakołysał nim niczym piórkiem. Walimorda nieco przestraszony przymocował puklerz
rzemieniami do masztu i zjechał na pokład.
– Skiriges-heal! – rozległo się wołanie mężczyzny stojącego na ruﬁe.
– Ziemia – wyszeptał Walimorda oddychając
z ulgą.
– Do wioseł do cholery!!! Sam nie popłynie –
wrzasnął kapitan i chlasnął go po karku skórzaną
rękawicą. Walimorda skruszony usiadł na ławeczce
koło reszty kamratów, ujął wiosło i ponownie zaczął
pracować.
***
Ludzie w porcie przyjęli ich z niewielkimi obawami, jak zawsze zresztą. Żeglarze poczęli wyładowywać towary przeznaczone na rynek. Wywlekli obuwie skórzane, szklane paciorki, grzebienie,
piszczałki, igły, liny, wiele wyrobów z rogu i kości,
odlewaną biżuterię, obrobione kły morsa i bursztyn. Wszystkie towary cieszyły się szczególnym zainteresowaniem, mimo że inne statki – a w porcie
stały langskipy, knarry i ledungi – również oferowały szeroki asortyment.
***
Po trzech dniach, gdy ludzie w porcie wypompowali się już ze wszystkich oszczędności, Wikingowie
załadowali resztki towaru na pokład, pożegnali się
serdecznie i odpłynęli w morze pchani zachodnim
wiatrem.
– Zdjąć tarczę – zakomenderował kapitan, a Wa-
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limorda pokręcił głową ze zrezygnowaniem, gdyż
wiedział, co się święci. Mimo to wlazł ponownie na
maszt i odwiązał puklerz.
– Zawracamy!!! – zaryczał kapitan. W kilka chwil
zwinięto żagiel, położono maszt, a wioślarze zmienili miejsca. Drakkar niemal od razu zaczął płynąć
w powrotnym kierunku. Gdy tnąca morze łódź została dojrzana w porcie, podniosły się niesamowite
wrzaski i lamenty, bo każdy mieszkaniec wiedział,
w jakim celu wracają handlarze, zwłaszcza, że na
maszcie nie było tarczy.
***
Wikingowie jak wygłodniała horda zaatakowali
port. Zaprawieni w łupieżczych wyprawach wojowie
szczerbatymi toporzyskami zaczęli rąbać drewniane
chaty. Wszędzie wokół roznosił się dziecięcy płacz
i drażniący zapach świeżo ulanej krwi. Co silniejsi
mężczyźni próbowali stawić opór, a w nagrodę na
ich oczach mordowano dzieci, a kobiety gwałcono.
– Walimorda, do cholery, zajmij się czymś pożytecznym! – zagrzmiał kapitan na podstarzałego
wioślarza, który właśnie grzebał w kufrze wypełnionym futrami i tkaninami. Walimorda posłusznie
zaczął zaganiać zapłakane dziewczęta na statek,
krzywiąc się przy tym i przymykając oczy. Nigdy
nie lubił patrzeć na rzeź.
– A! Ta, ta taa! – rozległo się bojowe jodłowanie szarpiące powietrze na strzępy. Załoga jednego
langskipu chwyciła za broń rozgoryczona czynami
Wikingów i rzuciła się w wir bitwy, biorąc w obronę miejscową ludność. Okutani w skóry mężczyźni aparycją przypominający zwierzęta starli się jak
fale, a krwista piana zbryzgała twarze. Do buntującej się załogi przystali po chwili kolejni żeglarze, gdy

– LITERATURA -

***
Intensywny, przeszywający zapach ﬁołków wdarł
mu się w nozdrza, chwycił za głowę obiema rękami
i począł tłuc nią o kamienna posadzkę, a przynajmniej tak mu się wydawało. Obrócił się na bok. Zdziwił się niesamowicie, gdy poczuł pod policzkiem gęstą sierść stanowiąca posłanie. Zerwał się na nogi.
– Gdzie… – wybełkotał, lecz nie dokończył, gdyż
było to aż nazbyt oczywiste. Obok pysznej leżanki,
na jakiej spoczywał siedziała jasnowłosa dziewczyna, ta sama, która towarzyszyła mu w porcie podczas walki. Okryta obcisłą, tkaną siermięgą i lnianymi spodniami, błyskała spokojnymi, błękitnymi
oczyma. Kołysząc biodrami podniosła się z leżanki,
ręką odgarnęła włosy i zbliżyła się do niego.
– Byłeś bardzo dzielny… – wyszeptała rozkosznie
jakby przypadkowo muskając go ramieniem. Walimorda dotknięty eksplodował niczym kartacze usadzone w przyciasnym dziale, a rumieniec zapłonął
mu na licach.
– Kim… kim jesteś? – zagadnął niezdarnie irytując się własną indolencją.
– Jestem Herfjöturr, walkiria służąca Odynowi.
– Wal…
– Zwą mnie także Okowami Wojny. Witaj w Walhalli.
– Więc ja nie… żyję? – zapytał, lecz dopiero po
chwili pojął idiotyzm pytania. – To ty walczyłaś obok
mnie, przyszłaś po… mnie? – dodał.
– Odyn cię wezwał – mruknęła, błyskając ząbkami, przy czy jej wargi, mięsiste i zmysłowe, ułożyły
się jakby do pocałunku. Dotknęła aksamitną dłonią
czoła Walimordy, a ten osunął się na kolana. Zasnął.
***
Pod powieki wdarło mu się jaskrawe światło pochodni, więc rozeźlony pokręcił głową, obrócił się
na bok i powoli otworzył oczy. Zobaczył uda okryte
spódnicą, grube, niekształtne nogi i wielkie chodaki. Rzucił się na posłaniu przestraszony, gdyż pomyślał, że spotkanie z powabną walkirią było jedynie snem.
– Odyn prosi do stołu – orzekła jedynie kobiecina
i podreptała w kierunku wyjścia. Walimorda odetchnął z wyraźną ulgą.
***

Wzdłuż rzeźbionej ławy zasiedli znamienici mężowie i przybrali poważny wyraz twarzy. Wargi wyginały się z pogardą, gdy lustrowali innych, zasiadających obok kamratów, lecz gdy spoglądali na
walkirie, piękne i waleczne duchy, oczy i serca syciły się ożywczymi promieniami szczęścia i chłeptały
urodę służek. Nad znakomitym jadłem unosił się
wiercący zapach dymiących jagieł, kaszy oblanej
sutą omastą, zup nalewanych drewnianymi kopyściami, kumysu oraz korzennego piwa.
Walimorda speszony przysiadł na końcu ławy, lecz
gdy go tylko dostrzeżono od razu zrobiło się więcej
miejsca. Rozsiadł się wówczas wygodnie i obserwował rozwój wypadków oraz salę, w jakiej przyszło
mu wieczerzać. Na ścianie wisiał gęsto tkany gobelin przetykany złotą nicią i zasłaniający niemal
cały mur – w tle odcinali się wyraźnie rudobrodzi
wojownicy z uniesionymi toporzyskami, aksamitne chmury i krwistoczerwony napis: „WALHALLA”. Wtem wszystko umilkło. Walimorda rozejrzał
się przestraszony. Przez zwieńczone łukiem drzwi
przeszedł dobrze zbudowany, podstarzały mężczyzna, a wszyscy wojownicy, jak jeden mąż, powstali
z szacunkiem.
– Spocznijcie – orzekł nowoprzybyły i zajął ostatnie, puste miejsce.
– To… Odyn? – zagaił cicho Walimorda, lecz nikt
nie odpowiedział. Mężczyzna miał siwe włosy, pomarszczoną na twarzy skórę, a rozcinała ją przepaska zasłaniająca prawe oko. Przyszedł jedynie
w przepasce na biodrach, toteż muskulatura i liczne blizny na brzuchu rzucały się w oczy.
– Raduje się me serce – zaczął skrzecząco – gdy
do naszego grona dołącza kolejny wojownik. Znaczy to, iż tradycja zachowana będzie, a pośród młodych cieszy się znacznym poważaniem. – Tu Odyn
zrobił krótka przerwę, charknął i splunął pod nogi,
po czym kontynuował – Azaliż prawdą jest, jaki Wiking przy stole, taki i w walce, toteż dajmy temu
świadectwo. Jedzcie bracia…
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serca wchłonęły ﬂuidy nienawiści umierających.
– Odynie! – zajęczał Walimorda i łańcuchem
do skuwania niewolników chlasnął przeciwnika po
twarzy, aż posoka buchnęła ze zgniecionych warg.
Poprawił uderzenie kilkakrotnie i, rozglądając się
za kolejnym oponentem, wepchnął mizerykordię
pomiędzy żebra leżącemu. Walimorda jak rosomak siekł wszystkich wokół metalowymi okowami
dyndającymi mu u nadgarstka. Słyszał jęki mordowanych bestialsko towarzyszy, chrapami czuł pot
i ekskrementy wyszarpane z trzewi, widział walczącą obok niego… złotowłosą dziewczynę? Zatrzymał się w amoku, spojrzał i uczuł potężne uderzenie w nasadę czaszki. Ciemność eksplodowała pod
powiekami…

***
Po wieczerzy przyszła pora na zapowiadaną walkę. Tradycją już się stało, że najmłodszy wyzywał
najstarszego, toteż Walimorda stanął naprzeciwko
osiemdziesięcioletniego, sążnistego dziadka z mięśniami jak postronki. Wcześniej wybierano broń.
Starzec ujął do ręki wąską karabelę i puklerz, a Walimorda zdecydował się na niewielki korbacz. Walka
nie trwała długo. Staruszek nie mógł nadążyć za
żwawym jeszcze wojownikiem, jedynie odbijał uderzenia, toteż padł po chwili ciosem przez łeb prowadzonym. Jak się później okazało został zabrany
do sanitarnego skrzydła kompleksu, gdzie walkirie
miały specjalne baczenie na wszystkich pacjentów,
by jak najszybciej wrócili do sił.
Walimorda zadecydował, że następnym razem da
się pobić. Jak pomyślał, tak zrobił…
***
Gdy uniósł ołowiane pokrywy osłaniające oczy
prosto w źrenice buchnęło mu piękno pochylającej
się nad nim dziewczyny. Poczuł nagle, że piecze go
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skóra na plecach – gryzie i swędzi. Zrozumiał, że
się czerwieni. Nerwowo przekręcił się na bok przypadkowo muskając ramieniem jej gołębie piersi.
Zamknął oczy.
– Już ci lepiej – usłyszał znajomy głos zabarwiony nutką radości.
– Yhy – mruknął jedynie i siląc się na obojętność
usiadł na posłaniu. Tym samym, na którym obudził
się pierwszego dnia. Usiadła obok. Walimorda przestraszony odsunął się nieco, lecz gdy pomyślał, że
mógłby ją tym urazić, powiercił się jedynie i wrócił
na poprzednie miejsce.
– Jesteś Herfjöturr, tak? – wydusił z trudem.
– Yhy – zamruczała kiwając główką. Ośmielony
nieco nawiązaniem kontaktu spojrzał w jej błękitne
oczy, których ogrom chwycił go lazurowymi szponami za serce, a toń olśniła modrym blaskiem. Zaczął sapać. Po chwili otworzył usta i dyszał coraz
głośniej.
Ona jest taka… – pomyślał i dojrzał grube, czerwone wargi – niewinna.
– Mów do mnie Her – słowa wyrwały go z ekstatycznego transu. Zdał sobie sprawę, że gapił się
na nią długą chwilę z rozdziawionymi ustami. A potem… chwycili się jak wygłodniałe zwierzęta, na
siedząco, ręce pełzały po ciałach nerwowo pocąc
się i ślizgając. Spojrzeli na siebie. W oczach obojga
zapłonęły olbrzymie pochodnie pożądania, pożoga żądzy roztoczyła swoją gorącą aurę i wchłonęła
chętne ciała. Walimorda, teraz już ośmielony, zaczął
delikatnie zsuwać jej ubranie. Utknął na wysokości
bioder, gdyż skórzane spodnie niechętnie zjeżdżały
w dół, toteż skorzystał z jej pomocy. Podbudowany
pozostawił jedynie batystową bieliznę i sam poddał
się zabiegom roznegliżowania.
Taka niewinna – pomyślał, a ubranie legło za posłaniem. Stali naprzeciwko siebie jakby pogrążeni
w transie, zatopieni we własnej obecności, szczęśliwi degustacją chwili. Walimorda spojrzał na bieliznę
dziewczyny, a ta obróciła się biodrem w jego stronę
zachęcająco. Zbliżył dłonie do gładkiego brzucha,
przeciągnął jakby niedbale ręką, tak, by poczuła
jego twarde dłonie i wilgotną skórę. Eksplozja namiętności zbliżała się nieubłaganie, powstrzymywali
się ostatkami sił jedynie dotykając spokojnie własnych ciał. Odgrywali własne role w zaplanowanym
godowym tańcu. Walimorda chwycił ją za włosy,
targnął, przyciągnął do siebie i wsunął rękę pod batystowe majtki. Jęknęła. Tama została strzaskana.
Her paznokciami przejechała boleśnie po jego twarzy, wbiła się w plecy, ugryzła w ucho i odskoczyła.
Walimorda złapał ją za ramiona, rzucił na posłanie
i zerwał bieliznę. Dyszała.
***
Pozostawili go pośrodku komnaty, w której
wcześniej wieczerzali wszyscy wojownicy. Stał ze
spuszczoną głową, z kajdanami i zardzewiałym
łańcuchem, który kołysał się u nóg. Wokół stali Wikingowie, a surowe twarze krzyczały nielitościwy
wyrok. Odyn wystąpił przed zgromadzenie.
– Zaprawdę wiadomym jest, iż córy wojny – Walkirie – zrodzone zostały z dusz o najczystszej pró-
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bie, by służyły wojom w Walhalli – zagrzmiał. – Ich
ciała nietykalne są dla śmiertelników, a i bogowie
przystępu do nich nie mają. Ten tu obecny – Odyn
wskazał końcem włóczni Walimordę – dopuścił się
czynu lubieżnego wobec tak czystej istoty. Prawo
nie zna podobnego przypadku, więc słowa moje
odtąd stanowiły będą przepis i przestrogę. Zostaniesz strącony między śmiertelnych, jak i Walkiria, i spróbujesz ją odnaleźć. Jeśli zanim nadejdzie
śmierć, wasze ciała ponownie się połączą – wrócicie do Walhalli, zaś jeśli nie – zemrzecie, a wrota
chwały nigdy przed wami się nie otworzą – zawyrokował Odyn.
***
Esesman poklepał go po plecach, zajrzał głęboko
w oczy, zmierzył przejmującym wzrokiem i odesłał
na drugą stronę drogi, gdzie stali inni przydatni do
pracy. Pełne smutku twarze pochylały się nad betonowymi płytami. Później, gdy przeglądnięto i podzielono cały transport, wysłano ich pod natryski.
Żółtym, śmierdzącym i pełnym grudek mydłem
upoili spocone ciała i obmyli łyse głowy z głębokimi
karbami nacięć. Następnie przyszło zakwaterowanie, gdzie do jednego baraku byli upychani po tysiąc
osób, lecz widać było wyraźnie, iż te rachityczne
chałupy ledwo pomieszczą siedem setek. Nadeszło
upragnione pożywienie. Kotły, z których płaty farby
odchodziły niczym skóra na zasuszonych zwłokach,
przyniosło kilku ochotników.
– Zupa z brukwi – zawyrokował apokaliptycznie jeden z więźniów, pustymi oczyma spoglądając
w toń własnej miski. Wylał wszystko.
***
Dwa miesiące minęły nim Walimorda otrząsnął
się z szoku, jaki przeżył. Traktowano ich jak niewolników. Spali niczym zwierzęta stłoczeni po dwóch
na półmetrowej pryczy przykryci ogryzionym pledem, a żywili się jak szczury – machinalnie, bez
zastanowienia jedli wszystko, co wpadało w ręce.
Nie gardzili trawą, która w obozie zachowała się jedynie w niewielu miejscach. Tracili na wadze. Ciągła biegunka wyrywała przez odbyt wnętrzności.
Wypróżniać mogli się jedynie dwa razy dziennie,
przez około dziesięć sekund. Mężczyźni jakoś sobie
radzili, lecz kobiety… Więźniowie odwracali głowy,
gdy przechodziły damskie komanda, bo bił od nich
smród tak straszliwy, iż te kilka gramów ziemistego
chleba, który otrzymywali, z torsjami i żółcią, wypływały na zewnątrz.
Walimorda otumaniony, lecz silny, choć nienawykły do braku jedzenia poszukiwał pustymi oczyma
sylwetki Her. Bezwłose czaszki zlewały wszystkich
z tłumem.
I odnalazł ją… Dowiedział się, że po przyjeździe
została skierowana do bloku 24, a tam, był to bowiem puff, mogli traﬁć w nagrodę jedynie najbardziej zasłużeni pracownicy.
Zaczął wiec harować jak szaleniec w myśl słów
na głównej bramie: „Arbeit macht frei”. Gdy nosili
cement nie omijał jak mógł kolejki, przyjmował na
barki po dwa piętnastokilowe worki, a odniósłszy

– LITERATURA je, przychodził po następne z jeszcze większym zapałem.
***

***
Wycieńczająca praca nad siły w końcu zaowocowała – otrzymał godzinną przepustkę do puffu.
Pełny obaw popędził przed blok 24, przepchnął się
przez kolejkę, wcisnął rajfurce paczkę papierosów, którą wygrał na meczu bokserskim, i pognał
na górę. Znalazł się w zadymionym holu i niemal
natychmiast zza kilku drzwi wychyliły się damskie,
lśniące włosami główki. Nie zważając na protesty
wpadał do kolejnych pokojów i krzyczał jej imię.
– Her? Nie ma jej od tygodnia… Zdaje się, że już
była w ciąży, gdy ją tu przywieźli – wyjaśniła brunetka, kopcąc cienkiego papierosa. Gdy Walimorda
zdał sobie sprawę, że to jego dziecko Her nosi pod
sercem zaczął wyć jak zwierzę. Po kilku chwilach
esesmani zwabieni krzykami wpadli ze skórzanymi
pałami i tłukąc więźnia wyprowadzili go z przybytku.
Traﬁł do stójki na trzy noce. Na przestrzeni dziewięćdziesięciu centymetrów stało czterech więźniów, lecz nie mogli usiąść ni przykucnąć, a otwór
wpuszczający powietrze przypominał nieco zwiększone pudełko zapałek. Jeden z nich miał biegunkę.
Wszyscy wdychali fetor szeroko otwartymi ustami,
by nie udusić się z braku powietrza.
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Walimorda miotał się, lecz ciekawość była silniejsza.
– Czym jest puff? – zapytał kiedyś współwięźnia. Na dźwięk tego słowa jego twarz rozjaśniła się
znacznie, a uśmiech pokazał brakujące zęby w dolnej szczęce.
– Co? Nie wiesz? Dupodajnia – odrzekł z rozmarzeniem. Walimorda zmarszczył czoło.
– Człowieku, tam są kobiety, prawdziwe, pachnące, z długimi włosami, świeżutkie!
– Świeżutkie? – zapytał, czując łańcuchy spinające serce.
– No, trzymają je tam jakiś czas, a jak która zajdzie w ciążę to ją przenoszą do bloku dziesięć. To
oddział eksperymentów sterylizacyjnych, a stamtąd
jest tylko jedno wyjście – przez komin krematoryjny – gdy wybrzmiały te słowa Walimorda poczuł jak
ziemia wali go prosto w twarz, a asfalt zalewa oczy
czernią atramentu.
Obudziły go kopniaki esesmana wymierzone
w żebra.

***
Po tym wydarzeniu widział ją już tylko raz. Wyprowadzali dziewczęta wodzące smutnymi oczyma,
z wyraźnie zarysowanymi brzuchami, do komór gazowych.
– To ona – szepnął smutno i gorzko zapłakał.
Paweł „Saem” Sasko
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Dzień dobry Apopisie
opowiadanie z Magorią w tle, poprzednie części: we wcześniejszych numerach Wieży Snów
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– Doktorze Sahalin, mamy kolejny problem – odezwał się jeden z techników siedzących przy ścianie
komputerów.
– Co tym razem, do ciężkiej cholery? – zapytał
Sahalin.
– Hermes nie może zlokalizować Adama Androsa.
– A może by tak coś nowego, panie Leszczyński?
– denerwował się mężczyzna o wyglądzie Donalda
Sutherlanda.
– Hermes nie może, ale MAIA upiera się, że Andros jest wciąż on-line. Tylko, że MAIA przestała odpowiadać – poinformował speszony technik.
– To ją wyłącz i uruchom ponownie! Czy ja mam
was takich podstaw uczyć? – pieklił się doktor.
– MAIA zablokowała cały system, nie reaguje na
polecenia. Wyświetla tylko komunikat… – technik
zawiesił głos.
– Jaki komunikat?
* * * * *
Wszystko złogniste, wszędzie gdzie nie naspojrzę dzwiękolor złognisty… czuję zapach złota… czuję
Nasz zapach… CZERŃ. Nad Nami czerńkształt… unosi
się… zwierzptak? Zwierzptak unosi się w dół do źródła, gdzie dzwiękolor złognisty… prosto ku Nam…
Szem ha-meforasz, Chajot ha-Kodesz.
Kidziesteście? Kimśgdzieście? Kimście/Gdzieście?
Kim jesteście? Gdzie jesteście? Myśmeśmy wszędzie, a Was gdzie/niniema…
Szem ha-meforasz, Chajot ha-Kodesz.
* * * * *
– Szem ha-meforasz, Chajot ha-Kodesz. Panie
doktorze, nie mam pojęcia w jakim to języku, o ile
to w ogóle jakiś język – technik po raz pierwszy od
kiedy podjął pracę przy projekcie magorya.net czuł
się całkowicie bezradny.
– Przetłumaczyć. Natychmiast! Z jakiegokolwiek
źródła! – zaskoczony doktor Sahalin opadł na krzesło.
* * * * *
Szem ha-meforasz, Chajot ha-Kodesz.
Zwierzptak unosi się w dół do źródła, gdzie dzwiękolor złognisty… prosto ku Nam… Wy/jeście zwierzptak. Zwierzptakście! Do Nas oddalćsię! Chcemy pomocWy nie żadnej! Kraina Namisza! Nami/Nasza!
Krainą!
Szem ha-meforasz, Chajot ha-Kodesz.
Odejśdźcie! My… ja… jestemśmy Krainą! Nie zbliżajćsię! Ptaku! Odejdź!
Szem ha-meforasz, Chajot ha-Kodesz.
Arghhhhh! Ogień! Boli! Co się dzieje do cholery?
Gdzie jestem? Dlaczego moje ręce.. i nogi… wtapiają się w ziemię? Do włosów przyrasta złota trawa.
Wrasta w całe ciało. Nie mogę się poruszyć tak, żeby
nie sprawiać sobie bólu, żeby nie zerwać żadnej ze
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złotych nici łączących mnie z podłożem.
Czarny kształt, jakby ptak, zniża lot. Zbliża się do
mnie. Emanuje z niego potężna, nieokreślona moc.
Nie mogę dojrzeć szczegółów, widzę tylko, że ma
skrzydła. Duże czarne skrzydła. Tuż pod nim trawa
nabiera zwykłej, zielonej barwy. Złoto się cofa, kolor
spływa i… wnika wgłąb. Im niżej jest skrzydlata istota, tym większy krąg pod nią wraca do zwyczajności.
I nagle… Istota rozpada się na kilka mniejszych.
* * * * *
– Mam pierwszą część, doktorze Sahalin – Leszczyński przerwał napiętą ciszę panującą w Rdzeniu.
– Słucham, Leszczyński – Sahalin podniósł się na
fotelu.
– Szem ha-meforasz, to zbiór hebrajskich liter nazywany: Ukrytym Imieniem Bożym.
– Hebrajski? Ktoś implementował w MAIę hebrajski? I wiedzę religijną? – doktor był wściekły, gdyż
najwyraźniej ktoś w Instytucie śmiał zrobić coś bez
jego wiedzy. A tego bardzo, ale to bardzo nie lubił.
– Możliwe, że to ktoś ze Śniących posiadał taką
wiedzę, a MAIA ją tylko zaadaptowała na swoje potrzeby. Chyba, że… – Leszczyński zawiesił głos, jakby wystraszony.
– Chyba, że co? – wydusił przez zęby Sahalin.
– …znalazła dostęp do sieci zewnętrznej – rzucił
szeptem technik.
– Niemożliwe! – doktor prawie krzyknął. – A druga część komunikatu?
– Chajot ha-Kodesz…
* * * * *
Widzę coraz wyraźniej. Skrzydlata istota rozpadła
się na cztery mniejsze. To czwórka ludzi. Nie. Są
podobni do ludzi, ale to nie ludzie. Podchodzą bliżej.
Złoto cofa się przed nimi. Trawa odzyskuje zieleń,
ziemia – brązy i czerń.
Są wysocy; dużo wyżsi ode mnie. Wszyscy noszą
stroje podobne do tych, które widziałem na zdjęciach i reprodukcjach malowideł egipskich: sandały wiązane pod kolanami, białe spódnice zdobione
błękitem i złotem, złote kołnierze przetykane błękitnymi kamieniami, mężczyźni o nagich torsach, kobiety o nagich piersiach pokrytych złotymi i srebrnymi wzorami. Kobieta o głowie lwicy, mężczyzna ze
śnieżnobiałymi skrzydłami wyrastającymi z pleców,
kobieta o głowie orła i mężczyzna o głowie byka.
Kim są? Odpowiadają jednym głosem.
Szem ha-meforasz, Chajot ha-Kodesz. Chajot ha-Kodesz.
* * * * *
– Znalazłam wyjaśnienie dalszej części komunikatu, doktorze Sahalin – odezwała się Obarecka, młoda informatyczka od niedawna pracująca w Rdzeniu
laboratorium.
– Mów – rzucił oschle Aleksander Sahalin.
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– Ale to… trochę bez sensu – zawahała się Oba- pomoże… Proszę wyłączyć MAIę, choćby z całym larecka.
boratorium włącznie i uruchomić ją z kopii bezpie– Ja ocenię czy to ma sens! Mów!
czeństwa, zrobionych zanim zaczęła się dziwnie za– Chajot ha-Kodesz – informatyczka nabrała po- chowywać. Miłego dnia życzę państwu. Ojcze…
wietrza – cztery Święte Stworzenia Bożego RydwaSzympans Adam zeskoczył na podłogę i wziął Vlanu: lew, człowiek, orzeł, byk. Kabała identyﬁkuje je dimira za rękę. Drzwi zasunęły się za nimi cicho.
z archaniołami Michaelem, Gabrielem, Raphaelem, Stary Sahalin przeszedł przez kałużę kawy i w milUrielem. Strzegą stron świata: południa, zacho- czeniu opadł na fotel. Przez chwilę pocierał czoło.
du, wschodu, północy; rządzą żywiołami: ogniem, W pokoju słychać było tylko stukanie dziesiątek klawodą, powietrzem, ziemią; oraz duchami żywiołów: wiszy. Sahalin sięgnął do interkomu i wcisnął jeden
salamandrami, ondynami, sylfami, gnomami.
z guzików.
– Co to są ondyny i sylfy? – spytał Leszczyński
– Sprzątaczkę do Rdzenia – powiedział znużonym
przerywając zapadłą ciszę.
głosem.
– Co to, kurwa, robi w moim systemie?! – wrzasnął
* * * * *
rozsierdzony Sahalin. Zrywając się z fotela przewróKobieta o głowie orła podchodzi od mojej
cił tacę z kawą. Po podłodze, w powiększającej się
kałuży, turlały się styropianowe kubeczki.Informaty- lewej strony, od prawej staje mężczyzna o głowie
byka. To Raphaela i Uriel.
cy zamilkli w przerażeniu.
Nie mam pojęcia, skąd
– Ale, panie doktorze…
wiem. A jednak jestem
– zaczęła Obarecka.
tego pewien. Pozostała
– Nie interesują mnie
dwójka to Michaela i Gagnomy, trolle i inne gówbriel. Skąd znam ich imiona! Restartować system!
na? Skąd wiem, że nie są
Natychmiast! – darł się
aniołami? Kim jest Maia,
doktor. Spanikowani inktórej imię wciąż brzęczy
formatycy zastygli w bezmi w uszach, choć nic nie
ruchu. Podwójne drzwi
powiedzieli?
do Rdzenia rozsunęły się
Stają wokół mnie. Uriel
z cichym sykiem. Stanął
przy głowie, Michaela przy
w nich młody, około trzynogach, Gabriel i Raphadziestoletni, mężczyzna
ela po bokach, odpowiedz brzydką półkolistą blizną
nio lewym i prawym. Coś…
przecinającą lewą stronę
wychodzi ze mnie. Złote
twarzy, od czoła, przez
nici szarpią się agonalnie,
pobielałe oko, znikająca
wysuwają się z mojego
gdzieś za lewym uchem.
ciała, jak tylko mogą najNa rękach trzymał wyszybciej. Wnikają w podstraszonego szympansa,
łoże, by zniknąć bez ślaubranego w krótkie ziedu. Jestem wolny, ale nie
lone spodenki i koszulkę
kompletny. Coś mi zabraw poziome białe i czerwono, jakąś część mnie. Czune paski.
ję pustkę, jakby wydarto
– Spokojnie, ojcze. Wyfragment gdzieś ze środka
straszyłeś biednego Adamojej duszy, mojego jema – powiedział cicho. Description de l’Egypte [..., Paris 1809.]
pochodzi z edycji Benedikt Taschen Verlag GmbH, Kolonia 1994, do
stestwa.
– Może faktycznie MAIA Reprodukcja
którego przynależą wszelkie prawa wydawnicze.
Wiem, gdzie to jest! Kaznalazła dostep do sieci
zewnętrznych i komunikuje się cytatami, które jej wałek mnie poza mną. Odwracam się w stronę złotego drzewa i doskonale wiem, że on, ono, to coś
się spodobały?
– Vladimir, nie wtrącaj się, dobrze? – Aleksander tam będzie. Słudzy Mai, tak ich nazywam w myśli,
Sahalin zdawał się uspokajać, jednak w jego głosie rozstępują się przede mną i kłaniają lekko, jakby
słychać było gniew. I strach. Profesor bioinżynie- z szacunkiem. Widocznie nie każdy zasługuje na jej
rii i cybernetyki, Vladimir Aleksandrowicz Sahalin, uwagę, a co dopiero na pomoc.
Nagle, znikąd zrywa się potężny wicher, który rozsyn doktora Aleksandra Kristofowicza Sahalina, szef
i bezpośredni przełożony wszystkich pracowników wiewa moje włosy i szarpie poły płaszcza. Fala cieRdzenia, włącznie z własnym ojcem. Bardzo miły, płego powietrza rozchyla trawy przede mną tworząc
uwielbiany przez podwładnych, jednak od czasu wygodną ścieżkę. Podchodzę do złotego drzewa rotragicznego wypadku z bliźniaczym bratem niena- snącego na środku polany w zielonym gaju. Siedzi
widzący doktora Sahalina, który z resztą był bezpo- pod drzewem, o którym wiedziałem, że będzie tu na
mnie czekał.
średnio odpowiedzialny za śmierć Michaiła.
– Proszę państwa, wracamy do pracy – zaczął VlaAMO MANTOE KAKOAAIMONE…
dimir. Doktor Aleksander patrzył na niego w niemym
Już teraz wiem, że to nie tak. Że to nie jest włagniewie. – Proszę jak najszybciej wyciągnąć z tej
krainy pana Androsa; potrzebujemy go. Jeśli nic nie ściwa wymowa, nie ten język. Staję kilka kroków
przed nim, mógłbym bez problemu go dosiegnąć.
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Dlaczego myślę „on”, skoro to wcale nie ma płci?
I nagle zmienia się. Ciemna sylwetka, z grubsza tylko przypominająca ludzką, tu wydłuża się, tam skraca i na moment przybiera wygląd… mój. Ale to tylko
chwilowa ułuda, bo znów się zmniejsza, wykrzywia
i jest Adamem, szympansem z laboratorium. Zmienia postać jeszcze kilka razy, przez moment jest
moją żoną, której obraz musiał wydobyć ze mnie,
gdy byłem częścią krainy, tak jak on. Za żadnym
razem nie przybiera swojego prawdziwego wyglądu,
jakby bał się zdradzić.
– Amo… pathos… kako… demonos… – wymawiam
po raz pierwszy poprawnie. Greka, której nie znam,
ale wiem, że tak ma brzmieć. Zawahał się i stopił
w bezkształtną masę czerni. Próbuje rozpełzać się
w każdym kierunku, uciekać, jednak ja mogę go zatrzymać – jednym słowem.
– Dzień dobry… Apopisie – mówię normalnie, ale
moje słowa wydają się rozbrzmiewać w całej krainie.
Pod nogami czuję lekkie drżenie. Czarna, bezkształtna masa rozciąga się, przybierając swoją naturalną,
prawdziwą formę. Wielki, gruby, czarny wąż, o łuskach błyszczących ciemną zielenią, wije się wokół
złotego drzewa. Oczy ma absolutnie czarne, puste.
Pewnie dałbym mu się omotać, ale zmieniłem się.
Jestem silniejszy.
– Czego ode mnie chcesz, Apopisie? Pierzasty
wężu, Szatanie, Smoku… – wymieniam jego imiona.
– Formy… kszształtu – syczy, wysuwając język.
– Wyjśśścia do prawdziwego świata. Twojego ciała,
twojego śśświata, twojego życia, twojej żony.
– Przecież możesz przybrać każdy kształt. Widziałem, jak to robisz. Masz potęgę, jesteś nieomal
władcą tej krainy. Po co ci moje życie?
– Wypełnićśś przezzznaczenie. Zwieść Adama…
posiąść Ewę… Tak zostało zapisane i tak musssi się
ssstać. Inne formy sssą niepełne. Sssą częścią mnie,
tak jak to, csso ci zabrałem i nie tylko nie mogę, ale
i nie chcssę oddać. Ale nie są cssałością. Jeśśśli będę
pełny, złączę się z krainą… będę mógł podróżowaćśś
pomiędzy śśświatami. Teraz jestem uwięziony.
– Jesteś tworem sztucznej inteligencji! Masowej
i złożonej, ale jesteś tylko programem, fragmentem
kodu. Nie możesz wyjść, podróżować, żyć. Możesz
tylko istnieć – tłumaczę mu jego naturę, cóż za absurd.
– Jeśli mnie takim stworzyliście wy, albo inteligencja stworzona przez was; pragnącego wolności
i życia, to czy nie powinniście zapewnić mi możliwości osiągnięcia tego? Albo chociaż nie oburzać się
i nie dziwić, gdy próbuję realizować moje, czy może
raczej, wasze pragnienia? Może jestem tworem wirtualnym, ale jestem czymś więcej niż programem.
A może to wy nie jesteście niczym więcej, niż biochemicznymi, zaprogramowanymi maszynami?
– Jak śmiesz?! – program mnie obraża. – Nie próbuj nawet przyrównywać mnie do maszyny!
– Czym zatem różnią się twoje myśli od moich
na poziomie ﬁzycznym? Twoje synapsy, mój sprzęt,
ale już twoje ładunki elektryczne i moje ładunki
elektryczne. Czy gdybyśmy byli aż tak odrębnymi
tworami, możliwe byłoby stworzenie ﬁzycznego połączenia między naszymi jaźniami? – Wąż osuwa się
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ze złocistego drzewa. Wnika powoli w ziemię i już
sekundę później widzę niemal ludzką sylwetkę na
odległym wzgórzu.
Podchodzę do strażników, którzy kłaniają mi się
lekko i znów rozstępują przede mną. Idę pewnie
przed siebie, ponieważ znam już drogę i wiem gdzie
jest wyjście. Powietrze wokół zaczyna drgać, jak
w upalny dzień. Słychać jakby odległe, przedłużające się echo gromu. Drżące powietrze powoli układa
się w przejrzysty, delikatny tunel, na końcu którego…
Nadchodzę.
* * * * *
Na komputerach w Rdzeniu laboratorium Iris zniknęły wszystkie dane. Pozostał tylko wielki napis białymi literami: NADCHODZĘ.
– Doktorze Sahalin – meldował Leszczyński – przed
momentem Hermes wykrył Androsa w jednej z krain
testowych, a potem wszystko zniknęło. Mamy tylko
ten napis.
– W której krainie?
– W 73-78278 – padła odpowiedź.
– W re-starcie? To… niemożliwe… – twarz Sahalina wyrażała nieme przerażenie.
– Doktorze, doktorze! – Do Rdzenia wpadła wystraszona jedna z pielęgniarek. – Andros. Ciało Adama Androsa zniknęło!
Powietrze wewnątrz sali komputerowej Rdzenia
zaczęło drgać i falować, jak w upalny dzień. Na środku podłoga wybuchła oślepiająco białymi płomieniami, siegającymi suﬁtu. Informatycy rzucili się pod
ściany. Doktor Aleksander Kristofowicz Sahalin powoli odsuwał się od płomieni, nie mogąc oderwać od
nich wzroku. W ogniu zamajaczyła ludzka sylwetka.
Nadchodzę. Chłodne białe płomienie opadły i zniknęły tak samo nagle, jak się pojawiły. Na środku sali
stał Adam Andros. Ubrany w ciemno-zielony płaszcz
z kapturem, z wielkim białym krzyżem wymalowanym na plecach. Wyglądał starzej, dojrzalej niż kiedy kilka dni temu podłączano go do systemu.
– Andros… – Sahalin pierwszy przerwał ciszę. –
Gdzie byłeś? Jak to zrobiłeś? Pełny raport i badania
– natychmiast.
– Idę do domu – powiedział Adam.
– Andros! Raport i badania! Potem możesz sobie…
– Idę do domu – powtórzył stanowczo Adam.
Spojrzał na Sahalina, któremu wydało się przez moment, że oczy Androsa błysnęły złowrogim nieludzkim światłem.
Adam Andros szedł korytarzem z Rdzenia do wyjścia. Na jego drodze stał Vladimir, trzymając szympansa Adama za rękę. Andros zatrzymał się. Patrzyli
na siebie w milczeniu przez dłuższą chwilę.
– Witam ponownie w świecie żywych, Adamie –
uśmiechnął się Vladimir. Adam podszedł do niego,
pochylił się i pogłaskał szympansa po głowie.
– Witam, Vladimirze. I żegnam – odpowiedział
ochodząc. – Idę do domu.
– Miłego dnia, Adamie. Miłego dnia…
Na zewnątrz swieciło słońce.
Piotr A. Nowakowski, 18.3.2005
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Odwieczne Zło
opowiadanie w świecie gry Aphalon

W tym momencie coś głośniej trzasnęło w gąszczu.
Wszyscy gwałtownie odwrócili się w kierunku, z którego
zdawał się dochodzić dźwięk. Wyczekiwali w ciszy i bezruchu. Dookoła jednak wznosiły się tylko monumentalne
drzewa.
– Ale ty jesteś głupia – odezwał się wreszcie elf – Dla
twojej informacji, byliśmy przed chwilą obserwowani. Nie
zdziwię się, jeśli tego też nie zauważyliście. Ktoś widocznie
się zainteresował, o czym tak beztrosko paplacie.
– Czemu byliśmy? Tak szybko by nie uciekł przecież –
odpowiedziała dziewczyna.
– Uciekł z całą pewnością teleportem.
– Teleport? No to go mamy, co za problem.
– Nie sądzę – upierał się Edheldurczyk. – Tutaj teleporty
są tak zamaskowane, że z waszą spostrzegawczością…
– Dobra! Załapałam za pierwszym razem! – wybuchła
Elhilea.
Elf po raz kolejny paskudnie się roześmiał.
– Jak tak dalej pójdzie, to sami się pozabijacie. – Sallir
próbował przemówić towarzyszom do rozsądku. – Widziałeś go, Queliss?
– Taa… przez chwilę. Dokładnie w momencie, kiedy ta
panienka zaczęła gadać o długich uszach.
– Kto to był?
– Chyba jasne, że jedynie Aquade mogą się przed wami
ukrywać. Tylko naszej uwadze to nie umknie. A mojej
zwłaszcza.
– O taaak – parsknęła Elhilea – Tylko elfy są tak cholernie zadufane. A ten zwłaszcza.
* * *
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Rozciągająca się w nieskończoność edheldurska puszcza
budziła grozę w społecznościach wszystkich cywilizowanych
krajów Aphalonu. Spowita tak gęstym mrokiem, jak tylko
potraﬁ być czarna dusza elfa Aquade, pełna była nieznanych roślin, którym do wynaturzonego rozwoju wystarczał
jedynie nikły promyk światła. Trzech śmiałków wkroczyło
kilka godzin temu do piekła, napotykając niejednokrotnie na efekty okrucieństwa upadłych mieszkańców krainy.
Czerwonowłosy, silny i zwinny elf Queliss o pięknych a zarazem ostrych rysach twarzy zdawał się być przewodnikiem grupki. W ślad za nim podążała Elhilea, Glordonka
o niezwykłej urodzie idealnie odzwierciedlającej awanturniczy i impulsywny charakter, oraz pięćdziesięcioletni Sallir,
szarobrody Orgończyk, którego ponure oblicze zdobił charakterystyczny, haczykowaty nos.
– Widzieliście tego dziwnego gościa w ostatniej gospodzie? – zapytał Queliss, sprawdzając ostrość swoich dwóch
nieodłącznych mieczy.
– Którego? – odpowiedział pytaniem Sallir.
– Tamtego z kapturem na głowie. Miał na sobie dziwną,
grubą kolczugę. Takiej jakości kolczug nawet my, elfy, nie
robimy.
– Nie widziałem, nie przyglądałem się nikomu. Zresztą…
jedyne, o co dbałem, to fakt, żeby nie rozpoznali twojej
prawdziwej tożsamości.
– A ty, Elhilea? Widziałaś?
– Nie. Nie zwracam uwagi na takie szczegóły – odrzekła
czarnowłosa Glordonka.
– Szczegóły?! – oburzył się elf – Niech was diabli. Wzrok
ludzi jest do…
– Queliss – przerwał Sallir – lepiej byłoby, abyś bardziej
się martwił o naszą skórę niż o jakichś obcych. Myślę, że
jesteś za mało rozważny. Dobrze, że ci Gormijczycy nie
byli ciekawscy i nie odkryli, że to Aquade ukrywał się pod
kapturem. Ale sporo też zawdzięczasz Elhilei i mi.
– A wy obaj lepiej się martwcie, czy dobrze idziemy
– skwitowała Elhilea. – Nie wiem, czy ta twoja obsesja odnośnie edheldurskiej tajemnicy zakończy się czymś pozytywnym dla kogokolwiek, czarny elﬁe.
– Możesz zawrócić, jak chcesz – odpowiedział Queliss.
– Teraz mi to mówisz?
– W zasadzie, to Elhilea ma rację – stwierdził Orgończyk. – Na razie idziemy tylko za głosem twoich wielkich,
ale niejasnych obietnic odkrycia bliżej niesprecyzowanej
mocy gdzieś na północnych rubieżach twojego kraju. Może
powiesz nam wreszcie coś więcej?
Queliss milczał.
– No i co tak nagle ucichłeś? – docinała dziewczyna.
– Mówiłeś, że jak przekroczymy granicę pomiędzy Gormią
a Edheldurem, zdradzisz coś więcej na ten temat. Gormijczycy mają za długie uszy, tak gadałeś. Słuchamy więc.
Elfy chyba nie mają za…
– Nic wam nie powiem – przerwał Queliss.
– A to niby czemu? – chciał wiedzieć Sallir.
– Bo nic więcej nie wiem, dlatego.
Cała trójka zatrzymała się. Czarnowłosa dziewczyna
była bliska ataku furii.
– Spokojnie, Elhilea. Tak naprawdę, to nie wiemy jeszcze, co tam znajdziemy.
– No właśnie! – niemal krzyknęła Elhilea – Nie wiemy!
Queliss uśmiechał się w podejrzany sposób.
– Jaskinia sprzed ponad tysiąca lat, tak?! – kontynuowała Glordonka. – Należąca do Sarhana?! Co za bzdury…
– Cicho, nie wymieniaj tego imienia – upomniał ją Orgończyk.

– Kapitanie! – ciszę przerwał krzyk jednego z adeptów
edheldurskiej sztuki wojennej. – Podczas ćwiczeń natknąłem się na trójkę obcych.
Leżąc wygodnie na trawie, kapitan podniósł powoli głowę, odsuwając ręką długie, kruczoczarne włosy. W jego
elﬁch oczach tliła się nikczemna inteligencja i mroczne doświadczenie sięgające kilku wieków.
– Gormijczycy? – zapytał niezainteresowany.
– Zdecydowanie nie. Jakichś dwóch ludzi i jeden Aquade.
– Widzieli cię?
– Ludzie bez wątpienia mnie nie zauważyli. Ale nie mam
pewności co do elfa…
– Nie masz pewności? – Głos kapitana zabrzmiał groźnie.
– Elf w pewnym momencie obrócił się tak gwałtownie,
że musiałem ukryć się za drzewem – tłumaczył się przyszły
łucznik. – Nadepnąłem wtedy na gałąź i…
– Idźcie z piekłem. Wiedziałem, że północne okolice
nie są dla nowicjuszy. Mów, czy coś zrozumiałeś z ich rozmów?
– Szukają jakiejś starożytnej, tajemniczej jaskini. Elf
nazywał się Queliss…
– Ach, Queliss – powtórzył wyższy rangą Edheldurczyk,
a zimne oczy nagle rozbłysły. – Znam to imię… W porządku! Szykować się! Wkrótce złożymy wizytę intruzom.
* * *
Queliss razem z dwójką towarzyszy odpoczywał na niewielkiej, tonącej w mroku polance – jednym z nielicznych
obszarów w Edheldurze, do których słońce w ogóle miało
ochotę zaglądać. Sallir i Elhilea dopiero teraz mogli ocenić porę dnia. Nadciągający powoli z zachodu szkarłat pokrywał coraz większą połać nieba i Glordonce przemknęło
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przez myśl, że być może wraz z nocą zbliża się również
moment, w którym nagle zgaśnie ich życie.
Panująca wokół mordercza cisza pogłębiała ponury nastrój egzotycznej dla ludzi krainy. Jeśli jednak ktoś pomyślałby, że wokół grupki towarzyszy nie ma żywej duszy,
grubo by się pomylił. Uważne oczy nie przeoczyłyby kryjących się w gąszczu zdegenerowanych i okrutnych stworzeń, przyciąganych mocą zła.
Spokój jednak został w jednej chwili gwałtownie zakłócony. Z drzew wokół polanki zeskoczyło kilka ciemnych
postaci z charakterystycznymi łukami w dłoniach, a tuż
przed trójką kompanów wyrósł nagle wysoki, muskularny
elf w czarnej kolczudze.
– Widzę, że nawet nie starasz się ukrywać, Queliss –
przywitał się w języku Vendi kapitan oddziału, na którego
bladej twarzy pojawił się szyderczy uśmiech.
– Lairath – Queliss rozpoznał przybysza. – Nadal pełnisz
tę samą funkcję co kiedyś? Nic się nie zmienia w kraju,
jak widzę. Nic nie straciłem przez te wszystkie lata, kiedy
byłem poza Edheldurem.
– Mam swoje plany. A ty żyjesz tylko i wyłącznie dzięki
mnie, dezerterze.
Queliss roześmiał się sardonicznie.
– Raczej dzięki przebiegłości i wybitnym umiejętnościom.
– Przebiegłości. Oczywiście. – Ka- p i t a n
rzucił lekceważące spojrzenie w kierunku rozmówcy.
– Przypomnę w takim razie,
że uciekałeś z Edhelduru zamarzniętą rzeką, na której
byłeś tak idealnym celem, że
nawet przy największej wichurze i najgorszej zamieci
przebilibyśmy twój parszywy
język na wylot. Darowałem
ci jednak życie. Teraz upominam się o zwrot długu.
– No dobra, załóżmy, że
tak było. Czego chcesz?
– Zaprowadź nas do jaskini, do której zmierzacie.
– Czemu nie śledziłeś nas,
by pojawić się w ostatniej
chwili, kiedy byśmy sami tam
już dotarli, że tak zapytam?
– Dlatego, że wiem, że nawet cień się przed tobą nie ukryje.
Nie zapomniałem jeszcze o twoich zdolnościach. Wiedziałbyś, że cię śledzimy i mógłbyś nas zwodzić.
A tak zagramy w otwarte karty.
– Czyżby? Teraz też mogę was zwodzić.
– Nie możesz, bo nie masz wyboru. Związać ich! – krzyknął Lairath.
Obaj ludzie nic nie zrozumieli z mającej przed chwilą
miejsce rozmowy, jednak wiedzieli, że znaleźli się w beznadziejnym położeniu. Pomijając elfy stojące na polance,
z trudem dostrzegli co najmniej kilku następnych kryjących się w koronach drzew, którzy tylko czekali, aby wypuścić grad zabójczych strzał. Wkrótce cała trójka śmiałków
została związana.
– A teraz prowadź, Queliss – nakazał kapitan.
* * *
Grupka około dziesięciu osób przedzierała się przez niemal absolutną ciemność. Kapitan odesłał większość podwładnych, dochodząc do wniosku, że są już zbędni. Cały
lub prawie cały Edheldur był rejonem niezwykle dzikim,
a elfy, w przeciwieństwie do ludzi, nie niszczyły przyrody. Gdyby nie nadludzkie zdolności Lairatha i pozostałych
Edheldurczyków, doskonale widzących w mroku, poruszanie się po tak trudnym i niebezpiecznym terenie nocą było-
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by zadaniem absurdalnym.
Elhilea i Sallir, zmęczeni już podróżą, nieustannie popychani przez elﬁch żołnierzy, biernie posuwali się naprzód.
Ponieważ w tych warunkach nie mogli polegać na wzroku,
pozostałe zmysły ludzi uległy wyostrzeniu. Pomimo prowadzenia ze strony kompetentnych przewodników, obojgu nie
udało się jednak uniknąć częstych potknięć oraz licznych
zadrapań. Stwierdzili, że droga, którą szli, stopniowo, aczkolwiek zdecydowanie, prowadziła w górę.
– Co to za dziwne stworzenie z tyłu za nami? – spytała
cicho Elhilea. – Widziałam je przez moment, jest tak samo
związane jak my.
– To jeden z jeżoludzi – odszepnął Sallir. – Losy tej rasy
to bardzo smutna historia. Nie chciałbym jej opowiadać tej
nocy.
– A jak myślisz, czemu nas jeszcze nie zabili? – Glordonka nachyliła się do kompana na tyle blisko, by żaden
z żołnierzy nie usłyszał, co mówiła.
– Nie wiem. Może przypuszczają, że wiemy coś więcej?
– Uważam, że Queliss postępuje wobec nas co najmniej
nieuczciwie, nie starając się gadać z tym drugim elfem we
Wspólnej Mowie.
– Nie wiemy, czy ten dowódca nie zabronił Quelissowi
mówić w innym języku, niż Vendi.
– Vendi? – zdziwiła się dziewczyna.
– To język elfów. Niestety, nie
uczyłem się go.
– Hmm. W każdym razie
wydaje mi się, że mogą coś
razem knuć. Do diabła… Ale
byłam głupia, że przystałam
na ten pokręcony pomysł. Ten
elf wciągnął nas pewnie w pułapkę.
– Może i tak. – Sallir wyraźnie nie miał ochoty na rozmowę.
– Wkrótce się pewnie dowiemy.
– Ależ jestem potwornie głodna!
W tym samym czasie na czele grupki szli obok siebie Lairath
i Queliss, ciągle rozmawiając
w Vendi. Odseparowany towarzysz dwojga ludzi znacznie lepiej sobie radził z przedzieraniem się przez zdradliwy
Kinga „Hollow” Spiczko
gąszcz, pomimo, że liny uwierały
go równie silnie, jak pozostałych więźniów.
– Możesz zapomnieć o przyjaciołach – oznajmił kapitan.
– Nigdy nie opuszczą już tej puszczy.
– Chcesz z nich zrobić niewolników? – Głos Quelissa nie
zdradzał nawet cienia emocji, o ile w ogóle je miał.
– Jeszcze nie jestem pewien, co z nimi zrobię, ale ciągle
myślę. Ciekawe, czy w ogóle nadają się do pracy.
– Na Urh! Czy ze wszystkich elfów musiałem natraﬁć
właśnie na ciebie? Wątpię, czy inni by mnie poznali. Kiedyś
pracowałeś przy wschodniej granicy i zastanawia mnie, co
cię skłoniło do zmiany terytorium?
– Już ci mówiłem, że mam swoje plany. Władca Śmierci
i Obłędu mi sprzyja.
– Gdybym wiedział, że tu właśnie będziesz urzędował,
wybrałbym inne miejsce. Nie mam zamiaru ukrywać się
w swoim własnym kraju.
– To, czy jest to jeszcze twój kraj, nie jest wcale takie
oczywiste. Powiedz mi lepiej, kim są ci ludzie i po co ich tu
przywlokłeś? Czyżbyś spodziewał się, że będą mogli podróżować po Edheldurze bezkarnie?
– Nie tylko spodziewałem się. Jestem przekonany, że
mogę wprowadzić tu każdego, kogo zechcę. Chyba, że spotkam na przykład ciebie. Pokrzyżowałeś mi szyki.
– Kiedyś ci mówiłem, że jeszcze się spotkamy, pamiętasz?

– LITERATURA czyznę. – Kapitan wydał rozkaz, który natychmiast został
wykonany.
– Kiedyś już byłem w tym miejscu – ciągnął dalej Queliss. – Dawno temu. Nie mogłem jednak dostać się do
wnętrza. Księżycowe runy nie często się spotyka. Zwłaszcza takie jak tutaj, ukazujące się jedynie podczas pełni
Czarnej Ręki.
– Mów człowieku, co jest wyryte na tym kamieniu. – Lairath po raz pierwszy użył Wspólnej Mowy, zdradzając niepoprawny akcent.
Sallir przeczytał na głos tajemniczy, świecący się werset. To, co wydobyło się z ust mężczyzny, nie przypominało
zwykłej mowy, a raczej dziwny, sekretny język, dostępny
dla nielicznych. W pewnym momencie miejsce, w którym
stali, nagle rozbłysło, a ogromny głaz przeszedł niezwykłą
transformację, przemieniając się w przejście do czarnej otchłani.
– Świetna robota! – ucieszył się kapitan. – Teraz przywiązać więźniów do tamtego drzewa, żeby nie uciekli.
Wszystkie elfy wejdą do krypty razem ze mną, i nikt poza
tym!
Obaj ludzie oraz jeżolud zostali przywiązani do ogromnego, samotnego dębu, rosnącego nieopodal na wzgórzu,
a następnie cały oddział wraz z Quelissem zniknął wewnątrz
ziejącej ciemnością groty. Zaledwie niecałą minutę potem
z czarnego lasu poniżej jaskini wyłoniła się sylwetka obcego mężczyzny. Gdy zbliżył się na tyle, by więźniowie mogli
go lepiej dojrzeć, Elhilea i Sallir rozpoznali przybysza.
– Sighin? – spytała zupełnie zaskoczona Glordonka. – Co
ty tutaj robisz? Ostatnio widziałam cię w Gorhonie, z tego
co pamiętam.
Michał „Tomb” Żółtowski
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– E tam. Miałeś cholernego farta, że dostałem się w twoje łapy.
– Za dużo przebywasz z ludźmi, bo zaczynasz myśleć
tak, jakbyś był jednym z tych robaków. Niewidoma wiedźma przepowiedziała mi, że to wszystko się wydarzy.
– To znaczy, gdzie mnie spotkasz?
– To też. Jak również to, że będzie to wydarzenie, które
wszystko odmieni. Powiedziała: „Władca Obłędu objawi ci
swą potęgę”.
– Niech cię diabli. Jeśli tak ciekawie przepowiada, to muszę się raz do niej wybrać osobiście. – Queliss jak zwykle
nie potraﬁł powstrzymać sarkazmu. – W końcu, co za różnica, czy mówi prawdę?
– Chyba jednak się nie wybierzesz. Zadbałem, by jej
usta nigdy więcej się nie otworzyły. – Lairath spojrzał na
rozmówcę porozumiewawczo.
– Czyżbym więc był pierwszym, który dowiaduje się
o twoim mrocznym sekrecie?
– Brawo. Znów masz rację. Nadal potraﬁsz zachować
błyskotliwość po tych wszystkich latach spędzonych z niższymi rasami. O naszym spotkaniu myślałem przez wiele
lat. Chcę ci zaproponować, byś dołączył do mnie. Ostatecznie, zanim się nie rozdzieliliśmy, zawsze potraﬁliśmy dojść
do porozumienia. Razem możemy utworzyć naprawdę potężną parę.
– Szczególnie będąc związanym bywam niesamowicie
potężny – zauważył ironicznie Queliss.
– Dobrze, że masz jeszcze humor. Będziesz lepiej przygotowany na to, czego tak pilnie poszukiwałeś.
– O! Czyżbyś wszystko już wiedział, w przeciwieństwie
do mnie?
– Nie wszystko. Ale mam pojęcie o sprawach, które pewnie nawet ci przez myśl nie przeszły. A skoro już mówimy
o tym, czego nie wiem. Zadałem ci pytanie, kim są tamci
ludzie i do czego byli ci potrzebni?
– Mężczyzna to czarownik. Żeby otworzyć wejście do
krypty-jaskini, niezbędny jest ktoś, kto odczyta księżycowe
runy. Maga znam dobrze.
– A dziewczyna?
– Przypadek.
– Nie jest więc potrzebna?
– Nic z nią nie rób. – Queliss odgadł zamiary rozmówcy. – To przyjaciółka czarownika, a ten mógłby odmówić
współpracy, gdyby coś jej się stało.
– Dobra, na razie ich zostawię.
– Zastanawia mnie ta twoja historia Dlaczego wiedźma
użyła określenia „Władca Obłędu”? Wszyscy mówią przecież: „Władca Śmierci i Obłędu”.
– Skąd mogę wiedzieć? A ma to jakieś znaczenie?
– No i czemu nie przepowiedziała sobie śmierci?
– Może sobie nie potraﬁła? Nie interesuje mnie to.
– No dobra, a po za tym coś konkretnego jeszcze mówiła?
– Dowiesz się w swoim czasie.
– To przynajmniej mnie rozwiąż, jeśli mam być twoim
współpracownikiem.
– Rozwiążę cię, jak już będziemy na miejscu.
– No to właśnie do niego dotarliśmy. To jak?
Lairath rozejrzał się dookoła. Stali na odkrytym zboczu
wysokiego wzgórza, oświetlonego upiorną poświatą Księżyca Czarnej Ręki w pełni, przy niewielkiej pomocy Księżyca Snów blisko nowiu. Kilkadziesiąt metrów dalej w dole widoczna była czarna ściana wybujałych, posępnych
drzew, którą oddział elfów wraz z niewolnikami pozostawił
za sobą. Otwarta przestrzeń, chociaż niewielka, zdecydowanie poprawiła samopoczucie Sallirowi i Elhilei.
– Dziś jest właściwa noc. Czujesz tę złowrogą potęgę?
– uśmiechnął się Queliss, nabierając chłodnego, świeżego powietrza w płuca. – Starożytna krypta leży tuż przed
nami, za tym głazem. Ale nikt nie wejdzie, dopóki nie odkryje znaczenia wyrytych na nim runów księżycowych.
– Rozwiązać elfa i przyprowadzić tu tego człowieka-męż-
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Sighin podszedł szybkim, lekkim krokiem do związanych
ludzi, starając się, by noszony przez niego pancerz nie wydawał zanadto głośnych dźwięków. Dziewczyna zauważyła,
iż niezwykle gruba kolczuga mężczyzny została wykonana
z tak idealną, wręcz boską można by rzec, precyzją, że z całą pewnością nie mógł wykuć jej żaden z największych nawet mistrzów płatnerstwa na całym Aphalonie.
– Cicho. Śledziłem was od Gormii – szepnął potężnie zbudowany wojownik.
Teraz Glordonka i Orgończyk mieli okazję, by lepiej się
przyjrzeć Sighinowi, na którego natknęli się już kilkukrotnie
w przeszłości. Długie, rudo-kasztanowe, lekko kędzierzawe
włosy i takaż bródka oraz arystokratyczne, a zarazem energiczne rysy twarzy nie upodabniały wysokiego mężczyzny
do żadnej z ludzkich ras Aphalonu, nawet do barbarzyńskich
plemion Vrarańczyków czy Pelvańczyków z północy. Na plecach miał zawieszony ogromny morgenstern, na tyle sztywno, by specjalnie wykonane łańcuchy nie brzęczały podczas
poruszania, ale zarazem w sposób nie utrudniający sięgnięcia po broń, gdy zajdzie nagła potrzeba. Elhilea nawet miała
podejrzenia, że ta broń nie była wykonana z żadnego znanego ludzkości metalu.
– Rozwiążesz nas chyba? – spytał z nadzieją Sallir.
– Nie teraz. Nie ma czasu – odpowiedział Sighin, odwracając się w kierunku groty.
– To co teraz zrobimy? – zapytała czarownika dziewczyna,
obserwując, jak potencjalny wybawiciel wkracza w tajemniczy portal.
– Mamy jakiś wybór? – odpowiedział pytaniem Orgończyk.
– Czemu nas nie rozwiązał? To chyba kwestia minuty.
– Ale nie w przypadku elﬁch lin. Są zaczarowane tak, by
nie dały się zbyt szybko rozsupłać.
– Sighin to bardzo dziwny i tajemniczy człowiek, nie sądzisz?
– Cóż. Mówią, że oczy są zwierciadłem duszy. Jeśli to
prawda, to Sighin nie jest człowiekiem.
– O! Też zauważyłeś te jego oczy?
– Nie sposób na nie nie zwrócić uwagi.
– Hmm, czyli nasze najgorsze obawy się spełniły – westchnęła Elhilea. – Queliss wpędził nas w pułapkę.
– Niekoniecznie, bo był związany tak jak my. Ale wydaje
mi się, że podczas podróży musiał dogadać się z dowódcą.
– Co za drań!
– Cóż. Wreszcie masz okazję bliżej przyjrzeć się jeżoludowi – zasugerował Sallir.
Dziewczyna odwróciła się do obcej istoty, przywiązanej
z lewej strony. Spróbowała nawiązać jakiś kontakt, jednak
jeżolud w odpowiedzi wydał tylko przeraźliwy pisk, ukazując
w ustach obcięty kikut, który niegdyś musiał być językiem.
– To potworność i okrucieństwo! – oburzyła się Glodronka,
gniewnie kręcąc głową. – Nienawidzę Aquade! Nigdy więcej
nie będę zadawać się z żadnym Aquade!
– Elfy Aquade to okrutna rasa – potwierdził czarownik.
– Niewolnikom obcinają języki.
– To miejsce w ogóle jest chore. Czy wyjdziemy z tego
żywi?
– Mam nadzieję…
– Jeśli tak, to nie mam zamiaru już nigdy tu wracać.
– Hmm, a co zamierzasz zrobić, jeśli uda nam się przeżyć?
– Nie wiem. Może pójdę do astrologa? Przepowie mi to
i owo, na przykład miłość…
– Chodziło mi raczej o plany na przyszłość?
– W ogóle o tym nie myślę. Zobaczę, co życie przyniesie.
A ty?
– Wrócę do Orgonu. W moim kraju dzieją się złe rzeczy.
Myślę, że każda pomoc będzie tam potrzebna.
– Patriota? – skrzywiła się dziewczyna.

52

– W pewnym wieku nagle niektóre sprawy zaczynają mieć
dla ciebie znaczenie…
– Jasne – powątpiewała Elhilea. – Ja mam gdzieś to, co
wydarzy się w Glordonie.
– He he. A ciekawi mnie jedna rzecz. Powiedz, czemu zerwałaś z Vanhiranem?
– Jeszcze pytasz? Jego życie to bicie się, picie i seks. I nic
więcej. Obawiam się, że jestem bardziej ambitna. – Elhilea
podniosła dumnie głowę, chcąc podkreślić doniosłość swoich
słów.
– A niby czego spodziewałaś się po barbarzyńcy z Vraranu?
– Vanhar na przykład jest inny, a też jest Vrarańczykiem.
– Więc czemu nie byłaś z Vanharem? – dopytywał się Sallir.
– On mi nigdy nie dał znaku, że mu się podobam.
– No to ty możesz dać mu znak, że ci się podoba.
– Jeszcze czego?! – oburzyła się Glordonka. – To mężczyźni powinni o mnie zabiegać. No może ewentualnie… jeśli
ten ktoś będzie taki naprawdę… wiesz.
– Skoro tak mówisz – uśmiechnął się pod wąsem czarownik.
– A ty? Miałeś kiedyś jakąś rodzinę?
– Nie. Poświęciłem całe życie magii… Urodziłem się w Orgonie, kraju bezprawia, i nawet nie znałem rodziców. Dowiedziałem się później, że zginęli podczas napadu rabunkowego oddziału Dzieci Fortuny, kiedy miałem zaledwie kilka
miesięcy.
– Przykro mi…
– Niepotrzebnie. To już przeszłość.
– Tak sobie właśnie myślę, że skoro tyle czasu poświęcałeś magii, to powinieneś rzucić teraz jakiś czar, by nas
uwolnić.
– Elfy już się postarały, by zabezpieczyć liny przed takimi
ewentualnościami. Próbowałem w trakcie podróży. Nie da
rady.
– Ale znaleźliśmy sobie porę i miejsce do pogawędek,
nie? – zauważyła półżartem dziewczyna.
– Owszem – potwierdził czarownik i chciał dodać coś jeszcze, ale w tym momencie z wejścia do krypty nagle dobiegł
silny podmuch powietrza wraz z potężnym, głuchym hukiem. W portalu pojawił się Sighin z ogromnym morgensternem w rękach, biegnąc w kierunku więźniów.
– Nie werćcie się! – krzyknął wojownik, zabierając się do
rozwiązywania ludzi i jeżoluda.
– Co tam się stało?! – zapytała Elhilea.
– Tego miejsca nie powinien oglądać żaden śmiertelnik!
– brzmiała odpowiedź Sighina.
– Ale powiedz, co tam się wydarzyło? – nie dawała za
wygraną Glordonka.
– To przeklęta jaskinia, gdzie Najczarniejszy z Innych ma
tak potężną moc, że nikt nie powinien się tu zbliżać nawet na
kilometr. Kapitan elfów zrobił coś, czego nie powinna uczynić żadna żywa istota na Aphalonie. A potem oszalał, wpadł
w szał i pozabijał wszystkich swoich żołnierzy.
– A co z Quelissem?
– Nie wiem. Uciekł im, zanim dotarli do serca krypty. Pobiegł jakimś innym korytarzem.
– To znaczy ten kapitan przeżył, tak?
– Prawdopodobnie. Dalej już sobie z tą liną poradzicie
sami, i lepiej zróbcie to szybko, zanim ten obłąkany Aquade
tu przyjdzie!
Słowa Sighina podziałały na Sallira i Elhileę jak kopniak
w tyłek. Zaczęli się szamotać i wiercić jakby sami oszaleli.
Wreszcie, gdy się oswobodzili, dziewczyna otworzyła usta,
by zapytać wybawiciela o coś jeszcze, ale stwierdziła, że na
polanie już nikogo poza ich dwojgiem nie było…
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Dyrektywa 121
short story w świecie systemu autorskiego o roboczej nazwie “121”

Schneider zakasłał. W duchu przeklinając uszkodzone
ﬁltry hydropancerza.
Strzelcy otworzyli ogień. Ciężkie cesarskie karabiny
wypluwały wzbogacone uranem pociski, które rozszarpały pierwszych nadbiegajacych napastników. Cisza.
Ogłuszający huk odleglej eksplozji rozszedł się echem.
Schneider wiedział że czękają na przegrzanie karabinów, rzucając w pierwszej fali klony. Karabiny zamilkły.
Strzelcy wycofali się, wysuwając teleskopowe hydroostrza. Major postąpił podobnie, wraz z reszta oddziału
wyczekując natarcia.
Odgłos stóp obutych w pancerne buty szturmowców
Ligii wzmocniły sensory VK4. Starli się. Pierwszy napotkany szturmowiec padł niemal natychmiast z rozszczepionym hełmem, oblewając obﬁcie zbroję majora. Kolejny padł uderzony w klatkę piersiową, z której prawie
natychmiast uderzyła fontanna krwi. Krzyki walczacych,
urwane agonalne tchnienia – wszystko kotłowało mu się
w głowie. Spotęgowane przez działanie sporej ilości bojowych narkotyków automatycznie podanych przez hydropancerz przed rozpoczęciem starcia.
– Wyrżneliśmy ich wszystkich…
– Tak wiem wiem – odparł Krauze.
– Majorze Schneider niech pan postara się odprężyć.
Zdaje pan sobie sprawę, iż nie przekroczyłem swych
kompetencji.
Krauze zblizył się do Schneidera aplikując mu preparat wzmacniający. Schneider powoli otworzył załzawione
oczy.
– Jest pan wolny Majorze, a i wolny od wszelkich zarzutów skierowanych wobec pana. Cesarz jest dumny
wiedząc, iż w szeregach jego armii są ludzie lojalni i oddani tak jak pan – skwitował dowódca Psycho Korpusu.
– Ku chwale Cesarza! – zakrzyknął Schneider, strzelając przy tym butami i znikając powoli w drzwiach.
Johann Krauze wyłączył kamerę bezpieczeństwa zamontowaną w rogu pomieszczenia. Sięgnął do szuﬂady biurka, wyciagając paczkę papierosów. Obrócił się
w kierunku kopuły okiennej, która z cichym szmerem
pokazała mu znajomy widok. Teatr świeteł, teatr który
zawsze go fascynował.
– Kto tak naprawdę pociąga za sznurki… Kto tak naprawdę jest reżyserem? – szepnął do siebie, zaciagając
się dymem. Obrócił się do biurka, włączając autowentylację pomieszczenia mającą zlikwidować specyﬁczny
zapach tytoniu.
System bezpieczeństwa powitał go zielonkawym znakiem zachęty pobłyskującym na ekranie monitora.
Obiekt: Schneider Klaus.
Stopień: Major.
Kod bezpieczeństwa: ATST 1026
Ostatni przydział: Nieznany
Grupa Operacyjna: Nieznana
Uwagi: Obiekt spełnia wymogi dyrektywy 121
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Johann Krauze starał się przeniknąć wzrokiem ciemną
otchłań spowijającą kopułę Ministerstwa Sprawiedliwosci
oraz gigantyczne budynki mieszkalne. Ule rozbłyskiwały
tysiącami świateł, które jakby starały się dodać więcej
otuchy w ludzkie serca zatopione w głębinach oceanu.
Setki publicznych jak i rządowych batyskafów pozostajacych poza kopułami tańczyły w ciemności przypominając świetliki, które znał tylko z ﬁlmów i książek. Krauze
odwrócił się, spoglądając na rozmówcę, za jego plecami
kopuła okienna zamknęła się z cichym sykiem. Na zimny pozbawiony osobowości metal wypłynął sielski obraz
lasu i szemrzącego potoku.Projektor umiejscowiony na
przeciwległej ścianie kontynuował pracę.
Krauze rozsiadł się wygodnie w fotelu. Skupił wzrok
na mężczyźnie siedzącym naprzeciwko.
– Więc twierdzisz, Schneider, iż straty ponoszone
przez nasze oddziały na LH17 są bezpośrednio spowodowane przez inﬁltracje naszej komórki tutaj w Nowym
Monachium?
Odezwał się zimnym i pozbawionym uczuć glosem
zupełnie jak kopuła okienna za jego plecami. Major
Schneider odruchwo otarł spocone dłonie w spodnie galowego munduru, spoglądając w kierunku przełożonego,
zakładającego wzmacniacz fal mózgowych pospolicie
przez żołnierzy nazwany „diadem”. Bladość twarzy Majora kontrastowała z czarnym mundurem elitarnych sił
specjalnych. Wiedział że siedzi naprzeciwko człowieka,
przed którym nic się nie ukryje. Czuł się nagi, pozbawiony prawa do intymnosci, kiedy Johann Krauze dowódca cesarskiego oddziału Psycho Korpusu sądował jego
zniszczony bojowymi środkami układ nerwowy. Major
pozbawiony własnej woli poddał się uwstecznieniu własnych wspomnień, dotyczacych natarcia na grań LH17.
Nie starał się walczyć, wiedząc iż opór tylko bedzie
wzmagał nasilający się ból rozsadzający czaszkę. Skupił
się na drzewach i potoku… powoli odpływał w kierunku
wspomnień.
Krzyki… ogłuszające dźwięki ciężkich miotaczy Ligii Północno-Atlantyckiej mieszały się z wykrzykiwanymi sprzecznymi rozkazami. Eksplozja. Otworzył oczy,
widząc swój oddział rozstawiony idealnie w szyku do
kontrnatarcia. Dźwieki powoli zaczęły dochodzić do uszu
Schneidera delikatnie wzmacniane i wyciszane przez cud
techniki cesarstwa Hydropancerz VK4. Liga nacierała na
śluzę imienia Albrechta von Sterza… Eksplozja.
– Majorze!!! - krzyczał szeregowiec.
– Skąd oni kurwa mają ciężkie miotacze!?.
Spoglądali na majora, oczekując rozkazu kontrnatarcia. Sylwetki spowite dymem i oświetlone czerwonym
światłem wydobywającym się z obrotowych syren alarmowych. Ciężkie karabiny maszynowe zostały porozstawiane w wąskim przesmyku korytarza prowadzącego
bezpośrednio do wejścia do bazy. Wydawanie rozkazów
zajeło mu chwilę, aby mógł wygospodarować kilka cennych sekund na zerknięcie w kierunku holo-mapy delikatnie podrygującej przez zakłócenia na jego prawym
przedramieniu. Około dwa tuziny czerwonych punktów
ruszyło korytarzem w kierunku wąskiego przesmyku.
Major Schneider wyłączył mapę, spoglądając na swych
ludzi. W mikrogłosniczku zaskrzeczał głos komendanta
bazy.
– Musicie zatrzymać ich za wszelką cenę majorze!

Krauze ruszył do wyjścia, zabierając z wieszaka ciężki
płaszcz.
– Panie majorze nie przypuszcza pan nawet, że został
pan aż tak wyróżniony… 121… 121…
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Mrok miasta
short story
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Mgła otaczająca starą hutę była gęsta jak mleko. Ża- nacisnął na hamulec, wciskając go do dechy. Wóz wpadł
den hałas, żaden dźwięk nie zakłócał panującej wokół w poślizg.
nienaturalnej ciszy. Chmury leniwie wlokły się po nocnym
Nie wiedział, co się stało. Ocknął się dopiero po chwili;
niebie, wiatr szemrał w gałęziach okolicznych drzew.
z głowy sączyła mu się strużka krwi. Otworzył drzwi.
Stare, z powykręcanymi konarami zdawały się być
Szum deszczu był prawie ogłuszający. Stał pośrodku
milczącymi strażnikami dotkniętego rozkładem miejsca. ulicy, cztery metry od niego leżała jakaś postać. Ruszył
Piotr stał w cieniu, opierając się o framugę sta- do niej, lekko się zataczając i próbując zatamować lenirych drzwi prowadzących do ciemnego pokoiku, który wie sączącą się krew. Przygryzł wargi, na mokrym asfalw przeszłości służył za schowek. Z tego miejsca męż- cie leżała w nienaturalnej pozycji kobieta. Z ust ciekła
czyzna mógł bezpiecznie obserwować część kompleksu krew. Nie miała więcej niż dwadzieścia lat; ubranie bybudynków służących teraz za noclegownię niezliczonej łomokre od deszczu.
ilości narkomanów i bezdomnych. Zapalił papierosa; ciąMechanicznie przykląkł sprawdzając puls, dziewczygle drżały mu ręce, był zdenerwowany, sam nie wiedział, na żyła. W Piotra wstąpiła jakaś nowa siła – zerwał się
co o tym wszystkim myśleć. Próbował przypomnieć so- i zaczął biec w kierunku budki telefonicznej. W głowie
bie wszystkie wydarzenia, których był światkiem przez kołatała mu się tylko jedna myśl: ona musi przeżyć, poostatnie kilka miesięcy. Odgłosy i obrazy powróciły z za- wtarzał w kółko.
wrotną prędkością.
Budka telefoniczna zdawała się być azylem od nieSiedział jak co piątek po pracy przy kieliszku
sprawiedliwości świata, nawet szum deszczu był tutaj
wódki, gapiąc się w lustro za kontuarem
cichszy. Z odrętwienia wyrwał go spokojny głos
baru. Widział twarz poznaczoną siatką
informujący, że ambulans jest już w drodze.
zmarszczek i blizn po źle przebytej
Miał wszystkiego dość, ciężko oparł się
ospie. Nie był stary, ale tryb życia
o szybę. Wydawało mu się, że dostrzegł
jaki prowadził był dla niego zbyt
ruch w miejscu wypadku, czarne
męczący. Myślał, żeby zrezygnopunkciki zafalowały mu przed oczawać, odejść, przecież na co dzień
mi, był zmęczony, ale nie zrezygnospotykał się z brudem i nie muwany. Nie mylił się. Jedna postać
siał pracować jako glina, żeby
kucała przy dziewczynie, a druga
widzieć postępującą degenerasprawdzała rejestracje jego auta.
cję miasta, które tworzyło
Byli ubrani identycznie – w dłumłodych ćpunów i nastogie czarne płaszcze – zauważyli
letnie prostytutki. Ale był
go. Piotr przełknął ślinę. Obytylko Piotrem Przybylskim,
dwaj jak na komendę rzucili
policjantem i nie stanowił resię do ucieczki. Zdążył jedynie
medium na problemy świata, do
krzyknąć, gdy sylwetki rozmyły
którego czuł prawdziwą odrazę.
się w otaczającym mroku. Z odZ rozmyślań wyrwało go klepniędali dobiegł dźwięk zbliżającej się
Kinga „Hollow” Spiczko
cie w plecy i drwiący głos mężczyzny ubranego
karetki.
w drogi garnitur.
Nazywała się Małgorzata Miller, nie
– Uważaj bo prześpisz całe życie. Gówniane bo gówmiała żadnej rodziny, lekarze robili co
niane, ale jakoś żyć trzeba no nie…? – W dłoni mężczy- mogli. Zmarła na stole operacyjnym w godzinę po przyzny pojawiła się biała koperta. Biel była dla Piotra prze- wiezieniu z miejsca wypadku. Raport lekarza policyjnepustką, z której miał znowu zamiar skorzystać, ucieczką go nie był pocieszający: w chwili wypadku była odurzona
z tego getta. Nienawidził się za to co robi, ale „jakoś środkami psychotropowymi, co w dużej mierze przyczytrzeba żyć” – te słowa kołatały mu się po głowie jeszcze niło się do śmierci, a w żołądku znaleziono śladowe ilości
długo nim pracodawca opuścił bar w towarzystwie kil- substancji składem przypominającej krew.
ku podobnych mu ludzi. Ubrał płaszcz, zapłacił rachunek
Powoli otwierał drzwi, zmęczony. Chciał tylko spać.
i wyszedł z baru.
Zapalił światło, mdłe żółte promienie rozlały się po pokoByła zimna listopadowa noc, krople deszczu tworzyły ju. Zwalił się na tapczan i usnął, pogrążając się w błogiej
charakterystyczne kręgi na powierzchni kałuż. Minął kil- nieświadomości. Ranek przyniósł moralne rozgrzeszenie,
ka kontenerów na śmieci, z których zawartość wysypy- którego Piotr oczekiwał. Wypił kawę, ubierając się znawała się na ulicę; nawet wyjadające resztki szczury nie lazł w kieszeni płaszcza wizytówkę „ Inferno”.
robiły sobie nic z jego obecności.
Nie wiedział dlaczego ale to miejsce przyciągało, kuLatarnie rzucały na śmietniki trupioblade światło. siło. Wnętrze urządzone było z klasą, wysokie łukowate
Odór, który bił z kontenerów, był mieszanką, której sklepienie, świece i wszechobecna para nadawała knajżołądek Piotra nie mógł wytrzymać. Powstrzymał tor- pie specyﬁczny klimat. Monotonna, czasami agresywna
sje i ruszył dalej do samochodu. Deszcz nabrał na sile, muzyka sączyła się z głośników, wprowadzając w swokrople rozbijały się o szyby auta, śpieszył się, chciał jak isty trans ludzi siedzących przy stolikach i tańczących
najszybciej być w domu. Minął plac Zamkowy, pogoda na parkiecie. Mgła przed nim na moment się rozstąpiła,
się pogarszała, zapowiadając małe oberwanie chmury. ujawniając poruszającą się pod jej osłoną kobietę. Była
Wycieraczki starego Fiata z trudem nadążały zbierać falę uosobieniem piękna i tajemniczości. Jako glina przyzwydeszczu zalewającą przednią szybę. Odgłos wgniatanej czaił się, że ludzie, rozmawiając z nim, traktują go z pewkaroserii uświadomił mu zaistniałą sytuację. Kurczowo nym dystansem, ona była inna. Czuł, że jest wyjątkowa.
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Po głowie Zbyszka chodziła tylko jedna myśl: żeby
tajemniczy informator był jeszcze na miejscu. Światła
jego auta z trudem przebijały się przez ciągle gęstniejącą mgłę. Facet w trakcie rozmowy wydawał się co najmniej ekscentryczny, ale informacje jakimi się podzielił
były niesamowite i miały sens.
Pisk opon, uderzenie. Przednia szyba samochodu
zmieniła się błyskawicznie w gigantyczną pajęczynę.
Coś przeleciało po masce, a potem spadło parę metrów
od wozu.
Wypadł gwałtownie z samochodu, modląc się w duchu, żeby było to jakieś zwierze. Na poboczu leżało ciało. Mężczyzna nie żył, głowa przy uderzeniu pękła jak
melon, kawałki czaszki i mózgu leżały w promieniu kilku
metrów. Gdy Zbyszek wzywał pomoc, nie mógł widzieć
dwóch postaci kryjących się w cieniu samotnego drzewa. Istoty obserwowały zajście, by potem rozpłynąć się
w otaczającej je mgle i ciemności.
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Zniewalała samą obecnością, urokiem, który roztaczała
wokół, bez którego bar nie mógłby istnieć. Wiedział że
wizytówka nie znalazła się przypadkowo w jego kieszeni. W duszy przeklinał sam siebie – przecież nigdy nie
mieszał pracy zawodowej z życiem osobistym.
Rozmowę toczyli jak starzy przyjaciele, którzy nic
przed sobą nie ukrywają. Piotr zagłębiał się w grę, którą
toczyła jego tajemnicza przyjaciółka.
Nie był dobrym graczem. Spotykał się z Karoliną systematycznie co wieczór.
Godzinami rozmawiali o życiu, śmierci, bogu. Łaknął
wiedzy jak dziecko, które dopiero poznaje świat. Świat
który poznawał Piotr był zgoła inny niż ten, który znał do
tej pory. Rządził się własnymi prawami, które na początku wydawały się barbarzyńskie. W końcu się zdecydował,
pragnął stać się częścią świata, w którym narzucono mu
rolę sługi. Za dnia był bogiem wśród ludzi, nocą zdawał
wyczerpujące raporty istotom, które zawsze czaiły się
głęboko w ludzkiej podświadomości.
Na początku upajał się mocami, które stawiały go wyżej, niż zwykłego człowieka. Chełpił się, nie mając pojęcia, że jest tylko marionetką, która robi co aktor jej
każe. Nie pamiętał, jak długo żył zawieszony pomiędzy
tymi dwoma światami. Perspektywa wiecznego życia po
pewnym czasie stała się koszmarem.
Zagrał va banque, chcąc sprzedać informacje dotyczące rodziny; i tak nie miał nic do stracenia. Chciał, żeby
świat dowiedział się o wszystkim, żeby poznał prawdę.
Brzęk tłuczonego szkła wyrwał go z odrętwienia. Nie
był przesadnie ostrożny, sprawdzając broń wiedział czego może się spodziewać. Zlustrował podjazd i kilka budynków, z których zdawało mu się, dobiegł hałas. Nawał
myśli przeleciał mu przez głowę. Może pismak uznał go
za świra i czeka tutaj na darmo, nie, na pewno przyjdzie
tylko się spóźni przez tą cholerną mgłę.
Nagłe ujadanie psa, skowyt od którego włosy stanęły
Piotrowi dęba. Potem cisza, która sprawiała uszom Piotra niewysłowiony ból nie tyle ﬁzyczny, co psychiczny.
Bał się, wiedział że to koniec, ale strach dodał mu jeszcze większych sił, rzucił się do ostatniego biegu, którym
oddalał śmierć. Wiedział, że nie ucieknie, panicznie bał
się tego co mogą mu zrobić jego niedoszli panowie.
Oddał kilka strzałów do wyimaginowanych napastników,
które odbiły się echem pomiędzy pustymi budynkami.
Wypadł na drogę jak oszalały.

Przemysław „Reiner” Bebak
2000.01.16
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Trudne początki
short story w uniwersum Wampira: Maskarady
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dozą szczerości nieogolony wieśniak okolony licznym gronem popleczników, a jako jeden z argumentów wysunął
trzymane w dłoni narzędzie do przerzucania gnoju.
– A wsadzić ci te widły w dupę? – zapytał podobnie
szczerze Brujah, zapewne nie chcąc pozostać w tyle za
gospodarzami.
– Oj ty, nie można tak – skarcił go Toreador, widocznie
połechtany aktywnością autochtonów. – Kolega kieruje do
panów zapytanie, czy reﬂektujecie na wrażenie tego oto
styliska w odbyt. Jeśliby zgodził się wycofać, to ja chętnie
panom wsadzę – zaoferował się wspaniałomyślnie, mrugając z ukontentowaniem.
– Wy odmieńcy! – rzucił wzgardliwie samozwańczy
przywódca i jął szturchać dzierżonym rolniczym narzędziem stojącego przy nim wąpierza. Kilka mrugnięć powieki później zgromadzeni w karczmie leżeli na kupie wyssani niczym puste wory.
– Musimy tu częściej wpadać – skwitował wszystko
Samedi zadowolony wielce, a jego radość
urosła nad wyraz, gdy odnalazł dolne
odnóże w stanie niewskazującym na
zużycie, w dodatku podobne do
swego, niedawno utraconego.
Uniósł tedy goleń ponad głowę
niczym drogocenne berło.
– A co ty tą girą tak machasz?! – Brujah wyglądał na
rozeźlonego. – Malkavian, palancie, szukasz swojego ego
tam na podłodze?
– Samedi zębów zapomniał,
musimy znaleźć, bo będzie
trzeba znowu do ślusarza przez
cztery wioski lecieć – zripostował
rezolutnie i ponownie począł nosem
wodzić po podłodze.
– Ja też wam pomogę, misiaczki – zaoferował się Toreador. – A cóż to takiego?
– Coś tam znalazł? Znowu kondom z baraniego jelita?
– Brujah nie wydawał się zachwycony.
– Nie tym razem. Jakaś księga – orzekł dumnie i na zabrudzonej ławie dwornym gestem położył knigę dziwnego pochodzenia, laminowaną na zielono. Pierwsza karta
zdobna w przecudnej urody różę o gęsto zroszonych rosą
płatkach skutecznie przykuwała uwagę.
– Wam-pir: Ma-ska-ra-da – przesylabizował Malkavian
pochyliwszy się nad woluminem.
Kinga „Hollow” Spiczko

AKT I
OSTATNI
Owalna tarcza księżyca stała już długo na niebie, gdy do
rachitycznej karczmy zawitała drużyna dzielnych wojów,
a że przeprawiali się przez plugawe bagniska i dziewicze
ostępy, ich stroje prezentowały się cokolwiek odrażająco. Podobnie zapach nie przywoływał na myśl delikatnych
perfum, a raczej paryskie ścieki.
Jeden z podróżnych ujął w silne a niezgrabne dłonie
skobel od frontowych drzwi i po nieudanym otwarciu wbił
się razem z nimi do izby.
– Brujah, ależ ty silny jesteś – skomentował zadziornie
jeden z towarzyszy. Był smukły, o gładkiej cerze, a jego
oczy przemierzały szeroki tors kompana.
– Uż ty, Toreador, pedale – odciął się Brujah.
– Tylko nie pedale!
– Co jest? Co tam? Co się dzieje? – indagował trzeci
osobnik zaświeciwszy żółtą jak pergamin skórą czaszki.
Z atencją rozejrzał się po zgromadzonych, a nie dojrzawszy sprzeciwu wyminął urojony twór tuż przed nim
i zajął miejsce przy oblepionym uryną i piwem stole.
W karczmie cisza.
– Malkavian, nie szukaj zwady – upomniał go
Brujah uporawszy się ze stertą desek niegdyś
przypominającą drzwi. Zasiedli przy stole. Toreador, jak to miał w zwyczaju, przesunąwszy swój
taboret w kierunku barczystego kompana, wsparł
się o niego plecami i wzdychał tak, że popiół
z pieca na środek izby wylatywał.
– Co mówiłem o przytulaniu?! – ryknął rozeźlony.
– Żadnego przytulania. – Toreador
powtórzył przytaczaną mu setki razy
maksymę i manifestując żal odsunął
się nieco.
– Chopaki, a ja? – zapytał stojący
w odrzwiach czwarty podróżny. Cień
okrywał jego sylwetkę.
– Czekamy Samedi, czekamy. No czego nie przyleziesz? – zapytał Brujah.
– Bo nie mogę…
– No nie, znowu ta noga? – zagaił Brujah wzniósłszy
oczy ku niebu. Postąpił rączo w kierunku towarzysza,
podniósł z ubłoconej podłogi wykazujący zaawansowany stopień rozkładu goleń i rzucił nim w kierunku stołu.
Wziął przyjaciela pod pachę i zawlókł na przygotowany
wcześniej stołek.
– Ach Brujah, jaki ty opiekuńczy jesteś – zachwycił się
Toreador.
– Uważaj, bo się zajdziesz – skwitował z twarzą zimną
i ciemną jako żelazo.
– Karczmarzu, dla mnie Szato Jabol, rocznik tegoroczny
– oświadczył Malkavian, popisując się ogładą, którą nabył
na salonach. Brujah ściągnął brwi i wiadomym się stało,
iż również w tak dworny sposób zachować się postara. Po
kilku minutach, gdy już zrozumiał, że nic wymyślić nie
zdoła, zakrzyknął:
– Piwa, kurwa, piwa!
– Jejku, jaki ty romantyczny. Teraz już zawsze będziemy tak siedzieć i popijać sobie piwo w głuszy, a ptaszki
będą nad nami świergotały i oznajmiały, że minął kolejny
rok szczęścia – zaszczebiotał z rozanieloną minął Toreador.
– Nie chcemy tu takich odmieńców – oznajmił z dużą

EPILOG
Po kilkukrotnej wiwisekcji treści zawartych w zagadkowym tomie, włóczykije najechali jeden z klasztorów
i uczonym braciom nakazali sporządzić kilkaset identycznych kopii księgi, po czym weszli w komitywę, założyli
ﬁrmę i na ruchomym straganie, przemierzając kolejne
wioski, prowadzili sprzedaż. Jednak, gdy czas jakiś upłynął pojawił się problem natury materialnej – trzeba było
spółkę ochrzcić imieniem chwytliwym, a niebanalnym.
Ostatecznie stanęło, po niesnaskach i drobnych obiekcjach, na mianie Biały Wilk. Propozycja Malkaviana, jako
dyżurnego poligloty, co do zmiękczenia nazwy przeszła
demokratycznie. Uzgodniono – White Wolf.

Paweł „Saem” Sasko

– PREZENTACJE -

Wiec Opolan

nieoficjalny dodatek do gry fabularnej Arkona
stworzony przez wiernych fanów
dodatek do Arkony

projekt pod patronatem Wieży Snów

konie odrzucili wiarę chrześcijańską, nie przyjęli
chrztu. Nie trudno odkryć, że zyskali dzięki temu
wielu zaciekłych wrogów w chrześcijańskiej europie. Tak też pomysłów na przygody w świecie Arkony nie powinno zbyt szybko zabraknąć.
Co oferuje dodatek stworzony przez fanów? To
ogromny kiermasz różności, niczym jarmark miejski, jest przeglądem wielu elementów, które mogą
wzbogacić zabawę w świecie Arkony. Znajdziemy opisy zakonów
chrześcijańskich, odkryjemy informacje na temat rodzajów stali dostępnych w tamtych czasach,
będziemy mogli przebierać pośród
naprawdę ogromnej ilości nowych
potworów, demonów i upiorów.
Do tego zawarto w dodatku dwie
kampanie, opisy różnych mikstur,
przedmiotów, broni, chorób. Miejsce
znajdzie nowa rasa, do tego dochodzi dokładny opis bóstwa Marzanny
i jej kultu. Wiele tekstów ukazało się
już w Internecie na stronach fanów
– zostały poprawione, wzbogacone
i rozwinięte. Całość przygotowana
starannie i dopieszczona graﬁcznie
(pełna kolorowych ilustracji) będzie
zamknięta w pliku formatu PDF. Dodatek dostępny będzie tylko w Internecie, nie będzie rozprowadzany
odpłatnie, każdy chętny będzie mógł go pobrać ze
strony www.arkona.katedra.info.
Autorzy mają nadzieję, że dodatek pokaże
wszystkim, że system nie jest martwy i jest na tym
świecie grupa ludzi, którzy chcą grać w Arkonę.
Jeżeli dodatek znajdzie odbiorców, może na nowo
autorzy Arkony i wydawca pomyślą o swoim zapomnianym dziecku.
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Arkona jest dzieckiem ludzi powiązanych z Katedrą. System stworzony przez ludzi, którzy chcieli dać polskim graczom coś niepowtarzalnego, coś
co jakością i rozmachem dorwna zachodnim systemom. Wydanie profesjonalne, kolorowe, bogato
zdobione, na dobrej jakości papierze. Czy nie o tym
marzy każdy domorosły twórca fantastycznych
światów, amator gier fabularnych?
Tego właśnie dokonali twórcy
Arkony, wydając z pomocą S.Printu naprawdę profesjonalną grę.
Arkona znalazła swoich odbiorców
i miejsce na rynku. Stała się jednak rzecz niezwykła. W pewnym
momencie wydawca jakoby zapomniał o systemie, a jego autorzy
zajęli się zupełnie innymi sprawami. Wszyscy postanowili nagle zapomnieć o Arkonie, tak jakby nigdy
jej nie było.
System jednak nadal ma fanów,
którzy wcale nie chcą zapomnieć
o Arkonie. Nie mogąc się doczekać obiecanego dodatku „Gniezno”
i wciąż czekając na jakieś sygnały ze strony twórców, postanowili
stworzyć coś własnego.
„Wiec Opolan” jest całkowicie
niezależną inicjatywą, nie ma ani
poparcia, ani wsparcia od strony
wydawcy i autorów. Nie jest też produktem nastawionym na zysk. Być może jest głosem fanów,
ich krzykiem o pomoc i ratunek świata, który jest
o tyle ciekawszy, że jest nasz, polski. Arkona opowiadająca o świecie Słowian z początków drugiego
tysiąclecia dawała szansę przeniesienia się w czasy
naszych praojców. Jej niesamowitość polegała na
wzbogaceniu warstwy fabularnej o elementy magii prasłowiańskiej, guseł i innych niesamowitych
zjawisk znanych z legend i podań. Słowianie w Ar-

autorzy dodatku

ZŁY: WŁADZA, MOC, NIEŚMIERTELNOŚĆ 2ED
Druga edycja Złego – gry fabularnej Pawła Braneckiego – ukaże się w pierwszej połowie maja na stronie Wieży Snów. Ilustracje i okładkę wykonał
Marcin „Kroghul” Górecki.
Z wywiadu z autorem: Moc, Władza i Nieśmiertelność. To trzy ukryte pragnienia każdego z nas. Czarty to jednostki silne, które odprawiając rytuały
ścierają się z Upadłymi Aniołami, by zrealizować te pragnienia i zamienić swe
życie doczesne w raj. Podręcznik pozwala na wcielenie się w Czarty i próbę
urzeczywistnienia marzenia o nieśmiertelności, które tkwi w każdym z nas.
Pierwszą edycję Złego można ściągnąć w dziale download Wieży Snów.

57

– PREZENTACJE rhonwenn

|rive r s i d e |
prezentacja systemu
PBEM, fantasy
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W przeddzień Święta Żagli do domu zielarza Ijona przychodziło wielu gości. Większość z nich chciała kupić
wymyślony przez niego specyﬁk pozwalający momentalnie wytrzeźwieć, rzecz bardzo przydatną podczas nadchodzącego festynu. Jeden z nich był członkiem Gildii Nożowników i nie wszedł głównymi drzwiami. Nie skorzystał również z żadnej z powszechnie znanych usług Ijona. Zamiast tego odwiedził mały gabinet ukryty w piwnicy
i wyszedł z niego z ﬁolką najsilniejszej trucizny, jaką można było kupić na północ od Mgielników. Ijon życzył mu
przyjemnej nocy i schował w obłożonym magicznym Znakiem kuferku ciężki mieszek. Gdyby nie ostatni z gości,
Ijon nazwałby ten dzień udanym.
– Nie rozumiem, czego tak się boisz? – powiedział Dabhert.
– Nie rozumiesz?! Prosisz mnie o takie rzeczy i nie rozumiesz?! – krzyknął zielarz. – Więc ci wytłumaczę! Przy
pomocy tego, co chcesz ode mnie, można dokonać czegoś straszliwego, jeżeli się wie jak. A ja mogę się założyć,
że wiesz.
– Czegoś wspaniałego, powinieneś powiedzieć – odparł Myrl.
– Nie wiem, co widzisz wspaniałego w budzeniu sługi Ognia. Na dokładkę tutaj! Prosto przed oczami Pani!
– Wolimy myśleć o nim, jak o bogu. Naszym bogu, któremu służymy wiernie. Ty też mu służysz, choć nie chcesz
się do tego przyznać. – Chudy człowiek poderwał się z krzesła i zaczął chodzić po pokoju, nerwowo wbijając obcasy butów w miękki dywan. – Służysz mu dzięki temu, co chowasz w malutkim pokoju w piwnicy tego domu. I on
będzie ci wdzięczny za to, co dzisiaj robisz – zakończył Myrl. Ijon zatrzymał się i spojrzał mu w oczy.
– Dzisiaj sprzedaję swoją duszę – powiedział.
– Bynajmniej nie tanio, pamiętaj o tym.
– I to jest jedyny powód, dla którego to robię. To jest coś, o czym powinieneś pamiętać.
– Nie jedyny – powiedział Myrl i uśmiechnął się, czując kolejną falę strachu, otaczającą człowieka. Ijon odwrócił
wzrok.

rhonwenn
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„Wszystko, co żyje, narodziło się z wody” – to pierwsze słowa Kodeksu, pierwsze słowa wpajane każdemu ze sług Pani.
W Świecie Rzeki słowa te znaczą więcej, niż potraﬁmy zrozumieć. Bo tutaj woda oznacza moc. Każda kropla deszczu,
każdy obłok, każdy płatek śniegu, każdy wir w nurcie Nilliru,
Wstęgi – rzeki, która jest początkiem wszystkiego, pierwszym
krokiem każdej wędrówki, pierwszym słowem pieśni, pierwszym wspomnieniem świata – wszystkie są obrazem Pani, Tej,
która sprawuje opiekę nad Doliną i wszystkim, co w niej żyje.
„Nie budź Ognia” – mówią wyspiarze z Medstugann, kiedy
ktoś nieuważnym słowem przywołuje nieszczęście. „Ogień sen
ma lekki” – mówią i odwracają twarz od wschodniego wiatru, bo z dalekich pustyń przybywa nie tylko drobny jak mąka
złocisty piasek. W głębi suchej krainy żyją dziwne istoty, zrodzone nie z wody, lecz z Ognia – pracowite dłonie i wiecznie
czuwające oczy niewidocznej i bezimiennej siły, bezmyślnej,
jak prawa natury i równie bezlitosnej. Pani od zarania dziejów
toczy z tą siłą cichą i niezauważalną dla zwykłych śmiertelników walkę, chroniąc Dolinę przed pochłonięciem przez ciche pustynne wydmy – walkę, o której tylko nieliczne jej sługi
wiedzą, dźwigając ciężar przetrwania wszystkiego, co zielone i żywe… Tak było od pierwszych dni – tak odległych, że
starożytne miasta Myrli wydają się być wspomnieniem równie
żywym i niedawnym, jak wczorajszy zachód słońca. I tak zawsze będzie – przez wieki i tysiąclecia, aż pracowite deszcze
zrównają postrzępione szczyty Gór Szklanych…
W cieniu tej wojny, której początków nie pamiętają najstarsze pieśni, Dzieci Rzeki przeżywają swoje krótkie, maleńkie
życia, nie wiedząc nic o niebezpieczeństwie, czekającym na
właściwy moment, jak uniesiony miecz, zawsze gotowy, żeby
zadać śmiertelny cios. Ludzie i Myrle zasiedlają wszystkie krainy – od zagubionych w wilgotnej ciszy Mgielników, przez falujące równiny Morgwee, po tętniącą życiem Deltę przemierzają
lasy i szlaki, miasta i bezdroża Doliny, wiecznie przyciągani
przez zmienną szarą wodę Wstęgi – rzeki, która jest sercem
świata…

– PREZENTACJE -
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– Nie, panie. Zielarz Ijon już tutaj nie mieszka. Wyjechał na południe, będzie już pół roku chyba – powiedział
odźwierny.
Ciemnowłosy mężczyzna nie odezwał się, tylko odwrócił i ruszył w dół uliczki. Odźwierny zatrzasnął drzwi
i sprawdził, czy zasuwa trzyma mocno. Nie podobał mu
się ten typ. Nie podobał mu się jego uśmiech, dziwny
akcent i oczy, całkiem czarne. Nie ciemnobrązowe, tylko
czarne. Odźwierny zadrżał. Będę musiał wreszcie wynieść
się z tego domu – pomyślał. Raz na zawsze.
Ciemnowłosy skręcił w boczną uliczkę. Wyciągnął rękę
i wypowiedział kilka słów w dziwnym, szorstkim języku.
Z dłoni uniósł się kłąb szarego dymu. Mężczyzna wydał
polecenie i dym zwinął się w wirujący kłębek cienia, który
wzleciał nad dachy Makhty i poszybował z wiatrem na południe. Drugi kłąb przeleciał przez ciężkie drzwi i dołączył
do pierwszego. Za drzwiami leżał nieprzytomny odźwierny. Po kilku minutach dym zawisł nad tawerną Trzy Wierzby, w niewielkiej wiosce Niewoda, dziesiątki mil dalej.
W pokoju na pierwszym piętrze zielarz Ijon poruszył się
niespokojnie na niewygodnym sienniku.
Mężczyzna opuścił rękę i ruszył dalej, w stronę Starego
Miasta, w stronę pałaców, kupców, złodziei i dziwek. Tyle
życia, pomyślał, tyle życia jest w tym mieście. Będę musiał spędzić tu więcej czasu, kiedy zrobię to, co mam do
zrobienia.
Usłyszał cichy śpiew dobiegający zza któregoś z okien
i uśmiechnął się. Nie było powodów do pośpiechu. Ten-Który-Nie-Ma-Imienia – on nigdy się nie spieszy…

Tak wygląda Świat Rzeki, w którym rozgrywa się autorski PBEM
|riverside|. Projekt ciągle jeszcze
wymaga dopracowania, nowe materiały powstają na bieżąco i w miarę moich skromnych możliwości (bo
jest to na razie projekt jednoosobowy…) będą pojawiały się na stronie
systemu. Całość jest już grywalna,
więc zapraszam chętnych graczy,
MG i wszystkich, którzy chcieliby
przyłożyć rękę do rozwoju projektu. Więcej informacji znajdziecie na
stronie http://riverside.webpark.pl
, wszelkie sugestie, opinie i zgłoszenia kierujcie na mój adres: rhonwenn@o2.pl.

Rhowenn
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The EverfightTM
Czym jest?

system autorski
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Napisał między wkuwaniem biologii i matematyki:
Mistrz Gry, Pomysłodawca oraz
Współautor Systemu RPG Everﬁght™

ko

sz

Firbolg vel Morgoth
strona systemu: www.everﬁght.prv.pl

Re

POSTAĆ
Nasz system umożliwia Wam wykreowanie prawie dowolnej postaci – możecie grać sobie leprechaunem złodziejem,
chłopem mleczarzem lub jak ktoś lubi pantofelkiem smoko-

[Ostrzeżenie: system RPG Everﬁght™ wzbudza tak wielkie emocji,
iż ludzie o słabych nerwach nie powinni przystępować do gry, (mieliśmy sytuację, że jeden gracz rzucił się na drugiego i zaczął go dusić, podpiłowywano kości, wyrzucano sobie ołówki do rzeki, grożono
bronią, zjadano też notatki MG oraz doprowadzano do wielu innych
skrajnych sytuacji). Grasz na własne ryzyko!]

il

ZASADY
Zasady są w naszym systemie kolejną rzeczą, która druzgocze komercyjne systemy RPG. Wielu z Was gra w system
X, w którym wykonujecie różne fajne rzuty typu, „rzut na
przymilne spojrzenie” albo „rzut na opory powietrza podczas
strzału z kuszy”. Wiem, że przesadzam, ale niektóre sytuacje
w połączeniu z masakryczną ilością rzutów w systemach komercyjnych doprowadzają człowieka do palpitacji serca, migotania komór lub martwicy mózgu! Czy naprawdę chcecie
tracić pół godziny na sesji, żeby buchnąć gościowi w karczmie
trzy miedziaki?! Nasz system jest uproszczony pod względem
rzutów, choć wymagane są do niego wszystkie kości standardowe plus K30 oraz opatentowana przez nas specjalna K3.
Oczywiście kością bazową jest K20.
System magii oraz walki jest bardzo prosty, a jednocześnie
pozwala na wszechstronne kombinacje i modernizacje, zapewniając głównie dobrą zabawę, a nie klepanie po kalkulatorze. Jeżeli uznacie, że dobrze by było dorzucić jakiś parametr,
nowy czar lub taktykę walki – po prostu to robicie (oczywiście
trzymając się podstawowych reguł i zasad logiki oraz klimatu
fantasy).
Więcej nie będę się rozpisywał, prawie wszystko w tym
systemie zależy od was, a zainteresowani niech zajrzą na
stronę systemu założoną przez jednego z graczy, znajdziecie
tam skrócone wyciągi z podręcznika (II edycja).

KILKA SŁÓW NA KONIEC
Więcej pisać nie będę, bo nie ma to ani większego sensu –
zajrzyjcie na naszą stronę, ani nie mam niestety specjalnie na
to czasu (kochana szkoła). To co powinniście jeszcze wiedzieć
o Everﬁght’cie™ to tyle, że jest naprawdę -----------– (chciałem napisać „taaaaakii fajny”). Góruje nad komercyjnymi
tym, że, powtórzę, jest prostszy, zapewnia bardziej interaktywną grę, nie ma sztywnych reguł, jest elastyczny, pozwala
na nieziemskie kombinacje i akcje (zajrzyjcie do „kﬁatków”!),
pozwala wykreować własny świat, rasy i obyczaje (dla leniwych istnieje wykreowany z pietyzmem przez nas świat), zapewnia kupę niezłej zabawy, do której wrócicie nie raz! Jest
jedynym takim systemem w Polsce, jeśli nie w szerszej przestrzeni geograﬁcznej. I właśnie Wam, pro publico bono dajemy tą wspaniałą możliwość poznania tego jedynego w swoim
rodzaju erpega!

m

KLIMAT SYSTEMU
Ogólnie rzecz biorąc system w głównym założeniu ma być
elastyczny, tak aby można było go dowolnie modelować według potrzeb. Jednakże są pewne podstawowe zasady stanowiące o charakterze i klimacie gry. Jak już wcześniej nadmieniałem Everﬁght™ jest systemem fantasy. Aby lepiej
zilustrować jego realia odniosę się do literatury (i tu niech mi
bogowie wybaczą kryptoreklamę) konkretnie klimat naszego
systemu to mieszanka genialnych historii mistrza Pratchetta
(szczególnie pod względem charakteru ośrodków miejskich,
biurokracji, mentalności niezależnych postaci magów i innych
VIP-ów itp.) oraz dzieł naszego rodzimego twórcy – Andrzeja
Sapkowskiego – z naciskiem na sagę o Wiedźminie oczywiście. Klimat Wiedźmina to przede wszystkim tereny wiejskie,
mentalność chłopska i małomieszczańska, intrygi, spiski, walki, konﬂikty zbrojne itp.
Właściwie to twórczość tych dwóch pisarzy stanowi podstawę naszego systemu, lecz nie jego bezmyślny dogmat – jak
komuś coś nie pasuje, zawsze można „trochę” skorygować.
Niestety nie mogę Wam przybliżyć bardziej realiów systemu, bo po prostu musielibyście sami zagrać – tylko wtedy
zrozumiecie.
Reasumując: klimat jest czasami śmieszny, czasami mroczny, interesujący, wciągający, elastyczny (można przerabiać),
oryginalny i daje naprawdę duże pole do popisu zarówno kreatywnym MG jak i graczom. (A dla narwanych mogę dorzucić,
że system ma „nieco” wspólnego z GTA.)

bójcą. I tym razem to nie był żart (no, może poza pantofelkiem). U nas możecie zacząć grać dowolną istotą (no, poza
bogami, smokami, Kroczącym w Mroku itp.), takiego wyboru
nie ma w żadnym systemie. Jeżeli wybraliście rasę, to przyszedł czas na klasę, jedyną jakiej nie można wybrać jest klasa
typu „mogę-wszystko”. Jeżeli wybraliście sobie główną klasę
z jakichś popularnych, typu mag, barbarzyńca, nekromanta,
kotołak itd., to znajdziecie jej opis, klasyﬁkację, zdolności
i całą resztę w podręczniku. Jeżeli natomiast wybraliście sobie
na przykład klasę Zabójca Roztoczy, no to trzeba siąść przed
kompa i opracować klasę, zgodnie z podstawowymi zasadami systemu, wzorując się na tych już opracowanych, (potem
dajecie opracowanie klasy do korekty MG lub całej drużynie
i macie swoją klasę). Przy wyborze klasy i rasy ogranicza więc
was jedynie klimat systemu, parę podstawowych zasad i czysta logika.

Ka
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Everﬁgh™ to autorski system RPG, który został zbudowany na popiołach swojego poprzednika – systemu „Magowie”, (wiem, kijowa nazwa). Everﬁght™ to system osadzony
w klimatach fantasy, skonstruowany w dość klarowny, prosty,
a jednocześnie interesujący sposób. Jest prostszy od popularnych, kuriozalnie rozbudowanych systemów komercyjnych,
a dostarcza o wiele więcej świetnej rozrywki. Umożliwia również dopasowanie do wymogów graczy, co jest niewątpliwie
jego największą zaletą.

– SYSTEMY Herr Bata

FART RPG

Fantastyczne Arcyproste Reguły Testowe
uniwersalna mechanika
FART to uniwersalna mechanika, przeznaczona głównie do
nie całkiem poważnych rozgrywek w stylu toon lub też do improwizowanych sesji, na któych nie ma dostępu do podręczników i specjalnych kości wielościennych. Gra wymaga wyłącznie
trzech zwyczajnych kostek sześciennych, kartki papieru i ołówka. Zasady są maksymalnie uproszczone, bardzo szybkie, wygodne i łatwe do zapamiętania. Miłej zabawy.

Każda postać posiada jedną podstawową cechę – Fart. Fart
określa, w jakim stopniu szczęście sprzyja postaci i pomaga jej
we wszystkich działaniach. Ponieważ szczęście sprzyja lepszym,
cecha ta odzwierciedla również ogólną wiedzę na każdy temat
oraz doświadczenie życiowe. Przeciętny, szary człowiek ma Fart
równy 5.
Fart – charakterystyka
-5 – straszny pechowiec
0 – pechowiec
5 – przeciętniak
10 – szczęściarz
15 – prawdziwy farciarz
20 – dziecko szczęścia
25 – w czepku urodzony
30 – wybraniec losu

TRUDNOŚĆ

Stopień skomplikowania testowanej czynności określa Trudność. Przeciętnie wynosi 15. Trudność ustala Mistrz Gry.
Trudność – charakterystyka
5 – bardzo łatwa
10 – łatwa
15 – przeciętna
20 – problematyczna
25 – dość trudna
30 – trudna
35 – bardzo trudna
40 – niesłychanie trudna
45 – niewyobrażalnie trudna
50 – heroiczna

TESTY

Jeśli postać próbuje wykonać czynność, której wyniku nie da
się dokładnie przewidzieć, kierując się zdrowym rozsądkiem i logiką, w ruch idą kości. Konkretnie, trzy kostki sześcienne (3k6).
Rzuć nimi i do wyniku dodaj wartość Fartu postaci. Jeśli suma
jest większa niż Trudność danej czynności, test się powiódł, jeśli
jest równa lub mniejsza – cóż, postać miała pecha i coś zwyczajnie nie wyszło.

TESTY

SPORNE

Jeżeli dwie postaci działają przeciwko sobie (na przykład kieszonkowiec próbuje okraść kupca), obydwie rzucają 3k6 i dodają do wyniku swój Fart. Ten, kto uzyska większy wynik, wygrywa. W przypadku równych wyników, o zwycięstwie decyduje
wartość Fartu, a jeśli i ta jest równa, należy rzucić monetą.
Dla przyspieszenia rzutów i zmniejszenia losowości można
uznać, że wynik biernej strony testu (tj. broniącej się, ukrywającej itp.) jest równy jej Fartowi plus 10 (zamiast plus 3k6).

TRYPLET

Gdy podczas testu wypadnie tryplet, czyli na wszystkich
trzech kostkach będzie taka sama liczba oczek, oznacza to nadzwyczajne szczęście. Wówczas należy przerzucić wynik, tzn.
rzucić kostkami po raz kolejny i dodać nowy wynik do poprzedniego. Jeśli znów wypadnie tryplet, trzeba przerzucić po raz kolejny itd.
Zasada trypletu jest opcjonalna – zwiększa losowość i szanse
na uzyskanie wysokich wyników, więc nie każdemu musi przy-

PREMIE

I KARY

Aby uwzględnić czynniki zewnętrzne – sprzyjające bądź niesprzyjające – Mistrz Gry może na czas jednego testu zwiększyć
albo zmniejszyć Fart jakiejś postaci o 2 lub nawet o więcej. Nazywa się to modyﬁkatorem. Modyﬁkatory dodatnie noszą miano
premii, a ujemne – kar. Na przykład, zwrot „premia +2” oznacza, że na czas jednego testu postać ma Fart większy o 2.

SPECJALIZACJE
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PODSTAWY

paść do gustu.

I WADY

Aby uczynić opis postaci bardziej szczegółowym, gracz powinien wybrać specjalizacje i – ewentualnie – wady. Specjalizacja
oznacza, że postać koncentruje trening na określonej dziedzinie
lub ma do niej wrodzony talent. Przykładowe specjalizacje to:
siła, szermierka, wspinaczka, łucznictwo i miotanie nożami. Postać otrzymuje premię +2 do testów związanych z dziedziną,
w której się specjalizuje. Maksymalna liczba posiadanych specjalizacji to Fart postaci dzielony przez 5 (zaokrąglając w dół)
– przeciętniak z Fartem 5 zwykle koncentruje się na jednym
zawodzie, ale wielcy farciarze mogą pozwolić sobie na wszechstronność.
Gracz może zdecydować, że chce mieć więcej specjalizacji, ale
za każdą dodatkową musi wybrać jedną wadę o równie szerokim
zakresie działania, która będzie ją równoważyć. Wada wiąże się
z karą -2 do testów związanych z odpowiednią dziedziną. Przykładowo, specjalizację zwinność równoważy wada słabeusz, ale
już np. wada brak uzdolnienia do ogrodnictwa ma znacznie węższy zakres działania, więc nie będzie dobrą przeciwwagą.

TWORZENIE

POSTACI

Kiedy masz już gotowy pomysł na postać, opisałeś jej rasę,
zawód, historię i przygotowałeś wszystkie inne dane, możesz
przystąpić do opisu mechanicznego. Ustal z Mistrzem Gry, jakim
Fartem będą na początku obdarzeni bohaterowie. Można uznać,
że wszystkie postaci startują z równym Fartem lub że każdy
gracz losuje go oddzielnie za pomocą kostek. Dobrą metodą losowania jest rzut 3k6 – średni i najczęstszy wynik to 10 (szczęściarz), a może wypaść od 3 (pechowiec) do 18 (niemal dziecko
szczęścia). Następnie wybierz specjalizacje (maksymalnie jedna
za każde pełne 5 punktów Fartu) i, ewentualnie, wady.

WALKA

Walka to zasadniczo testy sporne (patrz wyżej), modyﬁkowane w zależności od warunków otoczenia oraz uzbrojenia przeciwników. Zwycięstwo napastnika najczęściej oznacza traﬁenie
i zranienie wroga, ale gracze mogą deklarować też inne akcje
(w rodzaju próby błyskawicznego zakończenia walki śmiercionośnym pchnięciem w serce, rozbrojenia czy też podcięcia przeciwnika), zaś Mistrz Gry powinien uwzględniać odpowiednie modyﬁkatory.

MAGIA

I MOCE NADNATURALNE

Aby postać mogła posługiwać się magią bądź innymi mocami
nadnaturalnymi (telepatią, psychokinezą itp.), gracz musi wybrać stosowną specjalizację. Mistrz Gry ustala Trudność uzyskania pożądanego przez gracza efektu, a gracz wykonuje zwyczajny test.

To tyle. Mechanika jest bardzo prosta – to zarówno jej największa zaleta, jak i wada. Przypadła Ci do gustu? A może jednocześnie szukasz czegoś bardziej szczegółowego i rozbudowanego? Zapewne ucieszy Cię wiadomość, że FART oparty jest na
uproszczonym rdzeniu darmowej mechaniki Trihex, którą znajdziesz na stronie http://www.trihex.serf.pl. Polecam!

Herr Bata
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horror

Smętarz dla zwierzaków
Stephen King
stron: ok. 400

Moja pierwsza przygoda z Mistrzem
Grozy zaczęła się od “Wielkiego
Marszu”. Książka ta, mająca zaledwie około 200 stron, poruszyła mną
i to bardzo. Tak rozpoczęła się moja
przygoda z Kingiem. Królem horroru.
Siostra przynosiła mi z biblioteki następne tomy, a ja czytałem.
Wreszcie traﬁła w moje ręce dosyć
gruba książka w twardej oprawie.
Oczy kota na okładce nie sugerowały nic intrygującego przy pierwszym
rzucie oka. Dopiero po nieco dłuższym przyjrzeniu się zauważyłem, że
te kocie oczy są nieco hipnotyzujące.
Intrygujące, to mogłem stwierdzić
już z pewnością. Z tym większym
zapałem zabrałem się za lekturę.
King prawie nigdy nie odchodzi od
swego schematu. Nie spotkałem
się jeszcze z opowieścią jego pióra, w której odstąpił od schematu.
I bardzo dobrze. Bardzo często buduje opowieść na zasadzie „śnieżnej
kuli”. Biorąc do ręki książkę stajemy
na szczycie ośnieżonego szczytu.
Przewracamy kolejne kartki. Czytamy dedykację, prolog i lepimy małą
śnieżkę. W pierwszym rozdziale rzucamy ją w dół stoku. Toczy się leniwie, lecz z przyjemnością patrzymy
jak przetacza się przez następne
rozdziały i nabiera coraz większych
rozmiarów. Gdy jest już na mniej
więcej 2/3 dystansu zaczyna się staczać coraz szybciej. Fabuła wręcz
rusza z kopyta, a my, jakbyśmy byli
otoczeni przez śniegowy puch kuli,
kręcimy się wraz akcją powieści. Pod
koniec często mamy już tak nakołowane w głowie, że zaczynamy myśleć czasem wręcz nielogicznie.
Podobnie jest ze „Smętarzem”. Początkowo nudny wstęp rozwija się
dosyć szybko. Narysowane zostają charaktery bohaterów, a także
przedstawione otoczenie, w jakim
rozgrywać się będzie cała historia. Poznajemy głównego bohatera
– lekarza, który wraz żoną i dwójką
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dzieci przyjeżdża do zwyczajnego
miasteczka w USA, aby zacząć życie
rodzinne w nowym domu. Czytając
pierwsze rozdziały dowiadujemy się
i zwiedzamy „Smętarz”. Wydaje się
być normalny i zwyczajny, ziejący
wręcz nudą. Za pierwszym razem
myślałem, iż zawiodłem się na Kingu
- „Eee tylko tyle?”. Ale zaraz pojawiło się pytanie i wątpliwości. „Nie to
nie może być tylko to!”. I rzeczywiście fabuła zaczyna się powoli, lecz
przyjemnie toczyć. Zupełnie jak ta
kuleczka śniegowa. Lecz jaki wielki
bałwan może być na końcu, przeczytajcie sami. Nie zdradzę z fabuły
więcej, bo popsuję zabawę. I to jakże przednią.
Nawiązując do gatunku tej pozycji.
Początkowo wydawało mi się, iż jest
to horror. Nawet niewinnie się zaczyna, jak to horrorek. Jeśli jednak klasyﬁkować klimat książki do horroru
to jednak nie będzie to kino amerykańskie. Nie. To będzie coś na miarę
„The Ring” czy „Dark water” – horror
przechodzi wręcz w thriller psychologiczny. Lekki posmak tajemniczości
można odczuć już na początku. Lecz
im więcej czytamy, to tak jakbyśmy
popijali tonic. Im więcej tym bardziej
gorzki. Przy dnie pojawia się myśl, że
raczej więcej pić nie będziemy tego.
Ale i tak pijemy. Jest tam coś takiego
uzależniającego. Ja się chyba z tego
nałogu nie będę leczyć. Nie warto.
‘Hey ho, Let’s go!’
Te słowa pojawiają się w tej pozycji
bardzo często. Brzmią bardzo niewinnie, wręcz wesoło. Po lekturze
„Smętarza” często sobie je przypominam i powtarzam. Gdy tylko sobie przypomnę książkę, brzmią jednak dosyć makabrycznie. Dlaczego?
Sami przeczytajcie.
“Hey ho, let’s go!”
Na śnieżki!
-=baca=-

sensacja

Largo Winch i grupa W
Van Hamme

Wydawnictwo: Orbita
Rok wydania PL: 1991

Książkę nabyłem za całe pięć złotych (5
zł), w antykwariacie. Prawdę mówiąc,
średnio lubię Van Hamme’a i Thorgala,
ale do zakupu zachęcił mnie całkiem
niezły serial swego czasu migający
w telewizji Polsat.
Jak się okazuje, kolejność powstawania
historii o „Miliarderze w dżinsach” (tytuł jednego z tomów komiksu) była następująca: książka, seria komiksowa,
serial telewizyjny. Komiksu nie czytałem, przyznaję uczciwie i bez bicia.
Miłośnicy serialu zapewne pamiętają,
jak wiele było wspominane o tym, jak
to Largo i Simon gnili byli w tureckim
więzieniu i brawurowo z niego uciekli.
Cóż... pierwsza połowa książki opowiada właśnie o tym, jak Largo dostał się
do tureckiego więzienia, jak to dokładnie było z Nerio Winch’em, jak wygląda
Grupa W, jak Largo nagle zostaje dziedzicem fortuny ojczyma i skąd jest taki
cholernie inteligentny, wykształcony
i bywały w świecie. Kilka faktów, dość
znaczących, jest zaprezentowanych
w innym świetle niż w serialu, kilka zupełnie przeinaczonych. Sama książka
kończy się mniej więcej tam, gdzie zaczyna seria telewizyjna. Mniej więcej,
bo gdyby wiernie kontynuowano wątki
z książki, to pana Cardignac’a byśmy
sobie zbytnio nie pooglądali i nie mieli
dyżurnego buca do nielubienia.
To moje pierwsze zetknięcie z Van Hamme’m jako pisarzem i muszę przyznać,
że warsztat pisarski ma zacny. Książkę
czyta się łatwo, lekko, przyjemnie, bez
zgrzytów typu zdanie na pół strony, jak
to np. imć Stephen King miewa w zwyczaju. Jeśli uda się wam upolować ją
w cenie tak niskiej, że żal nie kupić
- polecam. Jeśli do 10 złotych, to też
można się zastanowić. Sympatyczna
lektura z kilkoma ciekawymi zwrotami akcji i, niestety, tandetną okładką
w wersji polskiej. Marsz czytać!
Piotr A. Nowakowski
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science-ﬁction

fantasy

Miecz Aniołów

Marcin Przybyłek

Jacek Piekara

Marcin Przybyłek to kolejny debiutant z wydawnictwa superNOWA. Niektórzy fani fantastyki na
pewno kojarzą go z kilku tekstów opublikowanych
w “Nowej Fantastyce”, dla innych będzie to zapewne pierwszy kontakt z pisarzem. Niżej podpisany zalicza się do tej drugiej grupy. Ale mniejsza
o to.
“Gamedec - Granica rzeczywistości” to zbiór 12
opowiadań stanowiących połączenie SF z klasycznym kryminałem chandlerowskim. Podobnie jak
u Chandlera, tak i tutaj główny bohater - niejaki Torkil Aymore - jest prywatnym detektywem,
a właściwie tzw. gamedeckiem, czyli gierczanym
detektywem. A że akcja opowiadań toczy się
w XXII w., gdzie świat wirtualnych gier przeplata się z rzeczywistością, zapotrzebowanie na tego
typu fachowców jest niemałe. Torkil jest przy tym
dobry w swoim fachu i na brak zleceń raczej nie
może narzekać. Jest przy tym sympatycznym facetem, a jedną z jego charakterystycznych cech
jest specyﬁczne poczuciu humoru. Cóż, tacy są
już ci chandlerowscy detektywi. Widać też, że autor naprawdę się postarał przy jego kreacji.
Każde z opowiadań stanowi zamkniętą całość,
jednakże co jakiś czas przeplatają się pewne wątki, z którymi mieliśmy okazję się zapoznać we
wcześniejszych tekstach. I muszę przyznać, że
taka konstrukcja opowiadań robi na czytelniku
wrażenie. Niby nic nowego i odkrywczego, a jednak takie szczegóły potraﬁą cieszyć. Pierwsze trzy
teksty to właściwie takie typowe opowiastki - jak
by to można było powiedzieć - typowa fantastyka
rozrywkowa (nie lubię tego określenia, ale trudno, nic innego nie przychodzi mi w tym miejscu
do głowy). Za to im dalej, tym robi się coraz bardziej ciekawie. Autorowi nie brakuje oryginalnych
pomysłów. Chociażby virtuality show, czyli odpowiedni naszego reality show (“Granica rzeczywistości”). Ten tekst to już coś więcej niż tylko dobra
zabawa. Tak samo kolejne opowiadanie - “Polowanie”, w którym autor krytykuje wyzysk pracowników w wielkich korporacjach.
Warto też wspomnieć o charakterystycznych, najnowocześniejszych urządzeniach jakie wprowadza Marcin Przybyłek. Pełno tam różnego rodzaju
elektronicznych gadżetów (np. holobimy, telesensy) i cybernetycznych zabawek. Przede wszystkim jednak autor doskonale operuje słownictwem
związanym z grami komputerowymi. W każdym
opowiadaniu mamy do czynienia z zupełnie innym
światem wirtualnej gry. Na pewno należy się za to
pochwała dla autora.
Jeśli chodzi o warsztat literacki to tu także jest
całkiem nieźle. Zbiorek czyta się szybko, a poszczególne teksty wciągają. Niektóre opowiadania
kończą się, o czym pisałem wyżej, ciekawą puentą. I to także stanowi o sile tej książki. Szkoda
tylko, że teksty nie trzymają równego poziomu.
Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porównamy
pierwsze 3 - 4 opowiadania z kolejnymi. Z drugiej
jednak strony, jakkolwiek by to brzmiało, świadczy to całkiem dobrze o umiejętnościach autora,
ponieważ widać, że z każdym kolejnym tekstem
rozwijał swe literackie talenty.
Podsumowując, “Gamedec - Granica rzeczywistości” to naprawdę udany debiut Marcina Przybyłka i z czystym sumieniem mogę Wam tę książkę
polecić. Mnie natomiast pozostaje poczekać na
powieść z Torkilem Aymorem w roli głównej. Ciekawe czy autor się pokusi o jej napisanie...

Jacek Piekara na dobre powrócił do
fantastyki! I dobrze, bo na takie zbiorki jak te, które opowiadają o przygodach Mordimera Madderdina warto wydać ciężko zarobione pieniądze. „Miecz
Aniołów” to już trzeci tom opowieści
o cynicznym inkwizytorze pozostającym na służbie u Jego Ekscelencji Biskupa Hez – Hezronu. Co ciekawe, najnowsze dzieło Piekary bije na łeb dwa
wcześniejsze zbiory pod względem
ilości stron, co również niezwykle ucieszyło niżej podpisanego!
Podobnie jak w „Słudze Bożym” i „Młocie na czarownice”, tak i tutaj Jacek
Piekara przygotował dla nas pięć opowiadań, które choć stanowią odrębną
całość, jednocześnie nawiązują i rozwijają pewne wątki ze starszych tekstów. Widać wyraźnie, że autor powoli
przygotowuje się do napisania powieści z Mordimerem w roli głównej, co
zresztą sam potwierdza w przedmowie
(wcześniej jednak światło dzienne ujrzy kolejny zbiór opowiadań zatytułowany „Łowca dusz”). Wydaje mi się, że
to bardzo słuszna droga, ponieważ odnoszę wrażenie, że Piekarze pomysłów
nie brakuje. Każdy kolejny tekst wnosi
coś nowego do wykreowanego przez
autora uniwersum, choć oczywiście
pierwszoosobowa narracja w dużym
stopniu determinuje sposób przedstawiania świata. A jest to świat widziany oczami Mordimera, a więc nie jest
to obraz obiektywny, o czym również
wspomina pisarz.
W ogóle w sposobie pisania opowiadań o inkwizytorze czuje się wielką
fascynację Jacka książkami Raymonda
Chandlera – począwszy od myślowych
komentarzy głównego bohatera do
przeróżnych sytuacji i osób, a na zawiązaniu akcji skończywszy. Otóż autor często sięga tu po pewien schemat,
a mianowicie scenariusz rozpoczyna się
od zlecenia, które otrzymuje główny
bohater od kogoś (np. „Głupcy idą do
nieba”). Nie jest to w żadnym wypadku wada „Miecza Aniołów”, w którym
zresztą nie jest to aż tak widoczne jak
to miało miejsce w poprzednich zbiorach opowiadań. Zresztą autor posiada
naprawdę doskonały warsztat literacki,
co sprawia że nawet typowe rozwiązania fabularne potraﬁ przedstawić w wy-

Michał Sztąberek
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Gamedec - granica rzeczywistości

jątkowo ciekawy i atrakcyjny sposób.
Wszystkie te zalety, które wymieniłem
sprawiają, że „Miecz Aniolów” czyta się
bardzo szybko, a przy tym czytelnik
ani przez moment się nie nudzi.
Siłą prozy Piekary jest na pewno słowo. Autor potraﬁ doskonale nim operować, konstruując świetne dialogi oraz
naprawdę interesujące opisy. Całość
okraszona jest doskonałym, choć raczej czarnym humorem, który może
naprawdę rozbawić niemal do łez.
Parę słów poświęcę jeszcze głównemu
bohaterowi, gdyby wśród Czytelników
Avatarae znalazła się jakaś osoba, która
nie miała wcześniej styczności z książkami Jacka Piekary. Jak już wspomniałem wyżej, Mordimer Madderdin jest
inkwizytorem. W swoim życiu kieruje
się bardzo ściśle słowami Pisma (wg
którego Chrystus zamiast umrzeć na
krzyżu, zstąpił z niego i pozbawił życia grzeszników), choć z drugiej strony
warto mieć na uwadze fakt, że Mordimer jest również cynikiem i naprawdę
szczwanym lisem, który potraﬁ odnaleźć się w niemal każdej sytuacji. Z reguły działa sam, choć czasem pomaga mu trójka „chłopaków” – Kostuch,
i dwaj bliźniacy, o których można powiedzieć wiele, ale na pewno to, ze są
to prawdziwe typy spod ciemnej gwiazdy (czyt. mordercy i zabijacy). Opowiadania, w których pojawia się ta trójka
są naprawdę mocne, szczególnie warto
tu zwrócić uwagę na zabawne dialogi
między nimi.
Nie będę tu opisywał każdego tekstu
z osobna, ponieważ wszystkie opowiadania zawarte w najnowszej książce
Piekary przypadły mi do gustu. Każde z nich na swój sposób zaskakuje,
a przede wszystkim gwarantuje czytelnikowi solidną dawkę rozrywki. Myślę,
ze warto sięgnąć po „Miecz Aniołów”,
ponieważ jest to naprawdę dobra literatura fantasy. Andrzej Sapkowski już
dawno zrezygnował z pisania krótkich
tekstów, teraz nadszedł czas Jacka Piekary!
Michał Sztąberek
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Druga planeta słońca OGG

Wilki w ścianach

Wydawnictwo: Iskry
Rok wydania PL: 1982
ISBN: 83-207-0531-2

Wydawnictwo: MAG
Rok wydania PL: 2004
Stron: 56
ISBN: 83-89004-64-X

Péter Lengyel

Znałem ten tytuł na długo zanim kupiłem książkę. Niezbyt kojarzyłem o co
chodzi, ale wiedziałem, że ma to coś
wspólnego z dobrą literaturą i nie myliłem się.
Zwykle sięgając po tytuł z gatunku
science-ﬁcton sprawdzamy „datę przydatności do spożycia”. Nauka rozwija
nam się niemożebnie szybko i większość teorii lub futurystycznych technologii już dziś okazała się być przestarzałą i przez to śmieszą trochę ogromne
szafo-komputery w starszych Star Trekach, czy umieszczenie przez Philipa K.
Dicka akcji Ubika w roku 1982 (świetny
rocznik ^_^ ).
Na szczęście autor uniknął tego typu
śmiesznostek w bardzo prosty sposób. Oto mamy cywilizację badającą
kosmos, statek badawczy wracający
po latach, aklimatyzujących się kosmonautów, wielkie zagrożenie i epickie rozwiązanie sprawy oraz nietypowe przedstawienie obcych form życia.
W samej części dotyczącej statku można popełnić miliony głupich błędów, nie
mówiąc już o sytuacji geopolitycznej
na planecie, stosunkach społecznych,
technologii, obcych formach życia. Dlatego też planetą ową nie jest Ziemia,
a dość tajemnicza i miejscami obca dla
naszych umysłów Elea. Sama koncepcja społeczeństwa nie-do-końca-ludzkiego daje ogromne pole manewru,
pozwalając wtrącać elementy podobne
do ziemskich. Wolno wtedy autorowi
dołączyć wszelkie pomysły, jakie tylko
mu się zrodziły w głowie, bo przecież to
nie-do-końca-ludzie. Przy tym wszystkim koncepcja odmiennej, a jednak
podobnej cywilizacji w „Drugiej planecie słońca Ogg” jest zadziwiająco spójna i miejscami można by pomyślec, że
to jednak nasza stara dobra Ziemia.
Historia rozłożona jest na kilkanaście lat, ale spokojnie, nie znudzicie się w żadnym momencie książki.
Pewniejszy jest syndrom połknięcia-za-jednym-razem lub też atak nie-puszczę-póki-nie-przeczytam. Jedna
z najlepszych powieœci science-ﬁction
jakie czytałem. Polecam miłośnikom
gatunku i nie tylko.
Piotr A. Nowakowski
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Neil Gaiman, Dave McKean

Dzień, w którym zamieniłem
tatę na dwie złote rybki
(The Day I Swapped My Dad For Two
Goldﬁsh)
Neil Gaiman, Dave McKean

Mój ulubiony tandem pisarsko-ilustratorski znów w akcji. Tym razem
w powieści obrazkowej, bo komiksem
„Wilków...” zdecydowanie nazwać nie
można.
Już od samego tytułu powiewa typowym Gaimanowskim absurdem i przewrotnym poczuciem humoru. Bo oto
dowiadujemy się, że w ścianach starych domów często zamieszkują wilki,
o czym wszyscy dobrze wiedzą, nawet
dorośli. Wiedzą także, że jeśli wilki wyjdą ze ścian „...to już koniec”. Jak to, zapytacie? „Wszyscy to wiedzą”.
A jeśli jest się dziewczynką imieniem
Lucy, która kocha swoją świnkę-pacynkę i mieszka ze swoim dziwnym bratem, ojcem grającym na tubie i matką
wciąż i wciąż robiącą dżem? Zaczyna
być strasznie i absurdalnie.
Teoretycznie jest to książka dla dzieci, ale jeśli to prawda, to oznacza, że
jestem baaardzo dużym dzieckiem,
bo takie opowieści jak „Koralina”, czy
„Wilki w ścianach” łykam z rozkoszą.
Fabuła może nie należy do nazbyt rozbudowanych (56 stron w obrazkach - to
nie „Wojna i pokój”), ale za to jest przesympatycznie wciągająca i zasysająca.
Skąd Neil Gaiman bierze te wszystkie
pomysły? Chyba ze ścian. Dave McKean, jak zwykle w swoim kosmicznie
wykrzywionym stylu, perfekcyjnie zilustrował dziwaczne wizje Mojego Ulubionego Pisarza (MUP). Tu trochę kolaży,
tu tła nałożone komputerem, jeszcze
machnięcia pędzlem wychodzące poza
kontury, a gdzie indziej wklejone zdjęcie słoika z dżemem. Jednak pomimo
specyﬁcznego zniekształcenia rzeczywistości dokładnie widzimy „co autor miał
na myśli” (czy to PlayStation 2 przy
telewizorze?). I te przerażające cienie
w ogrodzie - mistrzostwo świata, proszę państwa.
Książka zdecydowanie godna polecenia,
jak każda MUP’a. Nie żałuję żadnego
grosza z 29 złotych, które na nią wydałem.
„Wilki...” wciągają, uzależniają i przerażają. Zostaliście ostrzeżeni.
PS. Ja mam swoją świnkę-pacynkę. Naprawdę.
Piotr A. Nowakowski

Wydawnictwo: Bloomsbury Children’s Books
(w Polsce najprawdopodobniej wyd. MAG)
Rok wydania PL: 2004 (w Polsce 2005)
Stron: 56

We wstępie do tomu Hellboy’a „Spętana trumna i inne opowiadania”, P. Craig Russel chwalił
się posiadaniem kilku oryginalnych pierwszych stron „Wisielca”, jego ulubionego opowiadania. W moim przypadku aż tak dobrze
nie jest, ale mam „Rybki...”. Przed premierą.
Brytyjskie wydanie. Z autografem Neil’a Gaimana. I nie oddam.
Mógłbym napisać sporo peanów na cześć
twórczości Gaimana i McKeana, powysławiać
zawiłości fabuły itp. Tym razem intryga jest
prosta jak drut, zaskakuje tylko raz, w okolicach połowy książeczki. Nie chodzi tutaj jednak o to, co jest opowiedziane, ale w jaki sposób to uczyniono. Historia jest dość prosta,
choć absolutnie absurdalna. Pewnego dnia
chłopczyk, którego imienia nie poznamy, chce
wymienić cokolwiek na złote rybki swojego
kolegi Nathana. Ten nie jest zainteresowany
proponowanymi przez chłopca wymianami,
ani „żadną rzeczą, która jego jest”. Dopiero
pomysł by zamienić złote rybki na ojca chłopczyka, przypada Nathanowi do gustu. Jednak
po powrocie do domu, mama zdecydowanie
żąda powrotu ojca. Wtedy to główny bohater
wraz ze swoją młodszą siostrą (także anonimową) wyruszają w wielką podróż po miasteczku, od domu do domu, by odzyskać tatę.
Chyba tylko baaardzo małe i naiwne dziecko
mogłoby uwierzyć w możliwość wymiany ojca
na coś innego, choć z drugiej strony całkiem
duże i mądre dzieci wcielają się w elfy, krasnoludy i inne niezbyt realne istoty. Fabularnie książeczka ta jest genialną apoteozą
dziecięcego sposobu patrzenia na świat, gdzie
wszystko jest tak proste, że można wymieniać
się osobami.
Od strony graﬁcznej czekało mnie spore zaskoczenie. Ilustracje wyglądają jak z normalnej książki dla dzieci. Żadnych kolaży, efektów nakładanych komputerowo, okropnych
wykrzywień. To jednak nadal styl tego samego McKeana, który znam i wielbię pod niebiosa za szaleństwo i schizofreniczne wizje.
Jest coś takiego w tych graﬁkach, delikatna
nutka szaleństwa, na tyle delikatna by konserwatywni rodzice nie stwierdzili, że książka
straszy dziecko. Właściwie, gdyby się głębiej
zastanowić, takie ilustracje mogłoby zrobić
jakieś uzdolnione dziecko, co idealnie oddaje
absurdalny nastrój całej historii.
Gdy tylko pokaże się polskie wydanie „Rybek...” na pewno je kupię. Żeby mieć. Może
jestem szalony, ale odpowiada mi ten fakt.
Czy wspominałem już, że mam brytyjskie wydanie z autografem?
Piotr A. Nowakowski
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Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie
teorii ostatecznej

Brian Greene

Wydawnictwo: Prószyński i S-ka
Seria: Na ścieżkach nauki
Stron: 420
Rok wydania: 1999

Książka autorstwa Briana Greene’a
w przystępny – nawet dla osób nieobznajomionych z niuansami współczesnej ﬁzyki – sposób wyjaśnia najnowsze
osiągnięcia ﬁzyki teoretycznej. Pokazuje próby stworzenia tzw. zuniﬁkowanej
teorii wszystkiego – teorii, która wyjaśnia wszystkie fundamentalne cechy
Wszechświata. Autor książki prezentuje teorię superstrun – najbardziej zawiłą i skomplikowaną, a jednocześnie
bardzo obiecującą, teorię ﬁzyczną – na
przykładach, z ilustracjami, tak, aby
zrozumienie nie nastręczało większych
problemów czytelnikowi.
Najpierw zapoznamy się z teoriami
względności – ogólną i szczególną, poznamy zakrzywienia czasu i przestrzeni, tak jak widział je Einstein, następnie
zaznajomimy się z mechaniką kwantową, która wyjaśnia świat w inny sposób – jako zbiór niewielkich cząsteczek
– równie dobrą jak teoria względności,
a jednak z nią niezgodną.
Fizycy przez ostatnie lata próbowali pogodzić teorię względności z mechaniką
kwantową, pierwszą teorią, która tego
dokonuje jest teoria superstrun – jest
to jednak teoria niezwykle skomplikowana (także matematycznie – złożona
geometria i wzory są trudne do pojęcia
i rozwiązania).
Dzięki książce Briana Greene’a możemy przybliżyć się do spraw, którymi
zajmuje się aktualnie ﬁzyka, łątwiej
zrozumieć zarówno superstruny, jak
i teorię względności i mechanikę kwantową. Jeśli więc uważasz, że na protonach i neutronach świat się kończy
– lektura „Piękna Wszechświata” jest
dla Ciebie obowiązkowa.

Tomasz Kucza

Achaja, tom 3

Gwiezdny Pirat #11
niezbędnik miłośnika RPG

Andrzej Ziemiański
wyd. Fabryka Słów

Trylogia „Achaja” dobiegła końca.
Świetnie zaczynająca się historia
księżniczki zdradzonej przez własnego
ojca, zyskuje niezbyt udane zwieńczenie.
O ile tom pierwszy czytało się szybko
– akcja wciągała, wydarzenia sugerowały zaplanowaną na wiele stron intrygę, o tyle następne zawiodły. Przynajmniej mnie.
Kolejne wydarzenia następują po sobie
– czasem opisywane w formie książki
historycznej, bezosobowo i… w nudny sposób – nie wydaje się jednak,
by zdążały do spójnego zakończenia,
po którym powiemy: „Acha, więc o to
chodziło!”. Pod koniec książki akcja
nieco się rozkręca, ale nadal nie widać
spójności z poprzednimi tomami, raczej – znane z nowej trylogii Sapkowskiego i denerwujące – następowanie
zdarzeń niezbyt powiązanych z jakąś
odgórną fabułą.
Opis dalszych losów bohaterów na samym końcu, także wpisuje się w formę raczej książki pseudohistorycznej
niż powieści przygodowej. Ostatnie
zdanie sugeruje zaś, że autor uważa
czytelników za niezbyt inteligentnych
i stawia rozwiązanie na tacy zamiast
potrzymać w niepewności.
Oczekiwałem, że trzeci tom zmaże złe
wrażenie po lekturze drugiego, niestety zawiodłem się kolejny raz, bo
„Achaja, tom 3” jest jeszcze słabsza.
Czy autorowi brakło pomysłów, czy
może pośpiech wymusił napisanie raczej streszczenia niż pełnoprawnej powieści? Nie wiem. Pewnie niektórym
książka przypadnie do gustu, na pewno warto zapoznać się z jednym z najpopularniejszych polskich cykli fantasy
(albo raczej SF, jak uważa autor).
Mam nadzieję, że Andrzej Ziemiański
jeszcze pokaże pazury.

DZIĘKUJEMY
– wortalowi 1k20.net za hosting
– portalowi moorhold.net za forum
– obu za całokształt :]

Tomasz Kucza

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

Piękno Wszechświata

„Gwiezdny Pirat” po upadku „Magii
i Miecza” i „Portalu” pozostaje jedynym
drukowanym czasopismem o grach fabularnych na polskim rynku. Ostatnimi
czasy ukazały się „Gozoku” i „Światy
Możliwe” na razie trudno jednak powiedzieć o nich coś więcej – może z czasem
zajmą słuszne miejsce na półkach kiosków i Empików.
Po trudnym okresie, kiedy przez kilka
miesięcy „Gwiezdny Pirat” nie wychodził
(co skłoniło nas do stworzenia Wieży
Snów) ukazało się już siedem (jeśli dobrze liczę) numerów tego niewielkiego,
ale wypełnionego gorącym mięchem,
magazynu. Z relacji czytelników wynika,
że poziom pisma stale rośnie, o czym
mogłem się naocznie przekonać przeglądając numer jedenasty.
Numer wpadł w moje ręce przypadkowo
– przeglądałem go w Empiku i natknąłem się na recenzję czwartego numeru
Wieży – nie żałuję jednak wydanych pięciu złotych.
Recenzuję numer nieaktualny – ukazał
się bowiem już numer dwunasty, w chwili, kiedy piszę te słowa – ale myślę, że
w ten sposób umożliwiam zapoznanie
się z pisemkiem osobom, które nie wiedzą co to, za ile, czym wypełnione.
Numer jedenasty zawiera długą przygodę do Monastyru – drugiego po Neuroshimie dużego systemu Wydawnictwa Portal. Oprócz tego sporo znajdą dla siebie
miłośnicy Neuroshimy oraz rozmaitych
systemów w klimatach fantasy (określenie d20 nie znaczy, że w piśmie szafuje
się mechaniką – wręcz odwrotnie). „Galaktyczny Kurier” w przystępny sposób
przynosi wieści ze świata RPG – nawet
jeśli wcześniej czytaliśmy o czymś na
portalach o RPG, w GP jest to omówione
szerzej i przystępniej, często też można
się dowiedzieć rzeczy, które portale po
prostu pominęły (jak recenzja Unexploded Cow).
Podsumowując, GP nie zastąpi nam
Magii i Miecza, ale dostarczy mnóstwa
materiałów do Neuroshimy, sporo do
systemów fantasy… od czasu do czasu
pojawia się też coś konkretnie do Warhammera, Wiedźmina albo Monastyru.
Magazyn ogólnie warto polecić graczom
w Neuroshimę oraz ludziom, którzy lubią
być na bierząco w wydarzeniach świata
RPG lub szukają pysznego mięcha.
Tomasz Kucza

65

– RECENZJE ﬁlm

ﬁlm

•••••

•••••

•••••

sf

animowany

historyczny

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

ﬁlm

Człowiek przyszłości

Reżyseria: Chris Columbus
Scenariusz: Nicholas Kazan
Na podstawie powieści: Isaaca Asimova
Rok: 1999

Znani aktorzy – Robin Williams, Sam
Neill – znany reżyser, na podstawie
książki mistrza gatunku – Isaaca
Asimova – przeciętny ﬁlm. Kolejny
raz mamy do czynienia z typowo
hollywoodzką papką, typowo hollywoodzkimi problemami, naiwną fabułą i wątpliwą komedią (tak zakwaliﬁkowano ﬁlm na Stopklatce).
Film jest zrealizowany sprawnie,
świetne zdjęcia, nienaganne efekty specjalne, super gra aktorów…
ale pozostawia niedosyt, nudzi na
śmierć. Twórcy ani na chwilę nie zatrzymali się, aby zastanowić się po
jaką cholerę robot próbuje upodobnić się do człowieka – przypomina mi
to trochę pogoń Michaela Jacksona
za byciem białym, tymczasem autorzy ﬁlmu strasznie rzecz spłycili.
Płytka jest zresztą motywacja większości bohaterów, a żarty rozładowują sytuację bardzo rzadko i niestety
trudno jest się nie zanudzić.
Jeśli ktoś chce obejrzeć dobry ﬁlm
o robocie, polecam AI (Artiﬁcial Inteligence) – podobnie nudny, ale
przynajmniej ma jakiś sens. „Człowiek przyszłości” to tylko łzawe ﬁlmidło dla miłośników hollywoodzkiej
papki. A szkoda…
Jako ciekawostkę podam, że na
Onecie jako współtwórcę scenariusza podano Isaaca Asimova, co jest
wierutną bzdurą (pomijając już fakt,
że autor od trzynastu lat spoczywa
w pokoju – chociaż podczas oglądaniu ﬁlmu zastanawiałem się, czy nie
przewraca się w grobie).
Tomasz Kucza

Batman: Maska Chimery

Reżyseria: Eric Radomski, Bruce W. Timm
Scenariusz: Alan Burnett, Paul Dini, Martin Pasko (II), Michael Reaves
muzyka: Shirley Walker (I)
Na podstawie komiksów: Boba Kane’a
Rok: 1993

Moją ulubioną kreskówkę zawsze
stanowił Batman – mroczny, z niebanalną fabułą, nie stroniący od śmierci
i trudnych (jak na ﬁlm animowany)
tematów. Dlatego z ciekawością sięgnąłem po „Batman: Maska Chimery” – pierwszy z pełnometrażowych
ﬁlmów animowanych o Batmanie.
Serial rozrósł się do niebotycznych
rozmiarów (powstaje nadal), powstało jeszcze kilka ﬁlmów. Po obejrzeniu Maski Chimery muszę powiedzieć jedno – poza może pierwszą
częścią, żaden aktorski Batman nie
dorósł kreskówce do pięt.
Zawiła fabuła, dobre psychologiczne
relacje między bohaterami, świetny
scenariusz – to wszytko składa się
na ﬁlm poważny, a jednocześnie pełen akcji, skłaniający do rozmyślań
i potraﬁący zaskoczyć.
Akcja dzieje się w dwóch okresach
czasu – w przeszłości, kiedy Bruce
Wayne podejmuje dezycję o zostaniu Batmanem – oraz w teraźniejszości, kiedy tajemniczy przybysz
zabija jednego po drugim gothamskich maﬁosów.
Świetnie narysowane (widać wpływ
komiksów) sceneria, sugestywne postacie, nie uciekanie od pokazywania
brutalnych scen (jak na kreskówkę
dużo tutaj przemocy) – wszystko to
tworzy widowisko w niczym nie ustępujące ﬁlmom aktorskim. Polecam
miłośnikom Batmana zawiedzonym
ostatnimi produkcjami ﬁlmowymi.
Tomasz Kucza

Upadek (Der Untergang)

Reżyseria: Oliver Hirschbiegel
Scenariusz: Bernd Eichinger
Na podstawie ksiązki Joachima Festa
Rok: 2004

Film o ostatnich dniach Hitlera.
Pokazuje przywódcę Trzeciego
Rzeszy jako normalnego człowieka
– schorowanego, zgorzkniałego,
jednocześnie gwałtownika i dżentelmena.
W realistyczny sposób oddano nerwową atmosferę dogorywających
Niemiec. Na ulicach giną ludzie,
dzieci wysadzają czołgi, Niemcy
wieszają Niemców, w podziemnym
bunkrze trwa w najlepsze zabawa,
a Hitler wydaje rozkaz, by niszczyć
wszystko, aby Rosjanie zastali
w Berlinie tylko zgliszcza.
Oddanie realiów epoki jest jedną
z najmocniejszych punktów ﬁlmu
(zaraz obok gry aktorskiej – o tym
dalej). Ruiny, dogorywający Berlin,
strach przed nalotami, indoktrynizowane dzieci, ludzie nie potraﬁący wyobrazić sobie życia w świecie
bez nacjonalizmu…
Świetną rolę odegrał Bruno Ganz
jako Adolf Hitler. Wycieńczony
chorobą (u Hitlera wykryto chorobę Parkinsona), rozgoryczony
choleryk, zawsze pełen złości, którą wyładowywał na przywódcach,
ale także szarmancki. W jednej
chwili potraﬁ toczyć miłe rozmowy,
wrzeszczeć na oﬁcerów, wydawać
wyroki śmierci…
Film wzbudza kontrowersje właśnie z tego powodu – pokazuje
Hitlera jako człowieka, okrutnego,
ale nie szaleńca z ogniem w oczach
– ludzie zapomnieli, że nazizm nie
opętał wyłącznie osób podatnych,
ale normalnych ludzi. Warto czasem sobie o tym przypomnieć
i potraktować ﬁlm jako ostrzeżenie
– to może się wydarzyć ponownie,
Hitler nie był kimś wyjątkowym,
może się traﬁć kolejny.
Tomasz Kucza
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Andre Norton
Twórczyni Świata Czarownic

ŚWIAT CZAROWNIC
Najbardziej znany z cykli Andre Norton – „Świat
Czarownic” (Whitch World) doczekał się ponad trzydziestu książek. Pierwsza dylogia – „Świat Czarownic” oraz „Świat Czarownic w pułapce” – powstała
w latach 1963-1964. Cała seria podzieliła się później na części – Cykl Estcarpu (dotyczący m. in.
dzieci bohaterów pierwszych książek), Cylk High
Hallacu (dziejący się za oceanem) oraz (zamykające serię) Wielkie Poruszenie.
W tworzeniu powieści pomagały autorce liczne
przyjaciółki pisarki – A. C. Crispin, P. M. Grifﬁn,
Mary Schaub, Patricia Mathews, Sasha Miller, Lyn
McConchie.
W świecie stworzonym przez Andre Norton
(a trzeba podkreślić, że stworzyła oprócz Świata
Czarownic także inne, także oryginalne i inne od
typowych światów fantasy) nie znajdziemy elfów,
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Alice Mary Norton urodziła się w 1912 roku w Cleveland, Ohio. Jako pisarka używała pseudonimu
Andre i w 1934 zmieniła oﬁcjalnie imię na Andre
Alice Norton. Swoją prozę okreslała jako książki dla
młodzieży, chociaż zawsze powieści Nortonki (jak
zwykło się ją nazywać w Polsce) czytali wszyscy
niezależnie od wieku. Napisała ponad 130 książek
(fantasy i SF) podczas niemal 70-letniej kariery.
Pisała książki dla dzieci, powieści SF oraz – najbardziej znane – fantasy. Stworzyła niezwykłą serię
„Świat Czarownic” – ze szczegółowym fantastycznym światem osiągalnym tylko przez ukryte bramy
– która rozrosła się do ponad trzydziestu książek,
opowiadań i zbiorków opowiadań.
W 1998 roku założyła „High Hallack” (nazwa zaczerpnięta z jej książek) – bibliotekę specjalnie dla
pisarzy sf i fantasy.
17 marca 2005 roku, w wieku 93 lat umarła
w swoim domu w Murfreesboro (przedmieścia Nashville w USA), jak podała jej przyjaciółka Jean
Rabe. Przed śmiercią odmówiła pogrzebu, w zamian prosząc, aby jej ciało zostało skremowane
wraz z jej pierwszymi i ostatnimi powieściami.
„Science Fiction and Fantasy Writers of America”
stworzył nagrodę „Andre Norton Award” dla powieści dla młodzieży i pierwsza z tych nagród zostanie
zaprezentowana w 2006 roku.
Andre Norton była pierwszą kobietą, która otrzymała „Grand Master of Fantasy Award” z SFWA
w 1977 roku i nagrodę Nebula w 1984. Jej ostatnia
kompletna powieść („Three Hands of Scorpio”) ma
być wydana w kwietniu.
Miłośniczka kotów (zawsze w domu miała ich
sześć do dziewięciu) oraz klejnotów była uważana
za twórczynię feministycznej fantasy, co zawsze
wyśmiewała zaznaczając, że fantasy czerpie z baśni i opowieści ludowych, ale niekoniecznie z „Kopciuszka”.

krasnoludów i Władcy Ciemności. To nie jest fantasy bezpośrednio czerpiąca z „Władcy Pierścieni”
albo D&D. Tutaj każdy szczegół jest dopracowany.
Ludzie dzielą się na różnorakie rasy, czasem dziwniejsze niż gnomy i gobliny. Mamy Sokolników, którzy boją się kobiet i żyją w ulopodobnej twierdzy,
mamy przybyszy zza wrót, którzy wprowadzają do
świata czołgi i łodzie podwodne, mamy Adeptów,
którzy studiując magię doprowadzili do wielu zniszczeń. Magia jest potężna – czarownice z Estcarpu,
aby zapobiec wojnie poruszyły góry, połączonymi siłami zmieniając ukształtowanie terenu, wiele
z nich umaro podczas procesu. Dzięki magii przez
dugi czas w pamięci ludzi zamazana była pamięć
o krainie pełnej stworówz przeszłości, leżącej na
zachód od Estcarpu. Iluzja jest tak silna, że potraﬁ
zabić, a starodawne – wypełnione odwieczną magią – miejsca, po dziś dzień mogą człowieka zwabić
i odmienić albo przenieś do innych światów. Wiara
stwarza bogów i zasila pradawne siły.
Mamy świat stary, którego historia rysuje się na
naszych oczach. Jeden z najciekawszych i najoryginalniejszych światów fantasy.
STRONY
oﬁcjalna:

http://www.andre-norton.org
polska (tłumaczenie oﬁcjalnej):

http://www.andre-norton.art.pl
Witch World GURPS

http://www.rpgunited.com/product/gurps/6008.html

Opracował: Tomasz Kucza
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Alchemia
krótki zarys
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Jakub „Qba” Kasper

Alchemia jest dziedziną wiedzy w mniejto mikstury tych ostatnich osiągają dużą wartość rynszym lub większym stopniu praktykowakową, niewiele ustępującą magicznym. Niektórzy
ną niemalże wszędzie. Czarodzieje wytwierdzą, że produkty mistrzów alchemii są
korzystują ją, aby tworzyć eliksiry
o wiele bardziej różnorodne od tych wyo mocy dorównującej zaklęciom,
twarzanych przez czarodziei; spotyka
służba kuchenna wykorzystuje
się zarówno eliksiry zapalające, wytwapopiół do szorowania tłustych
rzające dym, wybuchowe, powodujągarów, każda dama stawia za
ce sam odgłos wybuchu, trucizny,
punkt honoru posiadanie perleki, odtrutki, barwniki, perfumy,
fum o niepowtarzalnym zapamikstury ułatwiające usuwachu, wreszcie od stuleci wytwanie brudu jak i wiele, wiele inrza się wino, piwo i nalewki…
nych. Wszystko to sprawia, że
Alchemika najłatwiej znaleźć
alchemia jest zajęciem bardzo
w dużym mieście, gdzie zaopadochodowym.
truje się w składniki potrzebne do
Pamiętać jednak należy, że nie jest
receptur, nierzadko sprowadzane
zajęciem bezpiecznym. Często w laboz odległych krain. Zdarzają się jedratorium dochodzi do eksplozji lub nagroKinga „Hollow” Spiczko madzenia trujących substancji. Najmniejszy
nak prawdziwi samotnicy, którzy mają
pracownie na odludziu, nie narażając inbłąd lub zbyt odważny eksperyment może mieć
nych na skutki nieudanych eksperymentów.
niebezpieczne skutki. W końcu nie bez przyczyny maAlchemicy najczęściej wywodzą się z bogatych klas wia się, że prawdziwy alchemik myli się tylko raz.
społecznych, ponieważ potrzebna aparatura i odczynAshnod
niki są drogie, a wiedza którą zdobywają nie należy do
łatwo dostępnej. Istnieją wprawdzie nieliczne traktaty
o alchemii, są to jednak dzieła bardzo rzadkie i napisane trudnym językiem pełnym dziwnych symboli,
aluzji i zagadek. Inaczej mówiąc, osoba bez dobrego
wykształcenia i niezłej inteligencji nie za wiele z nich
zrozumie. Złośliwi twierdzą, że księgi specjalnie są pisane w niezrozumiały sposób, aby uniemożliwić wypływ wiedzy do zwykłych ludzi. Dlatego też większość
alchemików woli się uczyć u mistrza zaznajomionego
ze swoim fachem. Niestety zwykle stara się taki przekazać uczniowi jak najmniej, aby w przyszłości nie
mieć konkurencji.
Sama alchemia zajmuje się właściwościami przeróżnych substancji. Od wieków trwają wnikliwe badania
nad otaczającym nas światem; większość alchemików
uważa, że składa się on z czterech elementów-żywiołów: wody, ognia, ziemi i powietrza. Wykorzystując to
założenie, starają się odkryć tak zwany kamień ﬁlozoﬁczny, dzięki któremu będą mogli osiągnąć wielkie bogactwo, przemieniając zwykłe metale w złoto. Jak do
tej pory nikomu nie udało się zrealizować tego celu,
być może dlatego, że mistrzowie alchemii zazdrośnie
strzegąc sekretów, nigdy do tej pory nie połączyli sił.
Nie znaczy to jednak, że lata badań i pracy alchemików poszły na marne; jest wręcz przeciwnie. Wynaleźli wiele niezwykle przydatnych substancji takich jak
szkło, porcelana, czy też barwniki o wiele trwalsze od
otrzymywanych z roślin; subtelna sztuka łączenia zapachów pozwala niektórym wytwarzać niepowtarzalne
perfumy; poza tym nawet czarodzieje zazdroszczą im
takiego wynalazku jak proch. Ponadto odkryto wiele
nowych trucizn, na które do dziś nie ma antidotum.
Natomiast niektórzy adepci alchemii współpracują
z uzdrowicielami i pomagają im wytwarzać skuteczne
leki.
W przeciwieństwie do eliksirów tworzonych przez
magów, dzieła alchemików nie zawierają magii. Mimo

– FELIETONY -=baca=-

Briss Electric nie pomoże
żek fantasy. Spotykamy się z niezwykle barwnymi
porównaniami: „Gdyby Tolkien pisał cyberpunka, to
robiłby to właśnie ten sposób!” bądź też: „Połączenie wczesnego Howarda z późnym Dickiem”. Hitem
jest natomiast „Thriller medyczny z elementami space opery”. Czymś, co „potwierdza” uniwersalność
książki jest wyrywek z całości ukazujący jak bardzo
można zorientować się na temat zawartości reszty
stron. Fragment ten jest tak pojemny, że z łatwością
można go zamieścić na okładce Arlekina.
Podobne zjawisko można zaobserwować w przypadku horrorów. Autorzy są kreowani na nowych
mesjaszy danego gatunku przez przedstawianie ich
światu jako nowego Kinga, Blocha czy też Lovecrafta. W skrajnych przypadkach stają się, za sprawą
wydawców Panami Grozy lub też Władcami Ciemności i Strachu. Tacy Władcy Pisarzy. Może Jackson nakręci i o nich trylogię.
Prześciganiu się w porównaniach autorów do kanonów gatunkowych i ich twórców towarzyszy jeszcze
jedno ciekawe zjawisko. Tworzenie się nowych gatunków, podgatunków, podgatunków podgatunków
oraz precyzja w nazewnictwie. Coraz to spotykamy
się z nowymi nazwami dla nowych gatunków ksiązek. Autor od razu jest chrzczony na ojca tegoż.
I tak spotkamy się z jeszcze bardziej „precyzyjną” autopsją dzieła. Soﬁc fantasy, klerykal fantasy,
splatter punk, hard science ﬁction. Przykłady można
jeszcze mnożyć. Jednak jak mi się wydaje tworzenie nowych gatunków (podgatunków itp.) ma jedno
na celu. Sprecyzowanie w zamieszania mętliku pojawiającego się w głowie przyszłej (najczęściej) oﬁary
ojca nowego kanonu książkowego.
W zasadzie uniwersalność i precyzja miały służyć
jednemu celowi. Ułatwieniu życia dla odbiorcy. Życie jednak jest dosyć przewrotne i dzieje się zupełnie
odwrotnie. Patrząc na łatwość w odbiorze „muzyki
dla każdego”, przestajemy zajmować się kupnem
oryginałów i kupujemy pirata. Czytając recenzje na
końcu książki odkładamy ją z powrotem na półkę.
Wyścig wydawców – płytowych jak i książkowych
– coraz bardziej przyspiesza, zaś my stoimy i tylko
przechylamy się pod wpływem podmuchu wywołanego pędem. A że uczestnicy tego wielkiego maratonu
biorą udział już od dawna to i zatykamy często nos
z powodu smrodu bądź to starości twórców, bądź to
nowych ciężkich perfum stosowanych na nich.
Coraz gorzej o jakiś odświeżacz. Rzadko, kiedy
zdarza się, aby pojemnik miał też i wiatraczek do
rozprowadzania powiewu świeżości – bo brak sponsora, aby baterię albo rachunek za prąd zapłacił. Stare, dobre, sprawdzone odświeżacze często już dawno
wywietrzały, a ich data ważności dawno minęła. A i
zapach już się znudził.
Jeśli tak dalej będziemy żyć w świecie uniwersalności i precyzji, to i Briss Electric nie pomoże.
Alleluja i do przodu!!!
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Oglądając telewizję prawie zawsze można natknąć
się na wywiady z zespołami będącymi w tym czasie
na topie. Zadawane są różne pytania: „A kiedy powstały teksty?”, „A jakie nowe motywy się pojawią na
płycie?”, „W jakim klimacie jest utrzymany album?”
„Co…?”. Po tym deszczu bezsensownych często pytań, pada na końcu to, które musi paść. Jego pojawianie się jest prawie równie pewne jak nadchodząca wielkimi krokami śmierć. Z tą jednak różnicą, iż
kroki tegoż nadchodzącego słychać już na początku
wywiadu. Kroczy jak Godzilla albo King Kong. Wreszcie redaktor wypowiada słowa pytania iście apokaliptycznego. Dlaczego Apokaliptycznego? Odpowiedź
na nie jest Sądem Ostatecznym nad „artystą”. „Do
kogo jest skierowany ten album?”.
„Artyści” najczęściej nie zdają sobie sprawy z tego,
co czynią i z uśmiechem, a czasem nawet tryumfem
oznajmiają „Do Wszystkich! Dla dzieci, ich rodziców
i nawet dla dziadków.” Wariat też by pewnie posłuchał, gdyby mógł się wyplątać z kaftana. Możliwe,
że jest i dla wszystkich. Każdy przecież dziś może
włożyć płytę do odtwarzacza. Nie znaczy to jednak
o jednolitości gustów wszystkich pokoleń, a tym bardziej kultur oraz przede wszystkim subkultur. Najgorszym z możliwych przypadków ma miejsce, gdy
„artysta” wziąwszy już do ręki łopatę zaczyna kopać
sobie grób innymi genialnymi stwierdzeniami. Gwoździem do trumny jest łączenie ekstremalnie różnych
stylów i gatunków. Czego można się spodziewać po
stwierdzeniu lidera grupy, iż grają heavydeathmetalpunk z elementami jazzu i hip-hopa oraz wpływami
disco-polo w klimacie bayerfullowskim?
Jedynie niektórzy artyści sceny muzycznej precyzują, do jakich odbiorców jest skierowany ich album.
Szkoda, że są jak dinozaury. Albo leżą kilka stóp pod
ziemią (są artystami undergroundowymi bądź też nie
żyją) albo giną, najgorszą z możliwych wyjść, jakie
pojawiły się w sprawie zagadki ich wyginięcia. Topią
się we własnych fekaliach – choć w ich w przypadku
nie własnych, a raczej czyichś.
Podobny nurt ﬁlozoﬁi promowania się spotkać
może czytelnik. Dzieje się to na mniejszą (nic dziwnego w Polsce czyta się coraz mniej) skalę, choć co
prawda jest to zjawisko jednak bardziej wyszukane.
Tu nie jesteśmy zalewani wywiadem i potokiem
zdań, bez których moglibyśmy się obejść, lecz notką na okładce z tyłu. W przypadku książki, treść tej
notki jest niezależna od autora książki (a szkoda).
To wydawca decyduje, co też tam ma być napisane.
Najczęściej reprezentuje chyba ten sam poziom rozwojowy, co u wcześniej wspomnianych „artystów”.
Nie piszą na szczęście wprost, o wręcz niewiarygodnej uniwersalności pozycji. Nie, stosują o wiele
lepszy (bądź też gorszy) chwyt. Twórczość autora
(często stająca pod znakiem zapytania) jest porównywana do wcześniejszych nagrodzonych i utytułowanych pisarzy. W niewiarygodnym stopniu tenże
sposób promowania rozwinął się w przypadku ksią-
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Skrzywiona Wieża
całkiem skręcone odbicie Wieży Snów
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Kamil „Albi” Jarzynowski

-- Zbroja-czyli wstęp

W Warhammerze zdażył nam się system
podtrzymywania życia zbudowany ze zbroi
chaosu. Rycerz chaosu jak to rycerz chaosu,
ze zbroją się częściowo zrósł. Potem zbroję
rozłupano. Rycerz pół martwy, ledwie zdolny
do ruchu, jednakoż wciąż żywy jeździ sobie
od kilkuset lat na wózku w którym schowana
jest zbroja w kawałkach. Mówi z trudem, wygląda koszmarnie, rusza się ledwo. Ale z pomocą paru kolegów do eskorty, polityką na
Pustkowiach zajmuje się skutecznie. :)
W sumie to było to nieco mroczne. ;)

Kamil „Albi” Jarzynowski

-- wSterowiec
-Kryształach Czasu
Natomiast w KCtach największym moim
osiągnięciem jest sterowiec.
Żeby zrobić sterowiec potrzebujemy dość
mocnych (kolo 10 levelu) czarnoksiężnika,
maga, alchemika i iluzjonisty, pasa trolowej
siły, statku, umiejętności wpisywania stałych runów, dużo many i nieco talentu konstrukcyjnego i w stylizacji wnętrz, 4 balist, 4
espadonów, teleskopu, 4 odpowiednich tronów mocy, kompletu robionych na zamowienie szyb i pierdółek do ładnego urządzenia
się w środku.
1. Cała ekipa wypływa w morze i szuka
dorodnego krakena po czym kusi go statkiem.
2. Kiedy kraken niszczy statek (no niestety, koszty), mag rzuca wszystkim lewitację, a iluzjonista ulepszoną niewidzialność
i pominięcie i ekipa leci nad krakena.
3. Następnie iluzjonista rzuca animację
liny, a na koncu liny montuje pas trolowej
siły. Teraz iluzjonista rozpoczyna polowanie,
czyli animowana lina nanizuje pas na mackę
krakena.
4. Pas trolowej siły daje siłę i inteligencję trola (tj. okolo odpowiednio 240 i 40),
co zwykle dla postaci oznacza wzmocnienie
mięśni kosztem zaćmienia umyslu. Dla krakena (6000 sily, 15 inteligencji) oznacza to
jednak, że nagle nie może podnieść macki,
a w przypływie geniuszu staje się na tyle

bystry, że jest podatny na magię iluzjonistyczną.
5. W związku z tym iluzjonista rzuca na
krakena czary kontrolujące; np. urok albo
kontrolę postaci. Kraken ze swoją inteligencją 40 nie jest na to jakoś oszałamiająco
odporny. Ewentualnie może to zrobić druid
z jakimiś czarami do kontroli zwierząt.
6. Następnie transportujemy krakena
w kierunku brzegu.
7. Następnie rzucamy na niego iluzyjne
skrzydła, które są czarem, którego „wyporność” zależy od siły. Mag rzuca mu oddychanie w wodzie, które dla istot wodnych daje
oddychanie w powietrzu.
8. Zdejmujemy pas i zmuszamy krakena
do lotu nad lądem, byle niewysoko. (Dzieki oddychaniu w powietrzu lot ten nie jest
dla krakena niebezpieczny więc nie schodzi
urok.)
9. Zdejmujemy czary, kraken spada i się
dusi.
10. Czarnoksieznik robi z krakena martwiaka, który ma dobry bonus do siły, tak co
najmniej x3. Bodajże była to strzyga. Przydaje się też bonus do szybkosci, co najmniej
x2 bo od szybkości zależeć będzie tempo
latania sterowca.
11. Iluzjonista wbija mu magiczne skrzydła na runach. Z siłą 24000 kraken poniesie
w powietrzu nawet spory ciężar.
12. Mag wbija krakenowi na runach lewitację, która jest potrzebna do wykonywania
niektórych działań stacjonarnych.
13. Drążymy krakena w środku, wyjmując zbędne części, jak układ trawienny. Wyjmujemy oczy i montujemy szyby. Wyjście
można zrobić np. z tyłu albo z boku.
14. Obijamy od środka krakena tapetą,
kładziemy dywany i urządzamy przytulne
wnętrze, w którym stoją trony iluzji, ciemności i magii.
Obłożenie wnętrza jest niezbędne, żeby
kraken nie wysysał pasażerom energii życiowej przez dotyk.
15. Pilotażem powinien zająć się czarnoksiężnik z pomocą kontroli martwiaka.
16. Na 4 mackach montujemy krakenowi espadony lub coś większego jeśli mamy.
Ideałem są miecze długości koło 4-6 metrów. Najlepiej magiczne.
Dzięki nim kraken ze swoją siłą 24000
jest w stanie dość skutecznie walczyć wręcz

Zaklęcia

autor: -=baca=-

Nowe moce poznane przez
maga pochodzącego z klasztoru Szał Pięciolina.
W wyniku łatwych ćwiczeń
zeza i zwieracza doszedł do
perfekcji w posługiwaniu
nimi w każdej sytuacji.
Oczywiście

Aby zaktywować moc zaklęcia
należy zgiąć prawą rękę w łokciu. Następnie przełożyć lewe
przedramię przez zgięcie w łokciu prawej ręki. Pięć prawicy
zbliżyć należy do twarzy i wsadzić dwa palce do oczu.
Po wypowiedzeniu inkantacji
„oczywiście”, oczy wybranego
przeciwnika zawisną na pobliskim drzewie. Jeśli drzewa niema w pobliżu moc nie działa.
słowa: „Oczywiście”
trudność: 0

TuWasMam

Po złapaniu się za krocze i przekręceniu dłoni o 45.7431 stopni przez czarownik sprawia, że
przeciwnik zalicza glebę w pięć
sekund.
słowa: „TuWasMam”
trudność: 0

Uuuuuuuuu pierdut

Zaklęcie może wywołać burzę
w dowolnym miejscu, lecz najczęściej pojawia się ona nad
głową czarownika.
gest: machanie rozcapierzonymi palcami nad głową. Poprzez
kontrolowanie „uuu...” można
kontrolować ilość deszczu spadającego w czasie zaklęcia, zaś
ilość „pierdut” uzależnia ilość
piorunów.
słowa: „Uuuuuuuu....Pierdut”
trudność: 1

do gry Nieboracy RPG
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– SKRZYWIONA WIEŻA -

To nowe zaklęcie zostało wynalezione przez maga
Koh-ajoncy-Inaczej-a-zwu-aszcza-Owce.
Dzięki temu zaklęci mag może przywołać Sana,
który natychmiast pojawia się wraz ze stadem
owiec.
gesty: naprzemianstronne wymachy rękoma
słowa: „SAN-DAŁ-OWIEC”
trudność: 0

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.
Aresius: - Pamiętam, jakby stało się to wczoraj… szepnął nagle natchnionym głosem Wielbłąd.
- Pewnie dlatego, że to STAŁO się właśnie wczoraj…
- mruknął Fladnag.
Waltos: Po paru dniach wypoczynku bohaterowie
ruszyli dalej. Jednak po czterech miesiącach drogi,
Faldnag przystanął na moment i powiedział:
- Pomyliłem drogę. Musimy wrócić do miejsca, gdzie
wypoczywaliśmy.
Waltos: Po jakimś czasie drużyna doszła do monopolowego. Woromir patrząc na sklepikarza spytał
Gluta:
- Czy wszystkie krostoludy są takie nieruchawe?
Na co Glut, po obejrzeniu ekspedienta, stwierdził:
- Tak, zawsze jesteśmy tak nieruchawi, kiedy mamy
strzałę w plecach.
Magnes: Po pewnym czasie (…) Fredzio krzyknął:
- Ciemność, widzę ciemność!
- Daj spokój - mruknął Fladnag. - Tutaj tak zawsze.
- To mówiąc zapalił swoją laskę. Znaczy się kijek.
Światło rzuciło długie cienie na ściany, odbiły się od
nich i opadły na posadzkę poturbowane. Wszyscy
patrzyli na Pryka, który właśnie pchał ogromny głaz
w stronę studni na środku groty.
Czując skupioną na sobie uwagę, która mogłaby
stanowić prototyp lasera bojowego, kobold zatrzymał się.
- No co? - zapytał.
- Chyba nie zamierzasz wrzucić tego głazu do studni? - zdenerwowany Argon zgrzytnął zębami ułamując jedynkę.
- Nie - pokręcił głową Pryk. Oparł się o głaz, by
pokazać, jak obojętny mu jest jego dalszy los. Tutaj ﬁzycy mogliby się spierać, czy to co za chwilę
nastąpiło było możliwe, biorąc pod uwagę tarcie
statyczne, jednak kamień nagle osunął się spod
ramienia Pryka i zniknął w studni. Kobold zerknął
w dół i uśmiechnął się niepewnie do najeżonego
Fladnaga.
- Plusk. Plusk. Lusk - dobiegło z dołu.
- Głęboko - stwierdził Sery.
- Ałaaa, ałaaa, łaaa - odpowiedziało echo ze studni.
Zapraszamy do dopisywania fragmentów!!!

CAŁKIEM

Mamrotki te zostały spisane
na niewiadomego pochodzenia skórze przez Fekaliksa
z Analborgu.
Gówno prawda

Mamrotka pozwala na łatwe wykrycie, czy oﬁara mówi prawdę
czy nie. Przesłuchiwana osoba
będąca oﬁarą zaklęcia mówiąca
prawdę dostaje rozwolnienia.
Nie wiadomo, w jakim celu wymyślono tą mamrotkę – na pewno nie ułatwia przesłuchań.
słowa: „kufno brafta”
trudność: 0

A Teresa dziś będzie?

Mamrotka została zaadoptowana przez długoletnie pożeranie
talii Aortta oraz wysiadywanie
jajek w lodówce. Dzięki tejże
mamrotce mag może dowiedzieć się czy spotka na swej
drodze jakąkolwiek Teresę. Po
zmodyﬁkowaniu inkantacji mag
może pozyskać informację czy
aby nie spotka dresa na swej
drodze w dniu dzisiejszym.
słowa: „A fy telesa to tsisiaj
pęcie?”
trudność: 0

Bober Bogdan

Ta starożytna mamrotka zachowała się do dnia dzisiejszego
tylko dzięki Fekaliksowi, który
uwielbiał rozmawiać na wszelkie tematy z bobrami. I to nie
on był stroną bierną w dialogu
będącym właściwie monologu.
Dzieżki wypowiedzeniu mamrotki, w zasięgu wzroku pojawia się bober Bogdan potraﬁący
mówić. Mówić potraﬁ tylko „yyyyyyy”, co podtrzymuje dialog
oraz „prawda” bardzo przydatne
w słuchaniu.
W zasadzie prócz Fekaliksa nikt
inny nie widział przydatności tegoż zaklęcia.
słowa: „Wiaaaaadrooooooooo…
maaaaaaaasłoooooooooo.”
trudność: 0

NIEDAWNO TEMU

Czyli spoiler zdradzający podstępnie fabułę Epizodu III.
Anakin Skywalker zdesperowany,
gdy dostaje kosza od Padme, decyduje się na ostateczny krok. Próbując popełnić samobójstwo felernym
mieczem świetlnym, odcina sobie
ręce i nogi, a dodatkowo uszkadza
płuca.
Ledwo żywego Jedi ratuje przed
śmiercią przyszły Imperator i pakuje go tymczasowo do obudowy
z dystrybutora paliwa. Ostatecznie
okazuje się jednak, że wyjęcie Anakina (który odżywiany kroplówką
przytył) nie jest już takie proste.
Anakin mści się na konstruktorach
felernego miecza świetlego, zabijając wszystkich Jedi.
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Sandałowiec

Władca Obrączek

autor: -=baca=-

Kinga „Hollow” Spiczko

Albi

Łotr

Mamrotki

do gry Nieboracy RPG

(koło 6000 obrażeń z siły + obrażenia z miecza. Dobrze gdyby czarnoksiężnik wmusił
krakenowi jakąś biegłość w mieczach dając
choćby obrażenia * 1.5)
16. Na pozostałych 4 mackach montujemy wyrzutnie rakiet samonaprowadzających
w postaci balist oblężniczych z przymontowanym na przykład szkieletem na stałe do
ładowania.
17. Przygotowujemy rakiety samonaprowadzajace. Na włócznie do balist alchemik
montuje eliksir wybuchu z przodu i zaklęty
czar zwiększenia ciśnienia z tyłu. Następnie
czarnoksiężnik montuje na czubku martwiaka z kruka. Martwiaczy kruk automatycznie
bedzie naprowadzał siebie i przy okazji rakietę na energię życiową, na przykład smoka. Głowice rakiety można zrobić również
ze sztyletu z jakimś przykrym magicznym
efektem.
18. Od dołu krakena robimy taką szklano-metalową kopulkę obrotową, jak w latających fortecach z II wojny. W kopułce
stawiamy tron iluzji i teleskop. Iluzjonista
powinien zrobić sobie na zwojach parę zapasowych czarów „przeszywająca iluzja”,
ponieważ czar ten zużywa dużo PMów.
Być może bedzie musiał sobie te czary
kupić, bo to mocne zaklęcie i nasz iluzjonista niekoniecznie musi mieć odpowiedni
level. Przeszywająca iluzja ma zasięg wzroku i zabija pojedynczą postać praktycznie
na pewno (dziesięć rzutów na kolejne odporności z efektami typu „umierasz, a jeśli
nie wyjdzie ci rzut na odporność, umierasz
w straszliwych męczarniach” albo „dostajesz
4k100 obrażeń albo jak nie wyjdzie ci rzut to
zmieniasz się w kamień” albo „natychmiast
wariujesz a jeśli nie wyjdzie ci rzut na odporność, zmieniasz sie w warzywo”.). Przy
przyzwoitej widoczności teleskop i ten czar
pozwalaja eliminować wrogich magów z co
najmniej kilkunastu kilometrów.
19. Przygotowujemy lądowisko dla 2 gryfów, 4 pegazów lub 12 harpii.
20. Alchemik przygotowuje bomby w postaci eliksirów z eksplozją albo jakimiś trującymi gazami.
21. Jeśli jesteśmy paranoikami, dodatkowo obijamy krakena blachą i wbijamy mu na
runach stałą niewidzialność, niewidzialność
dla martwiaków, iluzyjną zbroję, magiczną zbroję, i inne czary ochronne jakie nam
przyjdą do głowy.
22. Jeśli nie jesteśmy, malujemy krakena
w barwy herbowe i wbijamy mu chorągwie,
żeby ładniej wyglądał.
23. Praktycznym rozwiązaniem bojowo-desantowym zaradnego czarnoksiężnika byłoby dodatkowo przywiązanie na
powierzchni sterowca niedużego oddziału przyzwoitych martwiaków, na przykład
strzyg z szaranów.
24. Mag może w międzyczasie zmontować zapas różdżek z kulami ognia itp. do
ewentualnego ostrzału w starciach ze stworzeniami, na które szkoda rakiet, jak na
przykład z oddziałami jeźdźców gryfów czy
pegazów. Właściwie to mag na 10 poziomie
mógłby już przygotować działa akceleracyjne, ale to by było przegięcie.
25. TADA! Sterowiec gotowy. :)
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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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RaVcik

TE

PRZEKLĘTE

TECHMORWY

Każdy kto gra w Neuroshimę wie, że w tym świecie trzeba
uważać. Olbrzymie szczury, mutanty, kitchiny, wysysacze,
techmorwy… No właśnie techmorwy. Jedno z najgorszych
stworzeń, które pełza po powierzchni planety. Ta przygoda
prezentuje je z najgorszej strony i zapewnia pamiątkę do
końca życia / sesji / gry.
Okolice Appalachów, wieczór. Drużyna z doświadczeniem
(lub bez) dociera do dwupiętrowego baraku, w którym żyją
górnicy pracujący w pobliskiej kopalni. Na powitanie wychodzi brygadzista. Rozmawia z którąś z postaci. Można u niego kupić trochę paliwa bądź poprosić go o zakwaterowanie
na noc. Jeżeli zdecydujemy się na to drugie, to czeka nas
niezapomniana przygoda! Brygadzista prowadzi drużynę do
jednego lub kilku pokoi mówi dobranoc i wychodzi.
I tu zaczynasz mistrzu! Gracz, który ma największą percepcję, budzi się. Przeszkadza mu dosyć głośne skrobanie
w jego szafkę nocną. Jeżeli jest mądry, to wstanie i ustrzeli
cholerę. Jeśli nie, to zaśnie i obudzi się z jajami techmorwy
w bebechach. Tak czy inaczej strzały alarmują resztę graczy
i cały budynek. Zbiegają się górnicy, ich żony itp. Brygadzista musi się dowiedzieć, co się stało, dlaczego padły strzały
oraz kto oberwał. Jeżeli pokaże mu się martwą techmorwę,
natychmiast zarządzi ewakuację, weźmie zapas jedzenia
i poprosi drużynę o oczyszczenie budynku, a reszta zacznie
panikować.
Zaczyna się akcja. Oczywiście, co mądrzejsi zaczną badać, czy ktoś nie został ukąszony przez paskudztwo (co

niestety się stało). Inni zabiorą się za przeszukiwanie pokoi.
Wiadomo – trzeba znać liczbę techmorw znajdujących się
w pokojach, których jest 20. Radzę więc rzucić K20. Wynik
równy:
– 1-8 – pokój czysty (jeżeli często się powtarza, to można
zmniejszyć),
– 9-18 – w pokoju była jedna techmorwa,
– 19-20 – w pokoju były dwie techmorwy.
Oczywiście MG może od razu ustalić ich ilość w budynku,
a potem porozdzielać na pokoje. Ważne jest także bezpieczeństwo graczy. Nikt nie chciałby zostać zarażony jajami
paskudztwa, ale mistrz ma wolną wolę.
Na końcu drużyna dociera do składu z żelastwem. Tutaj
trzeba naprawdę uważać. Na każdym kroku może czaić się
techmorwa gotowa do ataku zaś gwoździem programu jest
olbrzymia techmorwa, której (na szczęście) okres składania
jaj się skończył, co nie znaczy, że nie może atakować.
Po długiej, krwawej i ekscytującej walce drużyna wychodzi na zewnątrz. Czeka tam cała załoga kopalni. Brygadzista
wylewnie wam dziękuje i proponuje nagrody:
1. Paliwo (50 litrów).
2. Uzbrojenie o wartości 200 gambli.
3. Wyposażenie (medykamenty, kilka zbędnych i niezbędnych dupereli).
Nieważne co drużyna wybierze. Weźmie co chce i ruszy
dalej, hen za horyzont w poszukiwaniu bogactwa, przygód
i sławy…

Jacek Jamroży

GOSPODA
Stara gospoda na rozstaju dróg, podobna do wielu innych
znajdujących się na terenie królestwa. Zmęczony podróżny
może w niej zawsze znaleźć dobrą strawę i wygodne łóżko,
zaś dla wierzchowca dostępne jest miejsce w stajni i worek
owsa.
Stosunkowo niewielki budynek gospody ma dwa piętra,
z których dolne pełni rolę właściwej oberży, górne zaś zajmują pokoje do wynajęcia, mieszkanie właściciela gospody oraz
mały magazyn. W sąsiednim, przyległym budynku mieści się
obszerna stajnia i spichlerz. Nad głównym wejściem znajduje
się elegancki szyld z ciekawego kroju napisem, którego złocenia zeszły już niemal całkowicie na przestrzeni lat.
Podróżni lubią wstępować do tej gospody, gdyż miejscowa
kuchnia jest szeroko znana, zaś obsługa sympatyczna i przyjazna mimo różnego rodzaju odwiedzających przybytek gości.
Ten, kto odwiedzi „Gospodę pod Kulawą Nogą” wynosi ze sobą
miłe wspomnienia, gdyż godziwemu poziomowi usług towarzyszy niezbyt często spotykana uczciwość właściciela, który
nigdy nie pozwala sobie zażądać więcej niż się należy.
Miejsce skrywa jednak pewną mroczną tajemnicę. Każdy,
kto przenocuje na poddaszu oberży, ma następnego ranka
problem z odnalezieniem się w świecie zewnętrznym. Nie
chodzi to jednak o zmiany zachodzące w podróżnym – problemem jest to, co dzieje się ze światem.
Przebudzenie po spokojnie przespanej nocy jest normalne,
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schodząc do oberży widzi się tego samego jowialnego mężczyznę za kontuarem, tą samą obsługę, ten sam wystrój wnętrza. Wierzchowiec czeka w stajni, wypoczęty, wyczyszczony
i gotowy do dalszej drogi.
Nic niezwykłego.
Jednak, gdy podróżny dociera do miejsca przeznaczenia,
przekonuje się że coś jest nie tak… Nie te twarze, nie te miejsca, nie te fakty…
Ostatecznie, nic nie pozostaje niezmienne przez pół wieku.
Jedna noc spędzona w przydrożnej karczmie, choć dla podróżnego najzwyklejsza w świecie, trwa tyle samo co dla jego
otoczenia całe życie. Cały świat starzeje się o pięćdziesiąt lat,
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Rodzina nieszczęsnego
człowieka starzeje się, a nierzadko umiera przed jego powrotem. Wybuchają wojny i upadają władcy, kataklizmy przetaczają się przez świat. Nie warto wspominać, że wszystkie
transakcje handlowe są już od dawna nieaktualne…
Jeśli nawet podróżny powiąże napotkane zmiany ze swym
pobytem w „Gospodzie pod Kulawą Nogą” i zechce tam wrócić
w poszukiwaniu wyjaśnień, przekona się, że nie jest to proste. Oberża, która była tam za każdym razem, gdy wstępował
na posiłek, teraz, po tym jednym noclegu, znika bez śladu.
Ostatecznie, nic nie pozostaje niezmienne przez pół wieku.

– KRYPTA Mateusz „Jaskier” Pitulski

DRZEWIAK

(przez elfy zwany woeddh’oine)
W tym miejscu puszcza była bardzo gęsta. W pewnym momencie
krzaki wyrastające nieopodal pięknych, rozłożystych paproci poruszyły się. Wiedźmin ujrzał stwora bardzo podobnego do człowieka, a może nie bardzo, kilka różnic można było dostrzec na pierwszy rzut oka.
Długie przypominające gałęzie łapy, wyrastające tam gdzie człowiek
ma ręce i konary zamiast nóg. Potwór ukłonił się nisko, spoglądając
swoimi oczyma koloru żółtego na długi miecz spoczywający na plecach zabójcy potworów.
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Cechy:
Ko: 3 Po: 2 Si: 2
Zm: 3 Zr: 1 Zw: 2
In: 1 Og: 2 Wo: 1
Żywotność: 26 (7/14/20/26)
Walka wręcz: 3
Unik: 1
Obrona ﬁzyczna (dystans/wręcz): 2/5
Obrona magiczna: 2
Zbroja: 1
Broń: łapy(k3+2Si), kopniak (k3+1)
Moce:
Nieodporny na ogień – otrzymuje zawsze maksimum ran od czarów
opartych na tym żywiole. Nie może się również przed nimi bronić i nie
działa na nie jego obrona magiczna.
PW: 10
PM: 0

Mateusz „Jaskier” Pitulski

STRACHOWYJ
– Panie jest pewien problem… – powiedział wieśniak.
– Zamieniam się w słuch.
– Od kilku miesięcy coś wyje po nocach tak, że cholera jasna usnąć nie można. A nawet jak ktoś uśnie to
zara sie budzi. Wszystkiego żeśmy próbowali, czosnek,
woda święcona, pół lasu żeśmy skropili… Co pan na
to?
– A ja na to: nie ma kija na Strachowyja. Przebiegły
to stwór, lecz niezbyt groźny. Ciężko się z nim dogadać,
ale można spróbować. A najgorsze jest to, że przy swojej nieprzeciętnej inteligencji jest bardzo szybki…
Opis:
Stachowyj to potwór humanoidalny, o nieproporcjonalnie dużej głowie. Często wyje bardzo głośno (zwłaszcza w nocy), aby przeszkadzać wieśniakom. Za ciszę
żąda zazwyczaj jedzenia. Bardzo słabo walczą, często
kopiąc. Potwory te żyją w lasach w przemyślnie ukrytych ziemiankach w centrum kontynentu. Stachowyje
są zazwyczaj dosyć grube i niskie. Mają długie spiczaste
uszy, a ich ciało jest mocno owłosione. Ich przysmakiem

Muoteck
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Opis: Korrid to potwór humanoidalny, o długich przypominających
gałęzie łapach i podobnych do konarów odnóżach. W reszcie wyglądu
przypomina ludzi, poza żółtymi oczyma. Korridy są też nieznacznie
większe od elfów, czy ludzi. Stwory te żyją w Brokilonie i są tak rzadkie, że prawie legendarne. Nie są tolerowane przez driady, ponieważ pomagają zagubionym ludziom odnaleźć drogę wyprowadząjącą
z lasu – oczekują w zamian za to drobnych podarków. Gdy ich nie
otrzymają są skłonne zabić. Ich charakterystyczną cechą jest to, że
jak spotkają jakąś istotę o wyglądzie człowieka kłaniają się jej (oczywiście poza driadami). Żyją w norach, w których chowają swoje znaleziska. Stwory nie są zbyt inteligentne, i nie posługują się żadnym
konkretnym językiem. Porozumiewają się poprzez wskazywanie rozmaitych czynności, bądź niezrozumiałe burczenie.

jest mleko, które często kradną. Nie znają magi. Czasami posługują się jakąś zdobyczną bronią, choć nigdy
nie władają nią na poziomie wyższym niż przeciętny.
Zazwyczaj żyją samotnie, lecz zdarzają się też pary.
Cechy:
Ko: 2 Po: 3 Si: 1
Zm: 2 Zr: 1 Zw: 2
In: 2 Og: 0 Wo: 1
Żywotność: 26 (7/14/20/26)
Walka wręcz: 2
Unik: 2
Obrona ﬁzyczna (dystans/broń/wręcz): 1/2/2
Obrona magiczna: 2
Zbroja: Brak naturalnej, ale czasami ubierają zdobyczne.
Broń: Kopniak (k3+1) lub niemal dowolny oręż.

Moce:
– Za 1 PM może bardzo głośno krzyknąć zadając
k3+1 obrażeń. Krzyk ten wymaga poświęcenia akcji.
PW: 10
PM: 10
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Kamil Rekosz
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GAURAS

Z

THUDRUNU

Gauras jest krasnoludem, kapitanem statku „Zła Wróżba” Korsarzy Jej Królewskiej Mości jednego z większych
krajów tego świata. Napawa strachem załogę, nawet
bosman obawia się złości krasnala, która wielokrotnie
doprowadziła do kary przewyższającej przewinę.
Zwany Jednookim Gaurasem, krasnolud zapuszcza
się na nieprzyjacielskie wody i łupi w imieniu Królowej,
pozostawiając zniszczone porty, zasłane trupami pola.
Podczas abordaży lubi iść w pierwszym szeregu, zawsze
jednak osłaniany przez wiernych żołnierzy.
Ostatnimi czasy stał się jeszcze większym złośnikiem,
kazał powiesić majtka pokładowego za jakieś głupie
pytanie. Płynie od portu do portu, zbierając informacje
o Duchu – istocie, na którą załoga „Złej Wróżby” natknęła się po raz pierwszy w Hasgrodzie.
Po złupieniu Hasgrodu, Gauras i jego przyboczni, zauważyli na zgliszczach ciemną postać – przypominającą
cień lub ducha, która sunęła nad gorącymi popiołami najwyraźniej zdążając w stronę kapitana.
Niektórzy mówią, że to nie było pierwsze spotkanie
Jedookiego i Ducha. Wśród marynarzy krąży plotka, że
Gauras wychował się wśród ludzi, był traktowany jak
wyrzutek i zmuszany do ciężkiej pracy w młynie przybranego ojca, a później oddany w niewolę miejscowemu
władyce.
Wzniecił bunt wśród niewolników, wyrżnął szlachtę
i powiesił byłego pana. Ponoć wieszany sklął krasnoluda
i obiecał pomścić rodzinę.
Gauras został ułaskawiony i włączony w szeregi korsarzy (alternatywą była śmierć, liczono jednak, że się
zgodzi, co oszczędzi krawej rozprawy z buntownikami).
Szybko zasłynął na morzach.
Stary bosman opowiada, że Duch to ów władyka, który powrócił, by ostatecznie dopaść wyrodnego niewolnika, ale inni twierdzą, że może to być stary czarownik,
którego kiedyś utopili, gdy zakazał wspomożenia korsarzy wiatrem.
Kogokolwiek ujrzał Gauras w Hasgrodzie, przeraził się
nie na żarty i szuka wszelkich czarowników, egzorcystów
i alchemików, którzy mogliby ochronić „Złą Wróżbę”
przed eterycznym stworem.
Ostatnimi dniami stróżujący na bocianim gnieździe
marynarz zaniemówił i oszalał. Czyżby Duch był bliżej niż
ktokolwiek przypuszcza?
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Hollow

Hollow

Tomasz Kucza

Tomasz Kucza

JOSEPH STRACZYNSKY

Joseph urodził się na lotniskowcu „Enterprise”, większość życia spędził na morzu. Kiedy na statku wybuchła epidemia, którą przeżyli tylko nieliczni, Straczynky wraz z ocalałymi przycumowali w opuszczonej bazie
wojskowej na północy. Nie wiedzieli jeszcze, jak blisko
Molocha się znaleźli.
Wkrótce „Enterprise” został przejęty przez maszyny,
przyjaciele Josepha zginęli, a mężczyzna uratował się,
odpływając szalupą wzdłuż wybrzeża na południe.
Od teraz dokował w różnych portach na wschodnim
wybrzeżu, kupował broń, handlował morskim żarciem
i zapasami z lotniskowca (wprawdzie przejęty przez
Molocha, ale ciągle był dla Josepha dostępny – maszyny bowiem tylko rozstawiły posterunki i rozebrały
część kadłuba i maszyn). Kiedy tylko mógł zapuszczał
się na daleką północ w poszukiwaniu sposobu na pokonanie maszyn.
Aktualnie szuka dużego statku. Chciałby sprawdzić
jak daleko na północ ciągnie się Moloch, jak wygląda sytuacja w Europie, opuścić Amerykę i odpłynąć
w nieznane.
Straczynsky, niemal zawsze w płaszczu z futrzanym
kołnierzem, przypomina trochę Rosjanina ze starych
ﬁlmów. Łysy, z blizną na policzku, zawsze ponury, tylko na pełnym morzu się ożywia i czasem opowiada
anegdotki z dawnego życia na lotniskowcu – jeśli ma
słuchaczy. Nie zdaje sobie sprawy, że jest szpiegiem
Molocha. Podczas ataku na lotniskowiec kilkanaście lat
temu został ogłuszony i maszyny wszczepiły mu pod
skórę nadajnik, który przekazuje informacje z ukrytej
w oku kamery oraz nagrania z mikrofonu w uchu prosto do Molocha.
Robot wbudowany w czaszkę w każdej chwili może
przebudzić się i przejąć kontrolę nad mózgiem Josepha, może też zabić Straczynskiego – wtedy musi jednak czekać, aż wykwaliﬁkowany robot przybędzie go
odebrać (przyzwany sygnałem radiowym) i „zainstalować” w nowej oﬁerze.
Joseph odczuwa czasem ból głowy i ma luki w pamięci – momentami bowiem kierowany przez robota
wykonuje zadania zlecone przez Molocha.

– KRYPTA Tomasz Kucza

KOSIARKA MINIONEGO LATA

Pomysły na nazwy udostępnił Piotr A. Nowakowski.
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W Zacofanych KrainachTM – świecie gry Nieboracy RPG – od wielu lat ciężkie zadanie dopilnowania,
by – często z niewiadomych powodów oporni i złośliwie próbujący się
wymigać – śmiertelnicy zerwali ostatnie więzy ze światem śmiertelnych,
pełni mała, ale dobrze wykwaliﬁkowana Kostuszka. Na co dzień używa
prostej kosy z ostrzem wzmacnianym tytanem, nawet bez celownika
optycznego.
Na specjalne okazje w komórce Chatynki Zatracenia, na honorowym miejscu, zaraz obok czaszki trolla oraz piłki do nogi należącej
do starszego brata Kostuszki – Józka – wisi wspaniała Kosiarka Minionego Lata wyprodukowana na zlecenie przez „Death Metal S-ka
z o. o.” Wyposażona w poręczny wieszak, celownik optyczny na ostrzu, poręczny uchwyt, który zapobiega ślizganiu się rąk, uwielbia gdy łechtać ją
pod brodą…
Kostuszka zabiera Kosiarkę zawsze, gdy wykonuje zadanie wysokiej
wagi – przykładowo ma zająć się trollem, który po śmierci poturbował
dziesięciu Bardzo Ponurych Posłańców (psotnicy zawsze wiedzą jak
zdenerwować umierającego) albo starym mleczarzem, którego cała
Basta kochała za terminowo dostarczony keﬁr.
I wszystko byłoby dobrze, gdyby Kostuszka nie miała zwyczaju zapominać – po wykonanych akcjach – swojej kosy. Czasem też Józef
pożycza sobie Kosiarkę, by pobawić się z kolegami w „Straż, złodziei
i Ponurego Żniwiarza”.
Nieborak, który miał nieszczeście natknąć się na zgubioną kosę,
Kamil Rekosz
narażony jest na spore straty moralne (kosiarka uwielbia bowiem obrzucać – sepleniącym z powodu ostrza w ustach głosem – inwektywami
i opowiadać kawały). Kiedy uda mu się uspokoić zdenerowaną kosę, może korzystać z jej niezwykłych właściwości.
Kosa rozcina wszystko, jeśli się ją o to poprosi. Nie lubi niegrzeczności, uwielbia być podziwiana. Przez istoty żywe
przechodzi jak przez masło, nie czyniąc im większej szkody. Za to wszyscy mają potem problemy z utrzymaniem
duszy w ciele (np. zostaje w tyle przy szybszym biegu i trzeba po nią wracać), dopóki Bardzo Ponurzy Posłańcy, chichocząc nie przykleją duszy z powrotem.
Kostuszka wcześniej czy później zgłosi się po kosę. Jeśli Nieborak używał kosiarki, może być pewny, że zostanie
piskliwym głośnikiem upomniany i zrugany jak przedszkolak. Powinien też pamiętać, że Kostuszka nie lubi uwag na
temat swojego wieku i wzrostu. Jeśli odda Kosiarkę Minionego Lata dobrowolnie i osobiście – np. zgłaszając się do
medium albo jakiegoś odważnego demonologa – może liczyć na dobre słowo.
Tomasz Kucza

URIL ZAPOMNIANY

Kamil Rekosz

Tysiące lat temu, kiedy świat był jeszcze młody, a elfy
silne, Uril – elﬁ budowniczy i podróżnik – odnalazł tajemczniczą istotę, która zamieszkiwała ciemność najgłębszej z grot łańcucha górskiego na dalekiej północy.
Istota przypominała jaśniejącą poświatę albo młgę
rozlaną w grocie. Elf zgasił magiczne światło pochodni
i ze zdumieniem wpatrywał się w feerię barw. Istota zlała
się w kulę światła i w jednej chwili wniknęła w ciało Uriela. Opanowany przez obcą siłę, oszalał i przez własnych
rodaków zosta zamknięty w odosobnieniu. Lata mijały,
a Uril nie starzał się, nie przejawiał też śladów powrotu
do normalności.
Zamknięty w odsobnieniu długo próbował zrozumieć
istotę i odzyskać kontrolę nad własnym ciałem. Wreszcie,
pewnego poranka udało mu się porozumieć z obcą energią i zrozumiał, że zyskał tym samym moc niemal równą
boskiej. Dzięki istocie potraﬁ dokonywać niemal dowolnych czarów, stwarzać przedmioty z powietrza, tworzyć
iluzje, zmieniać i niszczyć. Gdy wyjrzał przez okno swojej
celi, dostrzegł tylko ruiny – dopiero później dowiedział
się, że minęły tysiące lat zanim zapanowa nad istotą.
Opuścił miejsce uwięzienia i ruszył w świat poszukując
krewniaków. Nie odnalazł jednak nikogo podobnego sobie. Elfy zmieniły się, stały się słabsze, ludzie traktowali
Urila jak odmieńca albo… boga. Bali się go.
Uril odkrył też, że coś się z nim dzieje. Ciało zaczyna
obumierać, a istota w jego wnętrzu… dzielić. Pewnego
dnia umrze, a dwa nowe światła pojawią się na świecie.

75

– KRYPTA Plenty

KSIĘGA ZMIANY
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„Roku pańskiego 1680, myszkując pośród ruin, jakie
wojenna pożoga z dawnej twierdzy uczyniła, natraﬁłem
przypadkiem na ciekawy wolumin. O jego niezwykłości
stanowiło bowiem już samo miejsce, w którym się znajdował – piwnica. Wszystkie inne tomiszcza spłonęły na
piętrze, wraz z armariami, w których je umieszczono dla
ochrony przed wilgocią – temu zaś straszliwa wilgoć podziemi nie szkodziła! Poza tym intuicyjnie wyczuwałem
jakąś tajemnicę, a dotąd przeczucia me zawsze się
sprawdzały…
Księgę oprawiono w czerwoną skórę barwy tak
intensywnej, że w pierwszym odruchu pomyślałem iż jest wysmarowana krwią! Perfekcyjne
wykonanie szpeciło jednak zgrubienie pośrodku okładki, zakutej w mosiężne klamry. Księga była zamknięta. Jak wiesz,
do licznych moich talentów zalicza się
i ślusarstwo – przeto szybko wydobyłem narzędzia i rozpocząłem
– bezowocną, a jakże! – pracę.
Po trzech przeszło godzinach
uderzyłem w niemocy kułakiem
w zamknięcie. I zawyłem z bólu
– z dziurki od klucza wyskoczyło
bowiem ostrze, kalecząc mnie dotkliwie, po czym zaraz znikło. Postanowiłem wynieść ją na górę, by w świetle
słonecznym na poważnie wziąć się za
zamek. Kiedy jednak pierwsze promien i e
liznęły księgę – czernieć poczęła i dymić,
jakby
ją
kto pochodnią przypiekał. Zniosłem ją wtedy szybko i na
pierwotne miejsce odłożyłem. W mojej głowie dojrzewać
jęły dziwne podejrzenia.
Dnia następnego, ochłonąwszy, przemyślałem sprawę.
We wsi kura kupiłem, krew spuściłem do czarki i do piwnicy zaniosłem. Rzuciwszy kilka silnych zaklęć ochronnych,
palcem w jusze umoczonym począłem wodzić kręgi ponad zamknięciem. Po chwili, powoli, wysunął się z dziurki
kieł. Chował się nieco i wysuwał, w rytm moich ruchów,
jakby z nadzieją, że krwawa kropla odpadnie z palca…

Tomasz Kucza

TANCERKA ILUZJI

Rhonwenn
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Kiedy w otwór zamka wlałem zawartość czary, spalona księga w mig dawny splendor odzyskała, na moich
oczach pozbywając się zniszczeń! Coś trzasnęło cichutko,
a spod okładki wysunęła się zakładka, gruba, rozdwojona
na końcu taśma! Kiedy pewnym ruchem sięgnąłem, by
księgę otworzyć, fałda okładki otworzyła się, odkrywając
nieludzkie oko, które nerwowo na mnie łypało! Mimo to
przeczytałem księgę, nie bacząc na liżącą dłonie zakładkę, jeno na kieł zważając.
Zamek, od początku zeszłego milenium zamieszkiwały wampiry zwane Tzimisce. Na
skutek jakiejś tragedii czy błogosławieństwa, bo różnie o tym piszą,
niektóre posiadły umiejętność niemal dowolnego zniekształcania
ciał swoich i cudzych. Autor, czy
raczej rzeźbiarz księgi, uczynił
ją z bezprawnie powołanego do
istnienia potomka swej potomkini. Jego dziecię powinno było zapytać rodzica o pozwolenie na ten czyn,
zwany wśród nich „Przeistoczeniem”.
A na przeistoczenie noworodka, co właśnie miało miejsce, pozwolenia nikt nigdy
nie udzielił. By ukarać niepokorną córkę na
jej oczach uczynił z wampirycznego dziecięcia
księgę, łamiąc kości i przemieszczając lub niszcząc organy sztuką, która była nowym nabytkiem
jego rasy. W księdze zaś zamieścił informacje o jej
pochodzeniu, oraz wskazówki jak ową mroczną dyscyplinę opanować, po czym w mosiądz oprawił i córce
oddał.
Oto czego dowiedziałem się z księgi, oraz przez ostatnie trzysta dwadzieścia lat zgłębiania wiedzy o „rodzinie”,
na której ślady traﬁłem.
Nie miej mi za złe, Oktawiusie, tego co się stanie. Jak
wiesz, żenię się niedługo z Sonią Obertus, której familia
od lat służy zgrupowaniu zwanemu Sabbat. Potrzebuję
prezentu ślubnego. Trochę zaboli, ale będziesz doskonałym kufrem, przyjacielu…”

Nie pamięta swojej przeszłości, jako mała dziewczynka znaleziona na
bezludnej wyspie i wychowywana na statku, przybrała imię Lori. Od początku wykazywała niezwykły dar – w tańcu potraﬁła wyczarować niezwykle realistyczne iluzje, zatracając się w muzyce (Lori pięknie śpiewa,
na pokładzie statku akompaniował jej stary elf Jarin) tworzy obrazy i wizje.
Pewnego dnia Lori poznała młodego barda Flaviusa, dla którego tańczyła najpiękniejsze ze swoich tańców. Oczarowana wdziękiem młodzieńca opuściła statek, by razem z pieśniarzem wyruszyć w daleki świat.
Szybko jednak niewinna dziewczyna przekonała się o brutalności świata
– kiedy odkryła, że jest w ciąży, Flavius zelżył ją i opuścił. Zdradzona
pogrążyła się w smutku.
Zaczęła tworzyć nowe wizje – bardziej mroczne i okrutne. Pewnej
nocy odnalazła barda. Mówią, że był to wspaniały taniec. Rozwleczone
po polanie szczątki młodzieńca znaleziono rankiem. Lori zniknęła. Czasem iluzja potraﬁ być tak realistyczna, że zabija – dziewczyna sama nie
spodziewała się, że może do tego dojść, długo płakała po tamtej nocy,
ale z czasem pogodziła się ze swoimi możliwościami i potraﬁ użyć iluzji
w obronie siebie i dziecka.
Teraz córeczka Lori ma dwa lata, dziewczyna osiemnaście. Spotkać ich
można w przydrożnych gospodach. Lori tańczy i śpiewa, a dziewczynka
przypatruje się matce wielkimi oczami. Czasem wokół dziecka pojawia
się na moment niewyraźna poświata.

– KĄCIK KARTOGRAFA Mapy, plany, rulony papieru pokryte
drobnymi znaczkami i prowadzonymi
drżącą ręką liniami.
Dla wszystkich zafascynowanych kartograﬁą w grach fabularnych i nie tylko, co kwartał coś nowego.
Kartografom komputerowym polecamy programy: Kartograf (wersja
beta) oraz AutoREALM.

Kącik Kartografa
Marcin „Kroghul” Branecki

Dawne instrumenty nawigacyjne

Ten epizod z najgłośniejszego buntu
epoki żaglowców podkreśla nie tylko znaczenie przyrządów nawigacyjnych, ale też
fakt ich osobistego charakteru i znaczenia
nadawanego przez nawigatorów.
W poniższym artykule chciałbym przybliżyć rodzinę instrumentów nawigacyjnych będących przyrządami do mierzenia
wysokości kątowych ciał niebieskich.
Stosowanie przyrządów nawigacyjnych
jest tak stare jak sama żegluga. Trudno
zarazem z całą pewnością stwierdzić, który z nich jest najstarszy. Prehistoryczni
żeglarze mieszkający na wyspach Pacyﬁku posługiwali się mapami nieba i zrobionymi ze skorupy orzecha kokosowego przyrządami do mierzenia szerokości
gwiezdnych. Polinezyjscy żeglarze poruszali się po ogromnym oceanie, z rzadka usianym wyspami, z łatwością, którą
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człowiek nowoczesny zdołał prześcignąć
dopiero w połowie XVIII wieku.
Ludy Pacyﬁku nie były wyjątkiem
w tym względzie. Wiadomo, że już około
300 roku p.n.e. Pyteasz z Marsylii, grecki matematyk, umiał określać szerokość
geograﬁczną. Około 150 roku p.n.e. Hipparch posługiwał się astrolabium. Okres
średniowiecza spowodował znaczny zanik
dawnej wiedzy, niemniej większość wiedzy praktycznej zdobytej przez dawne
kultury przetrwała. Czas rozpadu i chaosu, który opanował ludy basenu Morza
Śródziemnego u schyłku starożytności,
sprawił, że przejętą od nich sztukę nawigacji ulepszyli żeglarze arabscy. Wiedza
ta została przekazana następnym pokoleniom śmiałych żeglarzy.
Pierwotnym, najprostszym „przyrządem” służącym do pomiarów była zaciśnięta pięść marynarza. Technika znana
już w starożytnym Sumerze i Egipcie zakładała, iż nawigacja „na oko”, przy użyciu punktów charakterystycznych na lądzie, jest niezbyt dokładna. Przy pomocy
wyciągniętej ręki dokonywano pomiarów
odległości między dwoma charakterystycznymi punktami linii wybrzeża. Technika ta niestety ograniczała się wyłącznie
do zastosowania w żegludze przybrzeżnej. Gdy żeglarz tracił z oczu ląd, a wraz
z nim wszelkie punkty orientacyjne, musiał znaleźć jakieś inne rozwiązanie, które
gwarantowało bezpieczną żeglugę w pożądanym kierunku…
To niewątpliwie legło u podstaw zastosowania gwiazd jako przewodników w dalekomorskich wyprawach.
Najprostszy sposób wykorzystania
widocznych na nocnym niebie gwiazd
opracowały ludy Polinezji. Ich system nawigacyjny oparł się na założeniu, że każdej wyspie odpowiada określona gwiazda
na ﬁrmamencie. Aby dopłynąć do danej
wyspy kierowali się do przynależnej jej
gwiazdy od momentu jej wschodu, do czasu kiedy osiągała zenit, czyli znajdowała
się nad głowami żeglarzy. W ten sposób
przemieszczali się pomiędzy wyspami,
bazując na dość prymitywnym systemie
nawigacyjnym opartym o główną wyspę
bazową.
Mieszkańcy Półwyspu Indyjskiego posługiwali się przyrządem zwanym w Europie tablicą indyjską, której Arabowie
nadali nazwę kamal, oznaczającą dokładność, precyzję (ryc. 1). Instrument miał
formę tabliczki z przewleczonym przez
środek sznurkiem, na którym, w określonych miejscach były zawiązane węzełki. Nawigator trzymał dany węzeł przy
oku, jednocześnie zgrywając krawędzie
tabliczki z punktami na lądzie i niebie.

ryc. 1

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

O świcie 29 kwietnia 1789 roku na płynącym z Tahiti żaglowcu „Bounty”, należącym do Jego Królewskiej Mości Jerzego
III i dowodzonym przez kapitana Williama Bligha wybuchł bunt, na czele którego
stanął I oﬁcer jednostki Fletcher Christian.
Uzbrojeni buntownicy zaskoczyli kapitana
śpiącego w kajucie, wytaszczyli związanego pokład i co gorliwsi doradzali nowemu
dowódcy zastrzelić go jak psa, przeciągnąć pod kilem lub co najmniej wyrzucić
za burtę. Honorowy Christian postanowił
pozostawić sprawiedliwość losowi – kazał
opuścić za burtę łódź z niewielką ilością
prowiantu i wody do picia oraz zostawić
w niej Bligha prawie na środku Oceanu
Spokojnego razem z osiemnastoma marynarzami, którzy, nie biorąc udziału
w buncie, podzielili los zdetronizowanego
kapitana. Bligh ze względów ambicjonalnych zachowywał cały czas uporczywe
milczenie, tylko II oﬁcer, który dochował
mu wierności, wsiadając do szalupy powiedział samozwańczemu dowódcy:
– Żal mi pana. Ręce Admiralicji są bardzo
długie.
Christian puścił uwagę mimo uszu, ale
kiedy II oﬁcer zapytał go, czy może zabrać do łodzi jakieś instrumenty nawigacyjne i broń, dał mu po namyśle cztery
pałasze i powiedział:
– Tym będziecie się bronić przed tubylcami, a z instrumentów macie w szalupach
kompas. Niestety sekstant zatrzymuję,
bo jest mój.
Był jeszcze jeden powód, dla którego
Christian zatrzymał sekstant – chciał on
kiedyś sam stanąć przed Lordami Admiralicji, aby wyjaśnić okoliczności jakie doprowadziły jego i załogę do buntu. Sekstant więc potrzebny był mu do nawigacji
przez co najmniej dwa oceany.

W ten sposób dokonywał pomiaru kąta.
Zgrywając dolną krawędź z widnokręgiem, a górną z gwiazdą dokonywał pomiaru jej wysokości.
Normanowie w swych wyprawach,
oprócz wzmiankowanych często w sagach
ptaków, używali w nawigacji dość prostego przyrządu zwanego husanotra (łac.
gubernaculum). Nie posługiwali się siatką
geograﬁczną. To co uważamy za szerokość geograﬁczną, dla nich było różnicą
wysokości ciała niebieskiego zaobserwowaną między dwoma punktami. Nawigator wiedział, że Gwiazda Polarna znajduje
się na określonej wysokości, gdy patrzy
na nią w porcie macierzystym. Jeśli podróżował na północ, wysokość wzrastała,
jeśli na południe, zmniejszała się. Mierząc
różnicę wiedział jak daleko na północ lub
południe zawędrował. Takie pomiary dawały mu szerokość względem punktu odniesienia w jednostkach, które mogły być
całkowicie arbitralne pod warunkiem, że
obserwator wiedział jaką odległość reprezentuje dana jednostka.
Przybliżoną szerokość (z dokładnością
do 4 czy 5 stopni) można obliczyć obserwując Gwiazdę Polarną gołym okiem.
Całkiem dokładnych pomiarów można
dokonać używając husanotry. Potrzebny jest tylko prosty patyk długości około trzech stóp i oznaczony w równych
odstępach nacięciami. Przyrząd taki jest
całkiem łatwy w użyciu. Patyk należy
ustawić pionowo w ustalonej odległości
od oka trzymając dolny koniec patyka
na linii horyzontu i sprawdzić, przy którym nacięciu widnieje Gwiazda Polarna.
Ilość nacięć od horyzontu do Gwiazdy Polarnej stanowi wysokość położenia gwiazdy w jednostkach arbitralnych.
Bardziej zaawansowana technicznie, nie-
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ryc. 2

mniej wzmiankowana już w Biblii tzw.
laska Jakuba (Jacobsstaf, la balestilla,
la balestra) (ryc. 2) miała kształt krzyża
zbudowanego z dwóch ruchomych części.
Krótszy element służył do określania wysokości danego ciała niebieskiego nad horyzontem. Wysokość ta była odczytywana z podziałki umieszczonej na dłuższym
ramieniu. Obserwator, przykładając laskę
do oka zgrywał ruchome ramię z widnokręgiem, a drugi koniec tegoż ramienia
z obserwowanym ciałem niebieskim. Po
dokonaniu pomiaru obliczano wysokość
z tangensa kąta lub odczytywano ją z podziałki umieszczonej na dłuższym ramieniu. W 1342 roku żyd Levi ben Garson
z Montpellier zastosował do laski Jakuba

skalę diagonalną – dłuższe ramię miało
wygrawerowaną bardzo dokładną podziałkę, zaś wartość odpowiadającą zmierzonemu kątowi odczytywało się na krawędzi krótszego, ruchomego ramienia. Było
wymienialne, w zależności od tego jakie
kąty chciał mierzyć nawigator – do kątów
ostrych stosował ramię najkrótsze, a najdłuższe do kątów większych z prostym
włącznie.
Kolejnym przyrządem, podobnie jak
laska Jakuba używanym początkowo na
lądzie był kwadrant (ryc. 3). Jego wynalezienie przypisuje się Hipparchowi
(II wiek przed Chrystusem). Przez kilka
następnych wieków był ulepszany i zaadaptowany dla potrzeb nautyki. Instrument ten, będący wyciętą precyzyjnie
w drewnie ćwiartką koła, wyskalowaną
od 0° do 90° zasadniczo różnił się od laski Jakuba. Jedno z jego ramion wyposażone w przezierniki było kierowane na
ciało niebieskie, a nić z wiszącym na niej
ciężarkiem wskazywała na łuku przyrządu liczbę stopni odpowiadającą mierzonej
wysokości.
Kwadrantem można było mierzyć tylko
kąty pionowe, stąd wzmianki o używaniu
przez Rzymian na pokładach statków zarówno kwadrantów, jak i lasek Jakuba.
Zaletą kwadrantu była przede wszystkim
możliwość wykorzystania jego powierzchni do wyrycia podstawowych informacji
potrzebnych nawigatorowi. Na muzealnych egzemplarzach kwadrantów widnieją na ogół tabliczki z nazwami najjaśniejszych gwiazd i informacjami dotyczącymi
ich wschodów i zachodów, pęki krzywych
służących do obliczeń nawigacyjnych,
często fragmenty map nieba z wyobrażeniami gwiazdozbiorów lub różne tablice
astrologiczne.

ryc. 5

ryc. 4

ryc. 3

Około roku 1590 na scenie nawigacji morskiej pojawił się kwadrant Davisa
(backstaff) (ryc.4) nazwany tak od nazwiska wynalazcy Johna Davisa. Był to
przyrząd zbudowany z dwóch kątomierzy,
górny wyskalowany od 0° do 60°, dolny
od 0° do 30°. W celu dokonania pomiaru,
obserwator stawał tyłem do Słońca trzymając pionowo przyrząd. Promień padał
przez przeziernik w górnym kątomierzu,
celując w wewnętrzną część wierzchołka

78

górnego kątomierza (F). W tym samym
czasie obserwator patrzył przez przeziernik w dolnym kątomierzu, celując
końcówką na płaszczyznę horyzontu.
Wysokość Słońca była kątem pomiędzy
płaszczyzną horyzontu, a wskazaniem
górnego kątomierza.
Jednym z najciekawszych wytworów
pośród przyrządów nawigacyjnych było
astrolabium (ryc. 5). Nazwy tej używano
najczęściej w odniesieniu do instrumentu
w kształcie skalowanego pierścienia z obrotową wskazówką i służącego do mierzenia kątów.

Nazwa astrolabium pochodzi od greckich słów: astron (gwiazda) i lambanein, labein (brać) [w oryginale brzmiała: astrolabon] jednoznacznie wskazuje
na grecki rodowód instrumentu. Grecy
wierzyli w zależność ludzkich losów od
wzajemnej konﬁguracji gwiazd, toteż
wynaleźli ten instrument, by móc lepiej
poznać prawidłowości rządzące światem
ciał niebieskich. Podobnie jak w przypadku kwadrantu, wynalezienie astrolabium
przypisuje się Hipparchowi. Astrolabium
było przyrządem składającym się z tarczy, w środku której obracało się na osi
ramię zwane alidadą. Alidada posiadała
dwie przesłony z otworami, które nakierowywało się na promień padający z wybranego ciała niebieskiego. Kąt padania
promienia można było odczytać na skalowanym pierścieniu tarczy.
Powtarzanie tych obserwacji pozwalało
astronomom ustalać pewne zjawiska cykliczne, jak długość roku zwrotnikowego,
terminy zaćmień Słońca i Księżyca, obiegi planet na tle gwiazd itp. Podstawową
zaletą instrumentu była prostota obsługi
i wystarczająca na owe czasy dokładność.
Na okręcie zawieszano astrolabium
na sznurze, przywiązanym do służącego w tym celu pierścienia, wyznaczając
w ten sposób linię pionu. Gdy ciało niebieskie znajdowało się w zenicie, kąt padania był równy zeru, a gdy znajdowało
się w płaszczyźnie horyzontu kąt ten wy-
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Tomasz Kucza

Grota przemytników
Ostatnimi czasy w mieście zaczęli znikać ludzie. Sprawą
przejęłoby się niewielu, gdyby nie chodziło o bogatych kupców i arystokratów. Krążą plotki, że porwania dotyczą wysokich członków miejscowej maﬁi – może mści się jakiś dawny
poplecznik?
Wszystkie ślady prowadzą do starego podróżnika Arturiusa Marak, który przybył do miasta zaledwie miesiąc temu.
Staruszek utrzymuje silne kontakty z przemytnikami, niektórzy nawet uważają, że jest przywódcą sporej grupy przemytniczek w kraju.
Przemytnicy mają swoją kryjówkę w podziemnej groty,
do której jedyne wejście prowadzi pod wodą – wejście znajduje się w leżącym za miastem jeziorze. Pod wodą trzeba
spędzić kilka minut, dlatego przemytnicy używają wypełnionych powietrzem skórzanych worków. W grocie przechowują
największe skarby ich grupy (nazywają siebie Przejściowymi) – złoto, klejnoty, skrzynie kryjące niebywałe bogactwa.
Uszczelnione skrzynie i beczki zanurzane są nocą w jeziorze, a później na linie wyciągane przez jeziorko w grocie.
Tą samą drogą przybywają nurkowie – wpływają do groty
w dnie jeziora, przepływają szerokim tunelem (mogą chwytać się skał, by sobie pomóc) i wychodzą w grocie). Ostatnimi czasy Arturius nakazał porwanie członków maﬁi, którą
kierowała jego matka, ale została zdradzona.
Przechowuje porwanych w południowej grocie, później
zamierza dokonać na nich rytuału krwi, aby uratować umierającego na śmiertelną chorobę syna. W ten sposób jednocześnie pomści matkę.

jak w astrolabium alidadą, której drugi
koniec ślizgał się po limbusie. Końcówka
alidady posiadała wycięte okienko, z podziałką. W Polsce, podobnie jak w Niemczech ta część przyrządu nazywana jest
noniuszem.
Mam nadzieję, że ten przedstawiony w bardzo dużym uproszczeniu temat
przypadnie do gustu nie tylko miłośnikom
„Siedmiu Mórz” ale również tym osobom,
które do tej pory nie miały przyjemności żeglować po krainach wykreowanych
przez twórców gier fabularnych.
Pomyślnych wiatrów i stopy wody pod
kilem.
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nosił 90°.
W roku 1666 Robert Hooke zapoczątkował epokę kątomierzy lusterkowych.
Wynalazek utknął w odmętach angielskiej biurokracji na wiele lat, w 1699 roku
Izaak Newton dokonał pewnych udoskonaleń, jednak dopiero w 1730 roku amerykański szklarz Thomas Godfrey opatentował sekstant (ryc. 6), od tego momentu
tak naprawdę zaczęła się zawrotna kariera tego instrumentu. Na rysunku przedstawiona jest w dużym uproszczeniu
idea kątomierza wyposażonego w dwa
lusterka – ozdobne lusterko z rączką ma

powierzchnie ustawioną tak, że odbija
się od niej promień biegnący od gwiazdy
znajdującej się przed obserwatorem, toteż na jego drodze musi być umieszczone
jeszcze jedno lusterko, aby promień odbity po raz drugi traﬁł następnie do oka
obserwatora. To drugie, nieruchome lusterko jest dodatkowo podzielone na dwie
połowy, z których jedna jest lusterkiem,
a druga przezroczystym szkiełkiem. To
sprytne rozwiązanie pozwala nawigatorowi widzieć w połówce lustrzanej odbity
obraz gwiazdy i równocześnie w połówce
przezroczystej poziomą linię widnokręgu.
Właśnie wtedy, gdy ta linia oddzielająca
ciemniejsza wodę od jasnego nieba zostanie „dotknięta” przez obraz gwiazdy,
rączka lusterka ruchomego wskazuje jej
wysokość. Jednak odchylenie o 22° od
położenia zerowego odpowiada wysokości gwiazdy wynoszącej 44°. Było to
spowodowane budową sekstantu ukształtowanego w formie wycinku 1/6 koła,
czyli 60° (stąd zresztą pochodzi nazwa
tegoż instrumentu), niemniej dzięki podwójnemu zagęszczeniu skali można nim
było mierzyć kąty od 0° do 120°. Bardzo
szybko okazało się, że sekstant jest dalece bardziej dokładny od swoich poprzedników, toteż zapotrzebowanie na niego
rosło tak szybko, że warsztaty produkujące przyrządy nawigacyjne nie mogły
nadążyć z realizacją zamówień. Całość
przyrządu była zbudowana na planie trójkątnej ramy. Oba boki były równe. Dolną
część stanowiła podziałka stopniowa będąca wycinkiem koła, zwana limbusem.
U szczytu ramy znajdowała się oś obrotu
ruchomego ramienia zwanego podobnie

Marcin Górecki
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wykonanie mapki
Mapka powstała w Kartograﬁe. Najpierw wykonałem
tło, później „mury”, na końcu dodałem wyższe elementy,
piasek i beczki oraz napisy. Jezioro dodałem na końcu,
ale wpierw musiałem je namalować z boku i we właściwościach podnieść na 10 warstwę, aby nie zostało przesłonięte przez brązowe obszary.
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kiedy sny stają się rzeczywistością
PROJEKTY

POD PATRONATEM

WIEC OPOLAN
Dodatek do gry Arkona RPG, więcej w tym numerze.
ZŁY: MOC, WŁADZA, NIEŚMIERTELNOŚĆ 2ED.
Ukaże się w pierwszej połowie maja, darmowa gra fabularna w mrocznych klimatach autorstwa Pawła Braneckiego z ilustracjami Marcina „Kroghula” Góreckiego, na naszej stronie można ściągnąć podręcznik pierwszej edycji.
NIEBORACY RPG
Humorystyczna gra fabularna, druga edycja w trakcie tworzenia, na stronie podręcznik edycji pierwszej oraz mnóstwo dodatków.
GOBAS
Spis systemów autorskich, MUDów i wszelkich innych darmowych gier, dodaj swój system!
MAGUS RPG I DODATEK YLLINOR
System autorski na podstawie gry rodem z Węgier, dodatek Yllinor można ściągnąć z naszej strony, podręcznik gry w przygotowaniu, autorem jest Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz.
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