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zapraszamy do sklepu Rebel

Tomasz Kucza
Witam wszystkich w numerze szóstym.
Opóźnienie wynikło po części z lenistwa naczelnego przy składzie (ale za to ile
napisał! Wypiszmy go ze studiów – będzie pisał jeszcze więcej), a po części ze
względu na to, iż dopiero wczoraj (13/7/2005) wróciliśmy z DaMaGe z Edynburga,
gdzie mój dostęp do komputera, a tym bardziej internetu był zdecydowanie ograniczony, żeby nie powiedzieć, że żaden. O Szkocji i Edynburgu napiszę na pewno
większy artykuł do następnego numeru (żeby nie opóźniać tego), ale jedno co mogę
powiedzieć to, że jest jednocześnie krajem prawie nie różniącym się niczym od
Polski, a jednak zupełnie innym.
W numerze kilka zmian, przede wszystkim dużo więcej stron, czyli więcej czytania i pomysłów na wakacje i urlopy. Odświeżona szata graﬁczna, temat numeru (narodziła nam się nowa, świecka tradycja) i dodatek do Zmierzchu, z którego
jesteśmy bardzo dumni. Materiały do wielu najpopularniejszych systemów, nowy
dział Architektura i Urbanistyka i nie tylko. W tym wszystkim znalazł się też mały
eksperyment w postaci opisów różnych autorów do jednego rysunku.
Pracujemy ciągle nad ulepszaniem Wieży, wdrażamy nowe pomysły i ciągle
kombinujemy jak by tu uczynić Wieżę magazynem drukowanym bez gigantycznych
nakładów w postaci kapitału początkowego. Pomysły i komentarze proszę kierować
na nowakowski.piotr@poczta.fm.
Miłej lektury życzę wszystkim.
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Jak pewnie zauważyliście – patrząc chociażby na okładkę – tematem letniego
numeru Wieży Snów są smoki. Ogniste stwory obdarzone przenikliwą inteligencją
i niezwykłą magią goszczą na naszych stronach w postaci kilku artykułów oraz…
komiksu.
Długi artykuł przeglądowy dzięki uprzejmości Macieja Wojtaly zyskał jako ilustracje cztery kolorowe rysunki jego autorstwa. Prace pochodzą z albumu Smoki, o którym informacja znajduje się zaraz za artykułem. W numerze znajduje się
też pierwsza praca z importu – smok (jakżeby inaczej) narysowany przez Carlosa
Cabrerę, graﬁka, który pracował dla „Xbox™ games developer” oraz „Nintendo®
device Gameboy Advance SP™”. W Krypcie zaś znajdziecie trochę smoków w 3D
różnych autorów.
Wspomniany wcześniej komiks otworzy dłuższą serię o Babie Yadze, której autorką jest DragonLady, przy okazji zapraszamy na stronę dragonlady.pl prowadzoną
przez miłośników smoków.
Gra „Zmierzch” jest tworzonym pod skrzydłami serwisu Moorhold systemem
autorskim w alternatywnej Polsce. Mimo że nie istnieje jeszcze podręcznik, a informacje są skąpe, myślę, że bez problemu można już grać (opierając się o materiały
z poprzednich numerów Wieży Snów, w tym przygodę Czapury), a na sesję na pewno przyda się… gazeta. Częścią szóstego numeru Wieży Snów są bowiem „AFERY”
– ﬁkcyjny brukowiec wypełniony pomysłami na przygody.
W numerze znajdziecie także nowy dział Architektura i Urbanistyka, który otwiera „Wioska” w trzech skrajnie różnych ujęciach. W przyszłych numerach przygotujemy opisy, plany i projekty kolejnych ciekawych miejsc i budowli.
Zmienił się nieco skład Wieży, na razie są to głównie zmiany kosmetyczne (nie
licząc obramowań, które zaprojektował jak zwykle Kroghul), możliwe, że przyszłe numery będą wyglądać trochę inaczej (w sensie „lepiej”). Ale wszystko przed
nami.
Tymczasem w Polsce zawitała już druga edycja Warhammera, przyjęta różnie,
ale zazwyczaj entuzjastycznie. Nie licząc wielu tekstów w klimatach fantasy, jakie
serwujemy w tym numerze, miłośnicy WFRP znajdą także teksty specjalnie dla tego
systemu.
Nie zapominamy o postapokaliptykach – artykuł Multideja o Labiryncie powinien
wszystkim przypaść do gustu, znajdą też coś dla siebie w Architekturze i Urbanistyce. Typowo w dziale artykułów oprócz fantasy teksty do Złego i Kronik Mutantów,
miłośnicy Wiedźmina znajdą przedruk (ale częściowo z nowymi ilustracjami) opisu kilku ciekawych potworów. W literaturze m. in. opowiadanie do Aphalonu oraz
tekst, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Exodus
WFRP i Unreal Fantasy.
Prezentacje to informacja o dodatku Wiec Opolan, oraz opis tworzonego systemu Soldiers, który zaciekawi miłośników… Counter Strike’a. Prezentujemy także
stowarzyszenie S.M.E.R.F. i konwent U-Bot.
Numer ma znacznie więcej stron niż zwykle (głównie przez nowe działy), mamy
nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Przepraszamy też za opóźnienie, na które
wpłynęło letnie rozleniwienie redakcji (no dobra, moje) oraz zbieranie smoczych
materiałów.
Na stronie niedługo ruszy możliwość oceniania prac, dlatego zalecam czytając
Wieżę mieć w tle otwartą naszą stronę i dodawać komentarze oraz oceny.
Nie byłbym sobą, gdybym na koniec nie ponowił apelu o nadsyłanie tekstów
i ilustracji. Zapraszam także na forum Wieży Snów.
Koniec smęcenia, życzę miłej lektury.

Piotr A. Nowakowski
Kraków, 14/7/2005

3

wieża snów

Spis Treści
numer 5, wiosna 2005

Wieża Snów #6
Wstępniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Spis Treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

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

Przygody
fantasy

Borys „Plenty” Makowski
Cień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

dowolny

Tomasz Kucza
Zacisze Miodowego Wzgórza . . . . . . 12

o Nocnym Cieniu i zamkniętej w krysztale księżniczce

opowiadanie

Renata „Ashnod” Bursa
Szczurołap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Paweł „Saem” Sasko
Gehenna Pielgrzyma . . . . . . . . . . . . 66

opowiadanie

Marcin Cybulski
Trudny poród . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

opowiadanie

Kenn
Ruiny w Orgonie . . . . . . . . . . . . . . . . 78

opowiadanie

Paweł „Saem” Sasko
Sina śmierć legendy . . . . . . . . . . . . . 81

short story

przygoda ze smokami w tle, do dowolnego systemu, ze wskazaniem na fantasy

Temat numeru
dowolny

Kucza, Renata „Ashnod” Bursa

Literatura

Tomasz Kucza
Smoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
jaszczury w garch fabularnych

Artykuły
dowolny

Tomasz Kucza
Szuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

fantasy

Renata „Ashnod” Bursa
Pierścień Żywiołów . . . . . . . . . . . . . 29

fantasy

Piotr „Century Child” Nowakowski
Yzzmir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

fantasy

Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz
Vasdenjas Mistrz Sekretów . . . . . . . 31

fantasy

Jaskier, Orlica, Qba, Muoteck
Kilka nowych potworów . . . . . . . . . . 35

science-fiction

Marcin „Kroghul” Górecki
Merkury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

science-fiction

Jarosław „Tadeopulous” Smolar
Bauhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

postać tajemniczego hazardzisty

opis przedmiotu wykonanego przez dwóch szalonych czarowników

opis pewnego miasta w Starym Świecie

opowieść o Wielkim Smoku Barsawii

stwory do gry Wiedźmin

opis planety do Krain Mutantów

megakorporacja z Krain Mutanów

Multidej
postapokalipsa Labirynt Macon . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

alternatywa

artykuł do Złego opisujący sekrety mglistego miasta

album
strona
system autorski
dodatek
inne
stowarzyszenie
konwent

Smoki . . . . . . . .
wojtala.com . . .
Soldiers . . . . . .
Wiec Opolan . . .
Smocza kostka .
S.M.E.R.F. . . . . .
U-Bot . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. 28
. 28
. 84
. 85
. 85
. 86
. 86

AFERY
alternatywa

Afery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
teksty: Bulkers, Nolron, Tomasz Kucza
rysunki: Golonka, Tomb

Recenzje
film
film
film
muzyka
muzyka
muzyka
powieść
muzyka

Wojna Światów . . . .
W Krainie Bogów . . .
Sin City . . . . . . . . . . .
Batman - początek . .
Battlestar Galactica Dzieci Diuny . . . . . . .
Sierżant . . . . . . . . . .
Avalon . . . . . . . . . . .

........
........
........
........
seazon 1
........
........
........

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. 95
. 95
. 95
. 96
. 96
. 96
. 96
. 96

Felietony
-=baca=Kości satanisty rzucone na stół . . . . 97
próba znalezienia powodów ataków na RPG

Stałe działy
Komiks o Yadze . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Sławomir „Zuhar” Wrzesień
Na co komu mechanika?. . . . . . . . . . 54

HUMOR

Skrzywiona Wieża . . . . . . . . . . . . . . 100

-=baca=Na wysokich obrotach . . . . . . . . . . . 57

KRYPTA

Smocza Wieża . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

-=baca=Let’s play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

KRYPTA

Smoki w 3D i garść pomysłów . . . . . 102

-=baca=Aż strach się bać tych klimatów . . . . 60

KARTOGRAF

Tło mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

KONIEC

Zadania dla odważnych . . . . . . . . . . 110

rozważania nad zasadami w RPG

czyli kalejdoskop szarych komórek

nowe spojrzenie na muzykę w RPG

„szlachetni panowie” w lesie

Architektura i urbanistyka

4

opowieść w świecie Aphalonu

KOMIKS

Kronika

dowolny

z pierwszego miejsca w konkursie literackim
Exodus WFRP i Unreal Fantasy na opowiadanie
w świecie Warhammera

Prezentacje

miejsce i turniej w postapokaliptycznej Ameryce

Paweł „Cronos” Branecki
Londyn skarbnicą wiedzy tajemnej . 51

postać tajemniczego hazardzisty

Wioska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

rysunek: Michał „Tomb” Żółtkowski
opisy: Piotr „Century Child” Nowakowski, Tomasz

autorka: DragonLady
scenariusz: Emma

teksty: -=baca=-=, Tomasz Kucza
rysunki: Jakub „Qba” Kasper, DragonLady
komiks: DragonLady
autor: Tomasz Kucza

autor: Tomasz Kucza
graﬁka: Naomi, Sturwurk, photographex, Burnt Toast Design, James Basilone
autor: Tomasz Kucza

przygody

Borys „Plenty” Makowski

C i e ń
przygoda fantasy

przygoda: fantasy, inne po przeróbkach

LEGENDA
„Został Cieniem księżniczki Shani. Jej osobistym
strażnikiem i powiernikiem. Przyjacielem. To ona go
wyznaczyła – bał się, że wybór padnie na kogoś bardziej doświadczonego, starszego. Ale wybrała właśnie
jego – towarzysza dziecięcych zabaw.
Zanim skierowano go na szkolenie, byli nierozłączni.
Dorośli śmiali się, że udana z nich para, nawet nie wyobrażając sobie by ich żarty kryły choć ziarno prawdy.
Księżniczka i syn dowódcy straży? Phi!
Ale mylili się – taką przynajmniej żywił nadzieję…
przez tych dziesięć lat wstępnego szkolenia.
Przechadzali się na jednym z wielu balkonów zwieszających się zielonymi pnączami dookoła Domu Domów. Pierwsza noc Pani i Cienia powinna służyć ich
wzajemnemu zapoznaniu. Od tego już niejednokrotnie
w przeszłości zależało życie władców lasu. Cień musi
wiedzieć wszystko o podopiecznym, by lepiej mu służyć.
– Jak to się stało, Nocny Cieniu, że pozwolono ci
w tak młodym wieku przejść inicjację? I dlaczego tak
okropnie to wygląda?

Oboje spojrzeli mimowolnie na poparzone dłonie
młodzieńca.
– Bardzo się starałem…
Shani zaśmiała się perliście. Blask księżyca wzbudził
we włosach miriady srebrzystych gwiazd.
– Jakie miałeś zadanie?
– Wyciągnąć sztylet z paleniska i wyryć nim okrąg
w darni…
– Hmm… – zastrzygła nerwowo spiczastymi uszkami. – Czasami faktycznie zachowujemy się gorzej niż
ludzie!
Chłopak nie odpowiedział. Nie był pewien, czy elfka
ma na myśli pozorną brutalność Próby, czy to, że nie
pomyślał o zalaniu ognia, zanim sięgnął po ostrze… Pół
roku ćwiczeń i uzdrawiania, nim dłonie odzyskały dawną sprawność… Ale blizny bolą do dzisiaj.
– Podaj mi swoje ręce.
– Pani?
– Po prostu uczyń to!
Wysunął poparzone dłonie. Shani ujęła je w swoje,
smukłe i delikatne. Uczuł chłodną ulgę. To zadziałał jeden z jej talentów. Elfka dotykała go znacznie dłużej,
niż wymagało tego znieczulenie…
Świst strzały, krew, krzyki straży.
Płacz Cienia. Jego wygnanie.
Sprawcę ujęto. Był nim przyjaciel Nocnego Cienia,
Cień-Strzały-Mknącej-Do-Celu, starszy od niego o kilka lat. Doskonały łucznik, który wraz z nim odbył próbę, lecz został przez Shani odrzucony. Tej nocy Nocny
Cień osobiście wydarł mu serce.
Obecny na Dworze czarodziej nie mógł uleczyć
księżniczki, był bowiem specjalistą od magii bojowej.
Rzucił więc na Shani jedyne zaklęcie które przyszło mu
na myśl. Zamknął ją w bryle kryształu górskiego, aby
uchronić ciało od rozkładu do czasu przybycia kapłanów. Jednak – jak się okazało – nikt, łącznie z nim
samym, nie potraﬁł zaklęcia cofnąć.
Wiek później, nocą, kryształowy sarkofag zniknął,
z pewnością przy udziale magii – ważył bowiem kilka
ton. Mówiono wtedy, że kryształowy czar rozwiał się,
a w raz z nim rozpadło się w proch wydane na pastwę
czasu ciało Shani. Mówiono też, ale nikt w to nie wierzył – że to Nocny Cień powrócił po ukochaną.
Polanę, na której stał monument uznano odtąd miejscem magicznym i leczniczym, a owoce zbierane z kilku rosnących na niej drzew posiadają podobno moc
przedłużania młodości.
Minęło kolejnych sto lat – elﬁ dwór został opuszczony, a krew kilku pozostałych na tych ziemiach elfów
zmieszała się z krwią ludzkich osadników. Legenda pozostała. Do dziś w rocznicę śmierci księżniczki elfów
niektórzy mieszkańcy Osady strzelają w powietrze, by
po locie powracającej strzały wróżyć urodzaj, zaś panny na wydaniu nadal szukają niezwykłych jabłek na
polanie, na której dziś stoi Świątynia.”
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Szkic przygody napisany został dla dowolnego systemu fantasy (chociaż po pewnych modyﬁkacjach nadaje się również do gier w klimatach SF), a przeznaczony
jest raczej dla niedoświadczonych graczy – starsi „wyjadacze” szybko rozgryzą intrygę.
Przygoda odbywa się jakby na dwu poziomach – teraźniejszym i przeszłym. Nie pozwala graczom na nadmierną ingerencję w przebieg fabuły – aż do ﬁnału
będą raczej świadkami opowieści niż jej uczestnikami,
a ich udział ograniczony zostanie do odkrywania kolejnych skrawków historii.
Wiele elementów pozostawiam Prowadzącemu – nie
będę się rozpisywał nad wyglądem świątyni, skoro nie
wiem nawet jakiemu bóstwu w Twoim systemie została poświęcona, nie opiszę też wyglądu Osady jako np.
wioski, jeśli u Ciebie może lepiej pasować miasto…
Przygoda, choć nie daje postaciom wielu okazji do
bohaterszczyzny, powinna dostarczyć godzin zabawy
– jest w niej sporo rozpoczętych i niedokończonych
wątków, które mają za zadanie pobudzić wyobraźnię
graczy – jeśli umiejętnie to wykorzystasz, sami podsuną Tobie pomysły na rozwinięcie przygody.
Głównym kryterium oceny gry graczy powinno być
odgrywanie postaci. Jeśli bardzo chcesz, albo gracze
tego oczekują, możesz od czasu do czasu obrzucić ich
zombiakami, ale proszę, nie rób z tego „Nocy Żywych
Trupów”.
Poniżej znajduje się „Legenda”. Można potraktować
ją jako preludium – przeczytać (lub lepiej opowiedzieć)
taką czy podobną historię, np. ustami barda przy karczemnym kominku albo starego bajarza-włóczykija
przy ognisku podróżnym. Bo zakładam, że bohaterowie są w podróży.
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przygody
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OSADA
Osada to miasto lub duża wioska. Nie musi charakteryzować się niczym szczególnym, powinna jednak
spełniać następujące wymagania:
– znajdować się w rejonie bagiennym lub lesistym,
daleko od głównych metropolii świata gry,
– powinna w niej być świątynia, której specyﬁka znajduje się poniżej,
– powinna się tam mieścić gildia złodziei lub chociaż
działać grupa złodziejaszków.
W Osadzie bohaterowie zostają poproszeni o odzyskanie klejnotu skradzionego Świątyni przed kilku laty.
Szmaragdu poświęconego bogini / bogu śmierci lub życia i śmierci, ewentualnie przeznaczenia. Istotne jest
przekazanie im kolejnego fragmentu opowieści. Oto
kilka propozycji, możliwe jest też wykorzystanie ich
wszystkich na raz, wskazane zaś dołożenie własnych:
– W Świątyni, do której przybyli bohaterowie jeden
z kapłanów ma nieoczekiwane widzenie. Zaskoczeni kapłani uznają widzenie za omen i poproszą ich
o odzyskanie szmaragdu, skradzionego przed laty.
Ponadto DOMAGAJĄ się śmierci złodzieja, za co gotowi są wiele dopłacić.
– Przywódca gildii / bandy złodziei poprosi o pomoc
w wytropieniu… rabusia. Opowie im całą historię
(patrz: „Kradzież”). Złodzieje mieli chrapkę na klejnot, ale ktoś ich ubiegł. Ukradł im plan Świątyni i zabezpieczeń, wykonany kosztem życia kilku zwiadowców. Gdy się zorientowali i wysłali pogoń, uciekinier
usiekł dwójkę z nich gdzieś na bagnach i dali by już
całej sprawie spokój, ale niedawno jedyny ocalały
z tropiących widział podczas polowania na bagnach
tajemniczego rabusia – i przysięga, że się nie myli.
– Zdaniem kapłanów okoliczni chłopi nękani są coraz
częstszym pojawianiem się „potworów z bagien”.
Nie są może one zwykle nazbyt groźne, ale uprzykrzają im życie. Mają nawet kilka ubitych „okazów”
na składzie. Jeśli któryś z bohaterów się na tym
zna, stwierdzi że to ożywieńcy, jeśli nikt się nie zna
– drgające i poćwiartowane zwłoki w rozkładzie. Zapytani o związek kradzieży klejnotu z pojawieniem
się „potworów” oburzeni zaprzeczą. Posądzają za
to lokalną wiedźmę, mieszkankę obrzeża tychże
bagien, o mroczne praktyki („Jakie tam mroczne,
panie… Jeno czasem, tylko troszkę, gadam z samotnymi duszami, nigdy w złych celach oczywiście!”).
Chcieli ją nawet zlinczować, ale napuściła na wysłanych chłopów stado wilków (nie jest to prawda, wilki
napatoczyły się przypadkiem – ostatnia zima była
sroga, to i do ludzi ich respekt zmalał).
– Pytani chłopi nie wiedzą nic, jakoby cokolwiek niezwykłego miało miejsce na bagnisku, jednak zdecydowanie odradzą podróż po nich z powodu licznych
ostatnio ataków wilków. Gracze mogą dowiedzieć się
też o niezwykłych obyczajach pogrzebowych w regionie, niedawno niemal całkowicie zarzuconych:
topieniu zmarłych w bagnisku. O przyczynach swojego zachowania chłopi milczą. Tradycja i już!
– Zapytana czarownica (stereotypowa do bólu Jędza
z brodawą na nosie i czarnym kotem) zaprzeczy
swojemu udziałowi w sprawie, a odpłatnie odprawi
wróżbę. Wpatrzona w płomień rozpalony w specjalnej czarce z ziołami rozrzuci kości – na oko pal-

ców dłoni… Bohaterowie wpadną w podobny do snu
trans, w trakcie którego będą świadkami wydarzeń
opisanych we fragmencie „Kradzież” i/lub recytacji
przez wiedźmę fragmentu „Wierszydło”. Jeśli bohaterowie przypodobają się wiedźmie, lub opowiedzą
o spotkaniu na bagnach (o ile z nich zawrócili, patrz
„Bagna”), wyjaśni im znaczenie topienia zwłok:
„Pono w sercu bagien, panocku, demon zamieszkuje, co martwych wyławia. Jeśli w księżyc od topienia
imię zmarłego wykrzyczeć, a ziemię posoką skropić,
dzięki mocy demona umarły przybędzie i rozmówić
z nim w mocy będziesz. Nadto Krwawą Oﬁarę ponownie czyniąc, utraconego krewniaka czy przyjaciela posoką pojąc, przyjemność mu sprawisz, a i
pobyt na ziemskim padole duszy jego przedłużysz!”
KRADZIEŻ
„Przywarł Całym ciałem do chropawej ściany. Ruch
w krzakach okazał się na szczęście złudzeniem. Nieco
dalej jednak zamigotały łuczywa. Bezwiednie ścisnął
kamyk w dłoni. Deszcz kapał cicho o skałę i lodowatą
strużką spływał po jego plecach. Zadrżał.
Świt zastał go śpiącego na półce skalnej. Opustoszałą przełęcz zakrywała mgła, rozrywana gdzieniegdzie
pierwszymi promieniami słońca. Zmrużył oczy i uniósł
dłoń, by uchronić je od rażącego światła. Nagle począł
panicznie obmacywać zabłoconą półkę, rozgniatając
w palcach zlepione grudy ziemi. Trwało chwilę, nim
znalazł to, czego szukał. Odetchnął z ulgą i schował
zielonkawy kamień.
Gdzieś spod niego rozległ się przytłumiony, powielony echem głos.
– Tam jest, widzę go!
Nie czekał, aż ewentualny kusznik dostrzeże jego
kryjówkę. Skoczył. Padając przeturlał się po ziemi, łagodząc impet upadku.
Przyjął tarczą cięcie na głowę i posłał sztylet w kierunku drugiego z napastników. Chybił.
Zardzewiała szabla ześliznęła się po skórzanej kurcie, pozostawiając piekącą szramę na jego plecach.
Syknął. Przyklęknął raptownie ze skrętem całego ciała i uderzył brzegiem tarczy. Tym razem powiodło mu
się, przeciwnik upadł.
Wydobył kolejny sztylet zza cholewy buta. Cisnął
nim w twarz właściciela kosztownego miecza, prawdopodobnie przywódcy najemników. Dobrze, to już
dwóch!
Ostentacyjnie sięgnął za plecy, wyciągając długą
i wąską głownię. Przygarbionemu rabusiowi, ostatniemu z walczącej z nim trójki, posłał złośliwy uśmiech.
Ten uciekł, odrzucając włócznię.
Mężczyzna zebrał porozrzucaną broń. Sprzedana
zapewni mu wikt na następnych kilka tygodni. O ile
bezpiecznie oddali się od obrabowanej świątyni…”
WIERSZYDŁO
Kluczem do zagadki będzie rymowana historia, którą bohaterowie powinni usłyszeć podczas scenariusza.
Jedną z możliwości jest sen na bagnach któregoś z bohaterów – najlepiej postaci najwrażliwszej (bard lub
czarodziej na przykład). Druga to widzenie wiedźmy.
Trzecią opcją są majaki kapłana. Czwartą może być
stary zwój zapisany elﬁckim pismem, spisany dawno
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temu przez starego i obłąkanego zakonnika.
Dolą strażnika, jest strzec niezłomnie
Jak długo serce bije!
Cóż kiedy kocha on mnie ogromnie?
I że go ktoś zabije?
Był mistrzem ostrza, które miał w dłoni
Równać mu mogło niewielu Lecącej strzały miecz nie przegoni,
Ni tarczą osłona celu…
Ciałem otulił, by mnie ocalić
Ja chuci dawałam wiarę Udało mi się go wtedy powalić
I z siebie złożyć oﬁarę.

I się skończyło nasze kochanie
Jękiem cięciwy przy strzale.
Jego udziałem było wygnanie Moim jest trumna w krysztale…
Uciekł daleko, by mnie odnaleźć Gdzie włada Mroczna Sztuka.
Zapewne zdążył dawno oszaleć,
Wśród zmarłych bowiem mnie szuka!
BAGNA
Wszystkie poszukiwania jednako kończą się na bagnach, w centrum których, na samotnej skale, z której
tęczowym wodospadem tryska źródło, stoi wieża.
By ją znaleźć bohaterowie powinni pokręcić się nieco po moczarach – kilka, powiedzmy pięć, dni. Pięć
dni szarzyzny i zgnilizny, gęstej, ciemnej mgły i trujących wyziewów… Postaraj się, by to odczuli. Manipuluj
statystykami i poziomem zdrowia. Wywołuj choroby
i zakażenia. Pozwól im się zagubić. Niech największym
problemem będzie dla nich walka z mokradłem. Jeśli
ktoś może, powinien od czasu do czasu wyczuć działające subtelne, ale niezwykle silne zaklęcia mylące.
Żadnego kontrczarowania!
Przygód po drodze nie powinno być wiele, uwaga
zwłaszcza na szafowanie przeciwnikami. To nie safari.
Dopiero kiedy trzeci raz prowadziłem tę sesję, JEDEN
z moich graczy sięgnął po broń – i to niepotrzebnie.
Ważne będzie tylko umieszczenie kilku niezwykłych
wydarzeń, które powinny pchnąć graczy ku rozwiązaniu zagadki. Oto propozycje:
– Wataha wilków nie pozwoli bohaterom spać zmuszając do całonocnego czuwania, by ze skomleniem
uciec nad ranem, zdało by się bez powodu;
– Stadko kruków spadnie nieoczekiwanie z nieba by
po kilku dziobnięciach zawiedzione ulecieć w przestworza;
– Zmyłka: gracze znajdą oparte o niemożliwie omszałe drzewo zwłoki, a właściwie kości wojownika. Przerdzewiała kolczuga, przegnity skórzany ubiór, pożółkły czerep. Zbutwiały trzos z którego wysypało się
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Chłopięca duma, dziewczęca próżność,
Tor strzały żywoty kreśli Może wyrosła by z tego miłość?
Nie zaś zarobek dla cieśli…

kilka srebrników, mały szmaragd i dwa malusieńkie
rubiny. Prawie opróżniona butelka elﬁego wina. I –
o dziwo – piękny miecz, którego czas zdaje się nie
nadgryzł, z wyrytymi inicjałami „AA”. Przy odrobinie
szczęścia drużyna cofnie się do osady, biorąc kiepskawy nieoszlifowany szmaragd za klejnot świątynny – i zawiedzie się srodze. Miecz, co pewnie ekipa
już odgadła, jest magiczny. Jak się okaże, właściciel
bardzo go sobie cenił, bowiem na ostrze nałożono
zaklęcie… nierdzewności! Wszelakie poszukiwania
informacji o właścicielu miecza czy jego ostrzu nie
przyniosą wyników – zapewne to jakiś wędrowiec,
który sczezł na bagnisku, toczony chorobą albo głodem… Aha – jeśli zbyt gorliwie będą obszukiwać
zwłoki, przetestuj ich Budowę, Wytrzymałość, czy co
tam mają, pod kątem złapania jakiegoś choróbska.
– Z bagna wynurzy się ożywieniec. Za nim kolejny.
I jeszcze dwa. Postaraj się, by wyglądało to groźnie,
ale nie atakuj graczy. Jeśli ci zaatakują zombiaki –
te niech się tylko kulą i zasłaniają dłońmi. Są jednak
niewrażliwe na strzały i broń kłującą. A tych, co niepotrzebnie rwali się do bitki, zaraź czymś paskudnym. Ropiejące i krwawiące wrzody w miejscach,
które miały kontakt z masakrowanymi zwłokami,
wystarczą (wszak to brudna robota – a ścierwo
chlapie i pryska gdy je zdzielić).
„Słyszycie „mlaśnięcie” wody. Rzęsa na bagnisku
formuje koncentryczne kręgi. Powoli wynurza się,
oblepiona zbutwiałą roślinnością, kula. Zaraz, zaraz
– to nie kula – wypływający szlam odsłania otwory. Oczodoły. Fragmenty zmumiﬁkowanej skóry oblepiają strzępiście kości policzków i twarzy. Jakaś
larwa, oślepiona światłem, przeciska blady odwłok
pomiędzy zębami i kawałkiem wargi zagrzebując się
w ciele… Zwłoki wypływają i na wpół pełzną, na wpół
płyną w trzęsawisku – w waszym kierunku… Nagle
odwracają się bez słowa, by bezgłośnie pogrążyć się
w smolistej breji.”
– Gracze usłyszą przeraźliwe gdakanie i szelest. Młoda
kobieta w sukni klęczy nad bajorkiem. Nie zauważa
graczy. Jeśli zachowają się cicho, będą świadkami
dziwnego rytuału. Kobieta wyleje misę krwi do wody,
następnie przyklęknie i zacznie przemawiać czule do
ziemi. Po chwili odpowie jej czyjś świszczący głos,
jednak słów nie da się zrozumieć. Rozmowa potrwa
kilka minut. Kiedy kobieta odejdzie, gracze ujrzą
jeszcze niknące w bagnisku włosy oraz martwą kurę
z obciętą głową. Jeśli zaś gracze spróbują schwytać
kobietę, ta albo ucieknie w las, albo skoczy do wody
i zniknie w jej odmętach. Który z graczy domyśli się,
że to żona przyszła odwiedzić niedawno zmarłego
męża? A może spytają wiedźmy?
– Ciepłe, żółte, migotliwe światełko w oddali. Trzaskające ognisko. Dobiegający zapach pieczeni i szmer
radosnej biesiady. Chyba nawet pijackie śpiewy
z daleka… – jeśli się skuszą, niech idą kilka godzin.
Postaraj się przedstawić zjawisko realnie i kusząco.
Kiedy wreszcie zrezygnują, światło zmieni kolor na
ostro niebieski lub jadowicie zielony, hałasy zastąpi
jednostajne, ale coraz głośniejsze bzyczenie. I po
chwili przeleci koło nich płonąca kula, lub cokolwiek,
co w danym systemie może pełnić rolę błędnych
ogników. Sytuacja powtarza się dwukrotnie (teraz
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już raczej nie dadzą się nabrać, nie?). Czyżby ktoś
ich wodził za nos?
– Nocą, z daleka postacie ujrzą słup światła bijący
w niebo z samotnie stojącej skały.
Wreszcie, po kilkudniowych poszukiwaniach, bohaterowie docierają do wodospadu w skale. Perliste krople odrywają się od głównego strumienia i po chwili
eksplodują migotliwie wielobarwną mgiełką, by opaść
spokojnie na skały i skąpaną w słońcu trawę na polanie. Jednak idylliczny krajobraz w jednej chwili zeszpeci czarno-krwista smuga w czystej wodzie wodospadu,
wypływająca mniej więcej w połowie wysokości skały.
I choć po chwili zniknie, spłukana czystą wodą, pozostawi po sobie zaduch jeszcze przez długie minuty.
Bohaterowie mają trzy wyjścia. A właściwie wejścia.
Jednym z nich jest karkołomna wspinaczka po skale,
aż do stóp wieży, i główne wejście (patrz „Podstawa
Wieży”). Druga to nieco łatwiejsza wędrówka po półce skalnej do wodospadu, dokładnie na wysokości, na
jakiej pojawił się krwisty wyciek. Oczywiście za kurtyną wody kryje się tunel (zobacz „Podziemia”). Trzecia
zaś, najtrudniejsza, choć być może najbardziej opłacalna (szansa na najszybsze zakończenie przygody),
to wspinacza po skale i dalej, aż do okien („Piętro”).
Wspinaczka po gładkiej ścianie wieży jest ekstremalnie trudna, i raczej większość drużyn sobie nie poradzi.
W bezpośrednim otoczeniu wieży magia przestaje normalnie działać (BARDZO losowa zmiana efektywności
i celów zaklęć) – a więc czary typu lewitacja prędzej
wystrzelą bohaterów w kosmos niż ułatwią drogę. Jest
to oczywiście kolejne z magicznych zabezpieczeń. Wewnątrz wieży magia działa normalnie.
Zacznijmy jednak od podstaw, a konkretnie:
PODSTAWA WIEŻY
„Wieża wysoka jest na dwunastu chłopa i zwęża się
nieznacznie wraz z odległością od ziemi. Idealnie szara, lita, zdałoby się i chropowata w dotyku jest lekko
tylko ciepła od przypiekającego słońca. Aż do szczytu
nie widać żadnych okien, które jednak gęsto okalają wierzchołek. Bardzo dokładne oględziny ujawniają
sieć włosowatych szczelin opasujących co łokieć wieżę
dookoła, oraz krzyżujących się z nimi, pionowych. Na
wysokości około metra na ziemią, od strony północnej,
znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca maszkarona z mosiężnym pokrytym patyną pierścieniem w pysku, na którym widnieje napis:
Oto jest klucznik stary
Na wyciągnięcie ręki
Bądź gotów złożyć oﬁary
Nie ma wszak wiedzy bez męki.”
Nie ma innego sposobu na dostanie się do wieży tą
drogą jak chwycić za pierścień i pociągnąć. W miarę
ciągnięcia z gargulcowej gardzieli wysuwać się będzie
język – romboidalne w przekroju niczym sztylet, obsydianowe ostrze, które zagłębi się z chrupotem kości
w ciągnącej pierścień pięści. Jeśli gracze się wycwanią
– np. pociągną za linę umocowaną uprzednio do pierścienia, czeka ich zawód – ściana ani drgnie! Jeśli zaś
zrobią wszystko jak trzeba, kolec poważnie zrani rękę
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jednego z nich (naprawdę poważnie, minimum paraliż
dłoni na kilka tygodni, daj im to odczuć), ale ściana
ustąpi – jej fragment zapadnie się w ziemi, z wtórującym mu lubieżnym jękiem maszkarona chowającego
okrwawiony jęzor.
PARTER
Sala. Niemal całkowicie pusta. Gołe ściany. Naprzeciw
wejścia obsydianowy, zdobiony motywem kości, klepsydr i czaszek tron, a na nim szkielet w koronie i królewskich szatach z czarnego aksamitu obrębionego
złotem. Martwy Król przywita bohaterów ciepło (nie,
nie ﬁreballem):
„Witajcie w mojej wieży, Podróżnicy. Jestem
Wielki… hmm… No, w każdym razie potężny i niepokonan… – zaraz, czy już tego nie mówiłem? Kim
jesteście? Wpuście nieco światła, dobrzy… ehemm…
ludzie, moje oczy nie są już takie jak dawniej…”
Jeśli bohaterowie spełnią jego prośbę (czarem typu
„Światło Dnia” czy lusterkiem, pochodnia nie wystarczy), szkielet rozpadnie się w proch, szepcząc „Światłość, Światłość widzę!”. Jeśli okażą cierpliwość, mogą
z preparatu wydusić kilka sensownych zdań. Po zlepieniu faktów, wyjdzie że jest to Nekromanta, budowniczy wieży. Od dawna jednak nie jest w stanie się poruszać, nie pamięta też czym zajmował się przez ostatnie
pięćset lat. Wcześniej zaś był tak potężny, że jednym
skinieniem brwi przywracał zmarłych do życia… zaraz,
zaraz, a może na odwrót? Nieważne… Chętnie za to
zagra w szachy. Tylko jak porusza się damka? Pikiem
czy Karo?
Za tronem, zasłonięte klapą przykrytą dywanem,
znajdują się schody w dół. Jeśli gracze nie będą w stanie ich znaleźć, może lokator tronu zdoła sobie o nich
przypomnieć? Łatwo z kolei dojrzeć wejście w górę
– drabinę.
PIĘTRO
Jedno określenie pasuje idealnie. Sala luster. Stoją,
wiszą i leżą dosłownie wszędzie. Prawdziwy, świetlny,
wielopoziomowy labirynt. Już po kilku krokach bohaterowie zgubią drogę, o ile nie wymyślą jakiegoś sposobu (znaczenie śladów przejścia na podłodze kredą,
smarowanie mijanych luster krwią z rozciętej dłoni).
Lustra są idealnie czyste, wypolerowane – ktoś musi
codziennie spędzać wiele godzin, by każde zostało
umyte choć co kilka dni. Jeśli gracze stłuką choć jedno, niech będzie to ostatni błąd w ich życiu. Wszystkie
lustra eksplodują, siejąc wokoło odłamkami – głównie
w kierunku graczy.
Nie jest ważne, jak będzie wyglądała wędrówka
przez labirynt – mapa jest niepotrzebna. Oto co mogą
ujrzeć po drodze:
– Okna. Jest ich dwanaście. Promienie świetlne z każdego wpadają do środka i znikają bezpowrotnie,
tysiąckrotnie odbite od niezliczonych taﬂi. Postaci ogarnie wrażenie, że światło dzienne gubi się
w tym labiryncie i powoli, przez całą noc szuka drogi
ucieczki – może stąd bierze się widoczny nocą słup
światła?
– Słup światła. Kryształ wielkości beczki, którego
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skomplikowany szlif gromadzi wszystkie rozproszone promienie i posyła je potężnym strumieniem
w górę – gdzie nikną w otworze w suﬁcie (jeśli któryś z graczy sprawdzi, otwór zakryty jest kryształową taﬂą; nie do ruszenia).
– Całkiem liczne (nie, nie są liczami, po prostu jest ich
wiele) truchła ptaków. Oślepione światłem wpadły
przez okna i nie znalazły już drogi powrotnej.
– Spiralne schody w górę. Z polerowanego srebra,
a jakże.
– I całe mnóstwo luster. Niektóre przymocowane
do skomplikowanej maszynerii, która wprawia je
w ruch.

PIWNICA
Normalnie piwnica wież rycerskich to magazyn i naturalna lodówka. Zwykle też wiercono w niej studnię.
Nie inaczej było tutaj – kiedyś. Dziś ściany podpierają
rzędy półek i regałów, wypchanych księgami i magicznymi zapewne ingrediencjami w słojach i ﬂaszkach.
Studnia jednak stoi dzielnie, choć ze środka cuchnie
niemiłosiernie. W spuszczonym wiadrze ukaże się
mimo wszystko czysta woda. Pod jedną ze ścian znajduje się barłóg z siana i skór zwierzęcych.
PODZIEMIA
Zacznę od strony wodospadu. Ukryta za wodną kurtyną dziura była zakratowana, nim żelazo przeżarła
rdza. Obecnie kanał stoi otworem. Pośrodku posadzki biegnie koryto wypełnione krwawym szlamem i kawałkami gnijącego mięsa. Dalej korytarz przeradza
się w przestronną, naturalną pieczarę, pełną stalaktytów, stalagmitów, stalagnatów i innych wapiennych
dziwactw. Na środku, oczywiście obsydianowy, ołtarz.
Liczne rowki i kanaliki na jego powierzchni, wypełnione
posoką, w sposób oczywisty obrazują funkcję.
Nieopodal, górując nad ołtarzem stoi posąg, niemal
identyczny do posągu bóstwa czczonego w Świątyni,
naprawdę wierna kopia. U jego stóp, w złotej czarce,
oﬁary – zioła, kadzidło, jedzenie. Tamże spoczywa
rzeczony szmaragd. Do ścian, przykute łańcuchami,
ciała. Jeśli bohaterowie podejdą do nich, może się to
skończyć brzemiennym w skutkach ugryzieniem czy
zadrapaniem (infekcje!). W głębi pieczary – jeziorko,
zapewne z dopływem, bowiem sączy się z niego leniwie stróżka wody wypłukując szlam z koryta. Nad je-

ziorkiem wisi wiadro na łańcuchu – jedyna stąd droga
do wieży („Piwnica”).
FINAŁ
Wieżę zamieszkuje oczywiście Nocny Cień. Gdzie
jest w czasie wizyty graczy, zależy od Ciebie. Jeśli jesteś litościwy – śpi (i być może gracze go nie obudzą)
lub przebywa akurat poza wieżą (świeża dostawa ciał).
Jeśli zaś jesteś okrutny, spotkają go zaraz po wejściu
do wieży. Rzuci się wtedy na nich, rycząc nieludzko
(zdziczał przez dwieście lat samotności). A przeciwnik z niego srogi – wyszkolony zabójca i nekromanta
w jednej osobie, nadto walczący w obronie ukochanej
(tak sądzi). Na nic groźby i błagania. Albo się go ogłuszy, albo ktoś zginie.
Możliwe rozwiązania (które przychodzą mi na myśl)
wraz z konsekwencjami podałem poniżej. W przypadku uratowania Shani (jakkolwiek), jeśli wcześniej Cień
został uśmiercony, będzie nosił ślady ran, i z pewnością zapamięta to sobie do końca nieżycia.
1. Gracze tłuką kryształową trumnę Shani, wtedy:
a. Jeśli gracze działali lekkomyślnie, a chcesz im dopiec. Rozwiązanie niezależne od stanu życia Nocnego
Cienia: Jej ciało obraca się w proch, a postacie mają
na karku odradzającego się nekromantę – Nocnego
Cienia. Od zaraz.
b. Gracze nie ubili jeszcze Nocnego Cienia. „Stłucz-
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SZCZYT WIEŻY
To kryształowa kopuła. Pośrodku, skąpana w słonecznym świetle, oraz upiornym blasku tryskającym
z posadzki, Shani, zamknięta w krysztale. Bohaterowie mają okazję ujrzeć ją po raz pierwszy – i zaiste
jest piękna. Kruczoczarne włosy sięgające ziemi, idealne kształty i proporcje ciała, majestatyczne, lecz pełne
dobroci oblicze. Ubrana w białą, muślinową szatę która tylko ciut więcej pozostawia wyobraźni niż oczom…
I niemal niewidoczne, bo ułamane przy ciele i przykryte smukłą dłonią przyciśniętą do piersi, drzewce strzały.
Przed nią, na posadzce, cztery zagłębienia. Dwa
mniejsze, i dwa nieco większe, podłużne. Zupełnie
jakby ktoś klękał tutaj tak często, że aż wytarł dołki
w kamieniu…
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ka” była przemyślana i jakoś uzasadniona: Shani
jest ciężko ranna, ale być może da się ją uleczyć,
– jeśli tak, zobacz „Happy End?” podpunkt a,
– jeśli nie, patrz „Finał” punkt 1a.
c. Gracze ubili Nocnego Cienia. „Stłuczka” była
przemyślana i jakoś uzasadniona: Shani jest ciężko
ranna, ale być może da się ją uleczyć,
– jeśli tak, zobacz „Finał” punkt 5,
– jeśli nie, patrz „Finał” punkt „1a”.
2. Gracze umieszczają klejnot w słupie świetlnym pod
kryształowym sarkofagiem lub w inny sposób używają
go do zniszczenia trumny: Sarkofag pęka, Shani ożywa, patrz „Happy End?” podpunkt a, chyba że Nocny
Cień zginął, wtedy „Finał” punkt 5.
3. Gracze modlą się żarliwie u stóp posągu o oddalenie śmierci od Elfki: Posąg przemawia, żądając duszy
któregoś z graczy w zamian. Być może da się potargować lub załatwić duszę kogoś obcego, obiecać postawienie świątyni itp. Jeśli się uda, patrz „Happy End?”
podpunkt a, chyba że Nocny Cień zginął, wtedy „Finał”
punkt 5.
4. Gracze modlą się żarliwie u stóp posągu o połączenie kochanków, lub coś podobnego: Trumna eksploduje, Nocny Cień umiera, patrz „Happy End?” podpunkt
b.
5. Nocny Cień zginął, Shani ocalała; nieważne jaką
metodą: Elfka Bez słowa podniesie wtedy najbliższy
kawałek lustra, czy inny ostry przyrząd i wepchnie go
sobie w oko. Dalej „Heppy End?” podpunkt b,
6. Drużynowy mag niszczy kryształowy czar: Jest to
trudne, ale możliwe. Konsekwencje jak punkt „1”.
7. Drużynowy bard układa pieśń, która ma złamać
kryształowy czar. Gracz faktycznie śpiewa pieśń i jest
ona ładna. Mnie się to naprawdę zdarzyło!: Potraktowałem jak „Finał” punkt 1b.
8. Gracze się wynoszą i nic nie robią: Ja bym ich utopił w bagnie po zarażeniu jakimś świństwem, bo na co
komu tacy „bohaterowie”!?
9. Inna możliwość: Pewnie zaistnieje… Czas na improwizowanie…
HAPPY END?
„Kryształowa Krypta eksploduje, a wraz z nią, ze
straszliwym brzękiem tłuką się wszystkie lustra. Shani
otwiera oczy – smutne, zielone oczy, w których kąciku
migocze łza – i osuwa się na ziemię. Na jej lewej piersi
wykwita szkarłatna plama krwi, brudząc śnieżnobiałą
suknię.
Na szczyt wieży wbiega odziany w zwierzęce skóry, szczupły i zaniedbany mężczyzna. Cuchnie potem
i źle wygarbowaną skórą. W poprzecinanej pasmami
blizn (wyglądającymi jak ciągnięte ciasto) dłoni dzierży
wielki miecz. Staje. Na jego twarzy maluje się niedowierzanie.”
a) „Opuszcza miecz. Spogląda na leżącą elfkę. – Ale
jak? – szepcze, podbiegając do Shani. Delikatnie bierze
ją w ramiona i czule tuli do siebie. Tyle lat… kochana…
tyle lat czekałem… szukałem… Jak to możliwe? – całuje
delikatnie oczy Shani, zbierając ustami jej łzy. Słońce chyli się ku zachodowi, zdaje się jednak niechętnie
opuszczać kochanków – jego ostatnie promienie dopiero ześlizgują się z pary, podczas gdy dookoła panują
już ciemności…” Czas na „Epilog”.

b) Z furią atakuje bohaterów, ale jego ostrze przechodzi przez nich na wylot, nie czyniąc nikomu krzywdy. Naraz potężne uderzenie wiatru powala wszystkich
w sali – w epicentrum zjawiska unosi się Shani. Duch
Shani. Jedynie Nocny Cień stoi nadal – jego, jak się
wydaje, wichura się nie ima. Nie zważając na nic, podbiega do ukochanej i bierze ją w ramiona.
1) „Oboje zmarli, połączywszy się w uścisku, stają się coraz bardziej niematerialni, widmowi, aż całkiem znikają otoczeni ostatnimi promieniami zachodzącego słońca. Z oddali słychać jeszcze cichy szept
kobiety: Dziękuję wam. Bardzo. Zapada zmrok. Stoicie nad zwłokami kochanków, których rozłąka nareszcie dobiegła końca.”
2) „Przytuleni do siebie, kochankowie nie zauważają nawet, co dzieje się wokół nich. Krwawa łuna
otacza Nocnego Cienia i ciągnie go w dół, w głąb
ziemi, podczas gdy słoneczna aura zdaje się przyciągać Shani. Kiedy orientują się w sytuacji, rozlega się
rozpaczliwy krzyk obojga – chwila jeszcze, a dusze
zostają rozdzielone, wyciągnięte dłonie obojga próbują w desperacji sięgnąć się wzajemnie, ale mijają
się o grubość włosa. Powoli obie dusze oddalają się,
zawodząc, coraz ciszej i ciszej, każda w swoim kierunku – aż znikają całkiem z nastaniem nocy.”
WYJAŚNIENIA
Właściwie wszystko powinno już być jasne, ale może
lepiej podsumować.
– Kiedy padł śmiertelny strzał, traﬁający w serce, mag
bojowy zrobił faktycznie najlepszą rzecz, jaką mógł
– bo wewnątrz kryształowego czaru czas przestaje płynąć. Zniszczenie kryształu przywraca sytuację
sprzed ponad dwustu lat – Shani jest umierająca,
ale żywa.
– Przez cały czas moc zaklęcia słabła. O ile na początku było niemal nie do odczynienia, obecnie ledwo
się trzymało.
– Lustra, światła – po co to wszystko? Nocny Cień
uznał za oczywiste, że jego ukochana nie powinna
zaznać ciemności nocy, która jest domem wielu złych
mocy, mogących np. opanować ciało jego ukochanej
(stąd zwyczaj całonocnego czuwania ze świecą przy
zmarłych, do czasu pochówku)… Miało to dodatkowy, znaczący efekt – promienie światła karmiły moc
kryształu, utrzymując Shani w stanie zawieszenia
pomiędzy życiem a śmiercią. Gdyby czar prysł, Nocny Cień nie zdołałby uleczyć Shani – wszak parał się
nekromancją, nie magią leczniczą…
– Przekonany o śmiertelności strzału zajął się „Mroczną Sztuką”. Przez te lata poczynił znaczne postępy.
Jego ożywieńcy nie są bowiem bezwolnymi sługami, ale posiadają własną wolę. Odkrycie właściwej
metody zajęło mu większość czasu, nie pragnął
jednak stworzenia armii umarłych, bezwolnych wojowników, a odzyskania ŚWIADOMEJ ukochanej.
Pomiędzy nim a okolicznym chłopstwem wykształcił
się rodzaj symbiozy – oni, jak dawniej, topili zwłoki
w bagnie (kiedyś był to jedyny sposób na przebłaganie Martwego Króla), a on przeprowadzał na nich
eksperymenty. Jeśli się udawały, wypuszczał zombiaka, by rodzina mogła jeszcze niekiedy nawiązać
z nim kontakt. Krew, którą pojono umarlaka dawała
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NEKROEPILOG
W wieży nie ma wiele skarbów. Księgi naukowe i magiczne, trochę broni i srebra. Jeśli bohaterowie ocalili
Shani, Cień chętnie się tym podzieli (o ile żyje).
Kochankowie pozostaną w wieży do końca życia,
a nawet dłużej, ciesząc się sobą. W kilka lat wzmocnią
zaklęcia mylące tak bardzo, że dotarcie do wieży stanie
się niemożliwe.
Jeśli przygoda zakończyła się śmiercią kochanków,
okaże się że demencja Martwego Króla była dziełem
Cienia – a po jego ostatecznej śmierci Demon z Bagien
powróci, by siać terror i zniszczenie (i karać wszyst-

kich w imieniu księżyca!).
Kapłani, o ile bohaterowie oddadzą klejnot, wypłacą sporą sumkę, niepełną jednak, jeśli Cień przeżył.
Wiedźma zaginie w tajemniczych okolicznościach. Oﬁcjalnie zagubiła się na bagnach, nieoﬁcjalnie zaś kapłani postanowili ostatecznie wytępić konkurencję.
MODYFIKACJE DO SF
Kryształowy czar zastąp komorą kriogeniczną, strzałę – rozrywającą kulą ze snajperki, Cienia – młodym
Ochroniarzem, Elfkę – córką szefa wielkiej megakorporacji, Świątynię – prywatną kliniką medyczną, wiedźmę – obłąkanym netrunnerem, kryształ – strzykawką
z eksperymentalnymi mikrorobotami naprawiającymi
uszkodzenia ciała w ciągu sekund, dwieście lat – pięćdziesięcioma.
Ochroniarz szuka metody cyborgizacji ukochanej,
chcąc zastąpić uszkodzone części ciała implantami.
Strzykawkę ukradł przed półwieczem wraz z wieloma
innymi ściśle tajnymi ustrojstwami, ale nie zdaje sobie sprawy z jej potencjału – a gracze częściowo tak,
bo wynajęła ich okradziona ﬁrma, która po półwieczu
natraﬁła na ślad złodzieja. Dotąd nie wszystkie wyniki
badań udało się odtworzyć, często bowiem ﬁrma podążała inną drogą niż poprzednio. Ochroniarz mieszka
obecnie w ufortyﬁkowanym jak cholera opuszczonym
magazynie i eksperymentuje na porywanych bezdomnych. Sam też ma już niemało wszczepów – starość
nie radość.
Oczywiście, aby poprowadzić tę przygodę np. w Cyberze trzeba dokonać wielu jeszcze zmian, ale pomysł
jest.
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mu energię, by nieco dłużej utrzymać duszę przywiązaną do gnijącego ciała. Oczywiście chłopi nic nie
wiedzieli o sprawcy tych „wskrzeszeń” i tradycyjnie
już łączyli je z Demonem z Bagien, który to tytuł
przysługiwał kiedyś Martwemu Królowi.
Szukając wiedzy o Nekromancji, Nocny Cień odnalazł wieżę i przebudował ją nieco, by odpowiadała
jego potrzebom. Dawny właściciel mu nie wadził,
a dwieście lat temu niekiedy nawet dawał sensowne
rady.
Kapłani świadomi byli, że jakiś nekromanta grasuje
na bagnach. Domyślali się też, że to on był sprawcą
kradzieży klejnotu zwanego „Szmaragdową Duszą”.
A konkurencja to rzecz straszna, zwłaszcza jeśli posiada ich najcenniejszą relikwię. Dziwnym jednak
trafem ich modły nie odnosiły skutków w odniesieniu
do złodzieja… Był on bowiem wyznawcą tej samej
religii. Choć pobłądził, nie robił nic BARDZO złego.
Klejnot ma moc pozwalającą na rozmowę ze zmarłymi, nie wskrzeszanie, ale użyty przyciągnął uwagę
bóstwa, któremu był poświęcony, co zadziałało jak
skuteczna modlitwa.
Nocny Cień też się modlił, ale nie o to, o co trzeba
– domagał się wypuszczenia duszy Shani przez bóstwo (skoro nie mógł się z nią skontaktować, uznał
za oczywiste, że jest więziona).
Wilki uciekły, bo w pobliżu przechodził Nocny Cień.
Kruki zawiodły się, jako że uznały graczy za zombie,
które stanowią dla nich ostatnimi czasy częste uzupełnienie diety…
Sieć zaklęć mylących jest dziełem Martwego Króla.
W jego czaszce nadal kryje się olbrzymia wiedza,
jednak całkiem stracił do niej dostęp.
Jabłka ze świątynnej polany nie mają magicznej
mocy, są jednak dorodne i soczyste – rosną wszak
na elﬁej ziemi.
Fabuła wydaje się miejscami niespójna. Wynika to
z tego, że w zależności od postępowania graczy
zmieniają się niekiedy realia historii – raz Martwy
Król „głupieje” z wiekiem, by, zależnie od przebiegu gry, okazać się marionetką Nocnego Cienia. A to
znowu Nocny Cień odradza się po śmierci, by siać
zemstę, a to jego dusza pokornie opuszcza ciało,
choć przecież jego umiejętności i postępowanie nie
powinno ulec zmianie! Właśnie że nie do końca –
przygoda będzie „ładniejsza” dla graczy, jeśli się do
nich dopasuje, wtedy wszelkie ich działania nabiorą
więcej sensu – a przecież o wprowadzonych alternatywach gracze się nie dowiedzą, co zapewni im
złudzenie stabilności fabuły.

Borys „Plenty” Makowski
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Tomasz Kucza

Zacisze Miodowego Wzgórza
przygoda do dowolnego systemu

temat numeru, przygoda: fantasy, inne
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Przygodę prowadziłem dawno temu w nieco innej wersji. Poniższy zapis należy potraktować jako zarys, który
należy przystosować do swojego stylu prowadzenia. Życzę miłej rozgrywki i zadowolonych graczy. Scenariusz
powstał dla mojego systemu autorskiego Ramar. Wystarczy kilka zmian nazw własnych w tekście i nada się
do dowolnego innego systemu fantasy (i nie tylko, można rozegrać także np. w realiach Dzikich Pól albo Zewu
Cthulu). Całość jest częściowo zainspirowana „Zagładą Domu Usherów” Edgara Alana Poe.
Jesień ozłociła lasy Tiranu i rozpostarła się nad światem,
spychając w niepamięć uroki lata. Wiatr szarpał koronami
drzew, strącając różnokolorowe liście. Słońce chyliło się za
góry i już tylko rąbek wystawał ponad ośnieżone szczyty.
Czerwone promienie wydobyły z mroku samotny budynek.
Gospoda leżała na uboczu rzadko uczęszczanej drogi z Algaru do Tiranu, omszałe mury otaczały ją od południa i zachodu, zapewne dla ochrony przed wilkami, które grasowały
w okolicznych borach. Okna były ciemne, pozbawione szyb.
Zajazd wyglądał na opuszczony.
Na skraju lasu ukazała się sylwetka samotnego jeźdźca.
Jeszcze nie zauważył gospody, patrzył na drogę przed sobą.
W zajeździe zabłysły jasne, radosne światła żółtego i czerwonego koloru. Dobiegła stamtąd cicha muzyka. Jeździec podniósł głowę.
– No Karuchu, znaleźliśmy nocleg – odezwał się do konia.
– W sam czas, powiem, bo noc nadciąga wstrętnie ponura.
Nakłonił zmęczonego wierzchowca do powolnego stępa.
Minął wyłamane wrota i zatrzymał się przed budynkiem. Przywiązał konia do drzewa i podszedł do drzwi. Radosna wrzawa dobiegła ze środka, licznym głosom zawtórował głośny
śmiech. Załomotał w okute drzwi, ale nikt nie odpowiedział
na jego dobijanie się.
– Hej, jest tam kto?! – krzyknął.
Zdenerwowany nacisnął klamkę, drzwi były jednak zamknięte. Odgłosy zabawy dobiegające ze środka jakby się
nasiliły.
Koń spłoszył się niespodziewanie i zerwał linę. Jeździec odwrócił się zaskoczony. Za jego plecami drzwi otworzyły się.
Muzyka ucichła.

Hrabia Jarema z Miodowego Wzgórza

Powyższy fragment przeczytałem graczom na początek.
Nie ma związku z rozpoczęciem gry, jego znaczenie wyjdzie
na jaw znacznie później.
JAK TO SIĘ ZACZYNA?
Jest późna jesień. Liście zalegają na drogach, pierwsze
przymrozki skuwają kałuże. Na jednym z głównych traktów
posłaniec przynosi jednemu z graczy list (na rysunku obok).
Gracz musi być spokrewniony z hrabią Jarema i pochodzić
właśnie z Miodowego Wzgórza – dworku leżącego obok wioski
Zacisze. Oczywiście gracze zapewne wyruszą w drogę. Bierz
pod uwagę opóźnienia w podróży, jeśli będą zbytnio zwlekać
mogą przybyć na Miodowe Wzgórze za późno.

ZACISZE

Wioska leży nad rzeką, której brzegi spina drewniany
most. Zacisze otaczają pola i lasy, nie ma w pobliżu miasta.
Ponad domami i dworkiem wznosi się wzgórze z kamiennym
kopcem na szczycie. Według miejscowych miejsce należało
do Pradawnych, którzy dawno odeszli z tych ziem.
W wiosce nie ma zajazdu, ludzie żyją głównie z rolnictwa
i ryb w rzece, wolny czas spędzają przy stolikach miejscowej jadalni, która pełni rolę gospody, na świeżym powietrzu
można coś zjeść i napić się wina, a także posłuchać plotek
i pograć w karty lub kości. Kiedy robi się zimno, stoliki są
wnoszone do środka, ale jest tam niewiele miejsca i – według
słów miejscowych – zazwyczaj stoją na zewnątrz do pierwszych śniegów.
Droga do wioski wiedzie między zalesionymi wzgórzami,
już z daleka gracze będą widzieć wysokie Miodowe Wzgórze
zwieńczone kopcem, Zacisze poniżej i zabudowania dworku.
Kiedy zbliżą się do rzeki, na moście zauważą młodą kobie-
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Mój drogi krewniaku
List ten napisałem pod wpływem chwili, bowiem
w mej samotni przypomniałem sobie o Tobie i uwierzyłem, że zdołasz rozwiązać problem, który mnie
trapi. Dawno się nie widzieliśmy i będzie to wspaniała okazja, by powspominać stare dzieje. Drogę do
Zacisza znasz, byłeś tu już niegdyś, więc powinieneś
trafić bez kłopotu. Sporo się zmieniło. Między innymi
dlatego chcę abyś przybył jak najprędzej, choć boję
się, że jest już za późno. Trapi mnie ciężka choroba
i moje dni są policzone. Przybądź.

tę na koniu, ubraną po męsku. W tym momencie czterech
zbirów nadjedzie z cienia pobliskiego zagajnika i zaatakuje
kobietę.
Gracze zapewne bez namysłu ruszą na pomoc. Kobieta
okaże się Grażyną, jedną z córek Jaremy. BG spokrewniony
z Jaremą powinien ją rozpoznać i zostać rozpoznany. Uratowana zawróci w stronę dworku (wcześniej jechała drogą ku
lasom), jest małomówna, powie tylko że Jarema jest chory,
ale nie wie dlaczego chciał gracza zobaczyć i wysłał list. Tak
rozpocznie się przygoda. Reszta zależy już od działań graczy.

OSOBY

DRAMATU

Hrabia Jarema
Pan na Miodowym Wzgórzu jest ucienierem z terenów
zniszczonych wojną, które Tiran stracił na rzecz sąsiedniego kraju. W księstwie Tiranu znalazł nowy dom w biednym,
opuszczonym dworze. Wraz z nim przybył spokrewniony
gracz oraz dwie córki – Anastazja i Grażyna. Żona nie żyje
od wielu lat.
Jarema cierpi na rzadką chorobę – ma słuch wyostrzony do
granic możliwości, więc przeszkadzają mu najlżejsze dźwięki,
a dodatkowo cierpi na zaćmę i jest prawie ślepy. Chociaż ma
52 lata, wygląda na znacznie więcej, siwy, zgarbiony, o bladej
z braku słońca skórze.
W przeciwieństwie do Grażyny nie polubił nowego miejsca,
ciągle tęskni za luksusem, a nowe włości wydają mu się puste, jakby zalegał nad nimi jakiś cień. Wiele czasu poświę-
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Andrzej
Po przybyciu do dworku natkną się najpierw na Andrzeja.
Czarnowłosy mężczyzna w średnim wieku jest kuzynem Jaremy. Dowiedział się o chorobie hrabiego, a ponadto doszły
go pogłoski o skarbie zakopanym pod Miodowym Wzgórzem,
dlatego postanowił za wszelką cenę przejąć władzę. Jest bezwzględny i opętany chciwością. Popadł w długi i pieniądze
znaczą dla niego wszystko.
Na jego usługach znajdują się zbiry, które zaatakowały
Grażynę. Andrzej chciał zlikwidować córkę hrabiego, aby pozbyć się jedynej przeszkody na drodze do tytułu i bogactwa.
Anastazji nie liczy, bowiem dziewczyna jest chorowita i nie
wiadomo czy przeżyje ojca. Celem Andrzeja stanie się także
gracz będący krewnym hrabiego.
Jednocześnie Andrzej nie czekając przygotowuje się do
przekopania wzgórza. Na razie zastanawia się jak zrobić to
tak, by nikt się nie zorientował. Przychlebia się staremu (a za
jego plecami odnosi się do Jaremy z pogardą), a jedocześnie
szuka w obszernej biblioteczce wszelakich informacji o rzekomych „Pradawnych” i ich skarbie, który ma czekać pod Miodowym Wzgórzu.
Grażyna
Grażyna jest energiczna, ale małomówna. Lubi kpić
i uśmiechać się krzywo pod nosem. Ubiera się w męskie
ubrania, często wyjeżdża gdzieś na koniu, czasem do sąsiednich wiosek, najczęściej jednak okrężnymi drogami jedzie na
wzgórze. Na szczycie w kamiennym kręgu leży na kamieniach
długie godziny. Jeśli zauważy, że gracze ją śledzą, będzie się
starała ich zmylić, będzie krążyła w kółko, odwlekała wyjazd,
aż będą zajęci czymś innym. Nie jest jednak w stanie dłużej
niż dzień wytrzymać bez wizyty na wzgórzu. Leżąc na kamieniach w kręgu otoczonym nierównymi głazami, często szlocha, mamrocze pod nosem niewyraźne słowa. Czasami sprawia wrażenie jakby nie pamiętała swoich eskapad. Zapytana
wprost spłoszy się i będzie kłamać, zmyślać gdzie była, nawet
jeśli zostanie złapana na gorącym uczynku.
Ojca unika, Anastazję kocha, ale z powodu dziwnej manii,
nie ma czasu zająć się chorą siostrą. Nienawidzi Andrzeja,
podejrzewa, że zbiry, które kręcą się w okolicy i już raz próbowały ją napaść są na jego usługach. Mówiła nawet ojcu, ale
Jarema jest zapatrzony w kuzyna i ufa każdemu jego słowu.
W wolnych chwilach lubi pograć w karty z Szulerem.
Anastazja
Słaba i chorowita. Wygląda jak blady cień. Jest ładna, ma
jasne włosy opadające na plecy, ale skórę białą jak śnieg, niemal siną. Na wyschniętych wargach nieczęsto gości uśmiech,
dziewczyna rzadko wychodzi ze swego pokoju. Nocą jednak
– w tajemnicy – ucieka przez okno i jedzie w noc, wraca do-

Marek „Farvus” Tarnawski
piero nad ranem. Gracze mogą bardzo szybko sobie uświadomić, że nie tylko Grażyna zachowuje się dziwnie.
Jarema nie zauważa nic dziwnego w zachowaniu córki, wyśmieje wieść, że ucieka nocą z domu. Wyjaśni że jest ciężko
chora od ponad roku i niestety może w każdej chwili umrzeć.
Nawet sprowadzony z miasta medyk nie był jej w stanie pomóc.
Zbiry Andrzeja
Czwórka (albo więcej – dobierz ich do graczy, bo przyjdzie
im się co najmniej raz potykać) drabów, dobrze uzbrojonych,
wyglądających podejrzanie na pierwszy rzut oka. Pojawiają
się czasem w jadalni, grają w karty z Szulerem, ale trzymają
się z daleka, nocują w obozie w lesie. W ich obozowisku można znaleźć zgromadzone łopaty, wozy – wszystko co potrzebne do przekopania wzgórza.
Lubią sobie wypić, ale trzymają język za zębami, głównie
z powodu dowódcy – Siekacza, który trzyma ich w ryzach.
Siekacz ubiera się w czarną skórę i ciągle żuje tabakę. Na
wszystkich patrzy spod oka.
Jego towarzysze to Bicz, Mańkut i Łysy. Pierwszy słynie
z bicza, którego lubi używać, drugi jest leworęczny, niski, ale
barczysty. Łysy jest największy z nich i niezbyt mądry, lubi
się spić jak świnia, kamraci muszą go potem otrzeźwiać w balii z wodą. Jego najłatwiej namówić na wyznania.
Zbiry od lat podróżują z Andrzejem, teraz szukają sposobu
na spłacenie długów. Andrzej nakazał im pozbyć się Grażyny,
a całość upozorować na wypadek.
Zbiry będą unikać otwartej walki, zaatakowani po prostu
uciekną, może rzucając kilka przekleństw i kpin. Jeśli zginą
zbyt szybko Andrzej wynajmie kolejnych w wiosce.
Szuler
Można go często ujrzeć w jadalni. Niemal bez przerwy gra
w karty i popija wino, które wydaje się na niego nie działać.
Czasem znika i nie ma go przez kilka dni. Innym razem siedzi
przy kartach od rana do wieczora. Nikt nie wie skąd pochodzi, gdzie nocuje. Śledzony zgubi trop w lesie, gracze nie są
w stanie wyśledzić, gdzie chodzi. Czasem powie coś dziwnego, jakby nie znał historii – np. wspomni o historycznym wydarzeniu, jakby zdarzyło się niedawno.
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ca na narzekanie przyciszonym
głosem na swój los. Krewniaka
przywita z otwartymi ramionami, początkowo nie będzie chciał
powiedzieć dlaczego wysłał list,
wkrótce wyzna jednak, że z dwojakiego powodu.
Większość czasu spędza na
bujanym fotelu w zaciemnionym
pokoju na piętrze, w kółko przegląda starą księgę, pomagając
sobie bogato zdobioną (w symbole gadów) lupą.
List wysłał ponieważ chciał porozmawiać z krewniakiem przed
śmiercią i zdecydować komu powierzyć hrabiowski tytuł. Choroba
starego szlachcica pogłębia się
z dnia na dzień i tylko siłą woli
powstrzymuje nadejście nieuniknionego.
Drugim powodem była córka
Grażyna, która jest ciągle poza
domem, dziwnie nieobecna nie
chce rozmawiać z ojcem. Jarema podejrzewa, że znalazła sobie
jakiegoś chłopaka i chciałby, aby
gracze wybadali kto to zacz i czy
nadaje się na zarządcę włości po
śmierci Jaremy.

Wilki
Śledząc Grażynę albo Anastazję, gracze mogą natknąć się
w lesie na wilki, których wataha grasuje w okolicy. Czasem
porywają nawet zwierzęta domowe, na co skarżą się wieśniacy. Miejscowi twierdzą też, że z wilkami jest wilkołak.
Faktycznie czasem widać w lesie ludzką sylwetkę. Jeśli
gracze będą śledzić Grażynę podczas jednej z jej eskapad
nocą, zauważą wilki w pobliżu. Dostrzegą też siedzącego na
skraju lasu i obserwującego kobietę brudnego nagiego mężczyznę o nieokreślonym wieku, zarośniętego, wyglądające-
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go dokładnie jak możnaby sobie wyobrazić wilkołaka. Jeśli
zauważy lub wyczuje graczy (ma dobry węch) natychmiast
ucieknie w las.
Schwytany będzie warczał, szarpał się, drapał długimi paznokciami i wył. Wędruje z wilkami, poluje z nimi, wygląda na
człowieka wychowanego przez watahę.
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MIEJSCA
Jadalnia w wiosce
Kilka stolików osłoniętych niskim murem przed wiatrem .
Wieczorami pełno tu pijaków oraz grających w karty. Często
spotkać można Szulera, który będzie chętnie grał niezależnie
od pory dnia i godziny. Raz wygrywa, raz przegrywa, wydaje
się mieć sporo pieniędzy. Jeśli gracze się skuszą na grę (lub
poobserwują dłużej), zauważą szybko, że jakby nie grał, Szuler ostatecznie wychodzi na plus każdego dnia.
Od miejscowych można usłyszeć we fragmentach legendę
gospody, opowieści o Pradawnych i ich skarbie zagrzebanym
w ziemi, wilkołaku grasującym w lesie wraz z watahą wilków,
kamiennym kręgu, światłach, które czasem można dojrzeć na
wzgórzu. Podobno także skarb próbował kilkanaście lat temu
odkopać pewien przybysz z daleka, ale zaginął (tutaj pojawi
się kilka wersji – rozszarpały go wilki, powiesił się na drzewie,
znaleziono go oszalałego, widziano go w okolicach gospody,
stał się wilkołakiem, utopił się w studni, wyjechał ogromnie
czymś przerażony…).
Jadalnię prowadzi para jowialnych wieśniaków, dla których
jest to źródło zarobku. Czasem późnym wieczorem godzą się
nawet na wniesienie pojedynczych stołów do środka, ku kominkowi, ale wtedy nie pozwalają siedzieć dłużej niż do północy. Sala na dole jest jednocześnie ich głównym pokojem.
Wymyśl dowolne postaci wieśniaków, nie odegrają większej roli w przygocie, poprzez wyraziste osoby możesz jednak
jeszcze bardziej zamotać, utrudniając graczom zrozumienie
o co w tym wszystkim chodzi.
Most
Osłonięty drzewami i pochylonym, starym spichlerzem,
jest idealnym miejscem na zasadzkę. Tam też zbiry atakują
Grażynę na poczatku przygody. Jest drewniany, mocny, z obu
stron ma kamienne kolumienki z wizerunkami jaszczurów.
Dworek
Leży u podnóża wzgórza, za rzeką, tak jak wioska. Sama
rzeka opływa wzgórze od wschodu. Dworek leży na wschodnim brzegu ponad otoczonym niewysokim murkiem ciemnym,
zarośniętym stawem, znad którego unoszą się duszące opary. Dom jest stary, pęknięty w połowie, dlatego w niektóre
dni wiatr huczy złowieszczo w środku, a w pokojach leżących
przy pęknięciu panują straszliwe przeciągi.
Pan domu zajmuje pokój na piętrze. W piwnicach jest
kostnica obok piwniczki z winami, pusta jeśli nie liczyć przygotowanych dwóch pustych, pachnących świeżym drewnem
trumien. Jarema wyjaśni, że przygotował się już na śmierć
swoją i Anastazji. W dworku nie ma służących, Jarema je
mało, obiady przygotowuje Grażyna, czasem z pomocą jednej z wieśniaczek.
Anastazja mieszka na parterze – bo jest za słaba, by chodzić po schodach – w dusznym pokoju. Niemal cały czas spędza w łóżku, Grażyna zanosi jej jedzenie i wodę. Rzadko pojawia się w jadalni na wspólnych kolacjach, wtedy wydaje się
bardziej ożywiona, zarumieniona, trochę rozmawia.
Wioska
Wioska leży częściowo na zboczu Miodowego Wzgórza,
osłonięta ze wszystkich stron przez drzewa. Domy otaczają
pola, łąki, kilka budynków stoi opustoszałych. Trakt biegnący
przez wioskę kończy się w dworku.
Wzgórze
Wysoki szczyt porośnięty drzewami, rozległy. Na szczycie
znajduje się polana pokryta odłamkami skał. Na samym środku wznosi się kamienny krąg.
Krąg
Krąg na szczycie Miodowego Wzgórza zbudowany jest
z kamieni, a właściwie postrzępionych odłamków skał. Trzymetrowych monolitów jest dziewięć. Pomiędzy nimi znajduje
się okrągły, wbity w ziemię płaski kamień, jakby fragment posadzki pokryty runami i niewyraźnymi wizerunkami. Na tym
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kamieniu leży czasem krzyżem Grażyna.
Gospoda
Głęboko w lesie znajduje się owiana legendą opuszczona
gospoda. W dzień są to spopielone ruiny, ale nocą można
dostrzec z daleka światła, usłyszeć muzykę dochodzącą zza
zamknętych okien. Kiedy podejdzie się bliżej okazuje się, że
to tylko ruiny – muzyka milknie, a światła gasną. Anastazja
wchodzi do gospody i spędza tam całe noce. Jeśli gracze za
nią pójdą mogą ujrzeć jak znika za drzwiami, a gdy podejdą
bliżej znajdą tylko ruiny, dziewczyna zniknie.
W pobliżu gospody często ujrzeć można „wilkołaka”, który przychodzi tutaj i długo wpatruje się w drzwi, jakby z tym
miejscem wiązały się jakieś jego wspomnienia.

OPOWIEŚCI
O Gospodzie
Dawno temu gospoda leżała na uczęszczanym szlaku z południa. Właściciele opływali w bogactwa, a w środku było
gwarnie i zawsze pełno ludzi. Pewnej zimy, kiedy lód skuł rzekę, w okolicy rozpanoszyła się wataha wilków, która z głodu
nie wahała się atakować ludzi. Zimowym wieczorem gospoda była zamykana, a ludzie w środku bawili się nie zwracając
uwagi na wycia na zewnątrz.
Pewna rodzina jechała nocą traktem, gdy wilki zaatakowały. Ludzie stracili wóz i konie, poranieni uciekali przed wygłodniałymi stworzeniami, gdy ujrzeli światła gospody. Z ulgą
dopadli drzwi i zaczęli się dobijać, podczas gdy wilki się zbliżały. W środku grała muzyka, nikt nie otworzył drzwi, woleli
zostawić na zewnątrz zimę i mróz.
Kobieta i mężczyzna zginęli na zimnie, rozszarpani przez
wilki. Podobno był z nimi mały chłopiec, trzyletni, a może
czteroletni? A może kobieta była w ciąży i urodziła na śniegu?
Istnieje wiele wersji legendy, w niektórych ludzie umierają
z zimna, w innej rozszarpani przez wilki.
W każdym bądź razie tej nocy gospoda została zniszczona.
Niektórzy mówią że od przewróconej lampy zajęły się ściany, inni że bogowie zemścili się na gościach i właścicielach
gospody za nieudzielenie pomocy ludziom na zewnątrz. Inni
twierdzą, że gospodę spalili Pradawni z Miodowego Wzgórza,
aby ukaać właścicieli za ich samolubność.
Oczywiście nikt nie łączy faktu istnienia „wilkołaka” w lasach z małym chłopcem wspomnianym w legendzie. Tymczasem został on wychowany przez wilki, gdy jego rodzice umarli
pod drzwiami gospody i teraz tuła się po lasach, czasem złakniony ludzkiego towarzystwa.
O Pradawnych i ich skarbie
Wieśniacy upierają się, że ongiś, przed wielu laty, w okolicy rządzili Pradawni, nieokreślona rasa, która dysponowała
niezwykłymi mocami, a później odeszła w zapomnienie zostawiwszy jedynie krąg na wzgórzu i zakopany głęboko pod
ziemią skarb.
Wilkołak
Grasuje w lasach, porywa zwierzęta, czasem podchodzi pod
domy i obserwuje ludzi dzikimi ślepiami. Próbowano na niego
polować, ale zawsze się wymykał. Podobno potraﬁ zmieniać
się w ogromnego wilkoczłeka, tak twierdzi jeden z pijaków.
Kamienny krąg
Podobno nocami widać czasem światła na górze. Zielone ognie płoną i tańczą, zwodząc tych, którzy się zabłąkają
w pobliże. Dwa lata temu na wzgórzu zniknęła córka młynarza. Podobno weszła w światła i tyle ją widziano.

WYDARZENIA
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Zmiany posągów
W miarę upływu czasu, im częściej Grażyna będzie przebywać w kręgu, tym bardziej kamienie zaczną wyglądać jak
posągi na cokołach (patrz: Smokowcy). Częściej też będą się
pojawiały światła, a Grażyna będzie coraz bardziej szaleć,
uciekać z domu, nawet próbować składać oﬁary w kręgu (na
początek ze zwierząt, potem może z wilkołaka albo kogoś porwanego z wioski (o tym dalej).
Śmierć Anastazji
Pewnego dnia Anastazja umrze. Gracze dowiedzą się o tym
od pana domu, ciało zostanie przeniesione do trumny, złożo-
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ne na odpowiedniej półce w kostnicy. Podczas mowy pogrzebowej – a właściwie cichej modlitwy przy świecach – Grażyna się rozpłacze, a Jarema będzie wyglądał jeszcze bardziej
blado niż zazwyczaj. Niech graczom nasuną się skojarzenia
z wampirami – będzie to fałszywy trop jak się niedługo okaże,
ale może trochę namieszać.
Po śmierci Anastazji wszytko wróci do normy, może poza
Jaremą, który będzie przyciszony i zamknięty w sobie, ale
częściej będzie się pojawiał na posiłkach. Poprosi też graczy,
by uważali na Grażynę. Nie chciałby stracić drugiej córki.
Grażyna tymczasem – chyba że ją zmuszą do przebywania
w domu – przestanie się pojawiać w dworku, będzie całe dnie
przesiadywała w jadalni, grając z Szulerem, który wydaje się
żywszy niż zazwyczaj, wesoły, z iskrami w oczach. Resztę
czasu, w tym noce będzie spędzać w kręgu.
Światła na wzgórzu
Zapalą się nocą. Zielona poświata ponad kręgiem. Jednocześnie posągi będą się wydawały żywsze niż kiedykolwiek.
Zaczną przypominać Smokowców. Na kamiennym kręgu na
ziemi pojawi się ułożony z jasnych linii krąg układający się
w symbol smoka. Oprócz Grażyny, lekko opętani będą się
wydawać także inni mieszkańcy wioski, będą przychodzić i w
milczeniu wpatrywać się w krąg.
Każdy z dziewięciu posągów trzyma w jednej łapie szablę,
a w drugiej jasną kulę światła, stoją na metrowych cokołach.
Nikt nie zauważa nic niezwykłego w wydarzeniach na wzgórzu, światła działają hipnotyzująco, nawet gracze mogą być
na to lekko podatni.
Zbiry i wykopaliska
Grażyna nagle gdzieś zniknie, światła nie będą się pojawiały przez pewien czas. Gracze mogą w międzyczasie natknąć
się na zbirów, któzy prowadzą wykopaliska na zboczu góry.
Uciekną, porzucając narzędzia, gdy gracze ich zauważą, ale
niektórzy mieszkańcy wioski mogą się dołączyć i kopać w innym miejscu.
Da się zauważyć, że płytko pod ziemią znajdują się stare
kamienie – jakby mury budowli przysypanej ziemią. Budowli
wielkiej jak całe Miodowe Wzgórze.
Czara
Grażyna w piwnicy dworku znalazła to, czego potrzebowała
– kamienną, bogato zdobioną czarę. Przez kilka godzin będzie
ją starannie polerować, potem schowa do worka i wyniesie
z dworka pod osłoną nocy. Zaniesie na szczyt wzgórza, gdzie
położy w centrum kręgu. Jeśli Grażyna jest pilnowana przez
graczy, Czarę spróbuje zanieść na wzgórze kilku wieśniaków,
może dojść nawet do potyczki, bo zahipnotyzowani ludzie
będą próbowali zdobyć artefakt za wszelką cenę.
Kiedy czara spocznie pośrodku kręgu światła na moment
się zapalą, u podnóża czary pojawi się dym, a z kamienia wysunie się postument, na którym artefakt zostanie wyniesiony
w górę. I tak pozostanie, jakby przyklejony do kamienia – nie
będzie się go już dało ruszyć, choć Andrzej będzie szukał sposobów. Nie należy zapominać, że kuzyn Jaremy ciągle poszukuje dwóch rzeczy – skarbów i sposobu na pozbycie się Grażyny i gracza z Jaremą spokrewnionego. Mimo wszystko na
tyle wkradł się w łaski hrabiego, że wydaje się, że ma pewne

przejęcie włości po jego śmierci.
Dziwne jęki
Nocą gracze mogą usłyszeć w domu jakby ciche łkania i jęki, dwa dni po śmierci Anastazji, tuż zanim Jarema popadnie
w rozpacz i zamknie się w pokoju.
Biblioteka
W bibliotece mogą się natknąć na Grażynę przeglądającą
stary manuskrypt w nieznanym języku z namalowaną czarą
i zarysem Miodowego Wzgórza. Mogą też zauważyć Andrzeja,
który wyrywa jakąś kartę z księgi i chowa do kieszeni – jest to
plan budowli pod Miodowym Wzgórzem. Mogą się tego domyślić oglądająć zapisaną dziwnymi runami księgę – w miejscu
gdzie wyrwana jest krzywo kartka zauważą u góry fragment
kręgu na wzgórzu (z ﬁgurami smokowców, a nie niekształtymi odłamami skały).
Śmierć Szulera
W wyniku kłótni podczas gry w karty, gdy Szuler znów
wygrywa – a idzie mu po śmierci Anastazji znacznie lepiej,
prawie nigdy nie przegrywa – zbiry zabijają Szulera. Gracze
mogą ich próbować powstrzymać, ale dobrze, gdyby Szuler
zginął mimo wszystko.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Będzie się działo wiele rzeczy jednocześnie, nie wiadomo
czy gracze zdążą we wszystkim wziąć udział, czy przeżyją
i powstrzymają co ma nadejść.
Anastazja ożywa
Dwa dni po śmierci Anastazji Jarema, mimo że wcześniej
był obecny na obiedzie i kolacji i wydawał się pogodzony ze
śmiercią córki, nagle zamknie się w pokoju, w ciemności. Nie
będzie chciał z nikim rozmawiać, jeśli gracze go odwiedzą,
ujrzą tylko oczy połyskujące w ciemności i ciemną sylwetkę
hrabiego na tle bordowych zasłon, przez które prześwituje
trochę światła. Będzie się wzdrygał na każdy hałas.
Gdy zapadnie zmrok, najlepiej gdyby gracze właśnie wracali
do domu. Zauważą, że drzwi do piwnic i kostnicy są otwarte,
a krawędź pokryta krwią. Jeśli zbiegną na dół zauważą krawe
ślady bosych stóp na ziemi ciągnące się z kostnicy. Trumna
Anastazji jest otwarta, w środku sporo krwi, włosów, nawet
oderwane paznokcie wbite w wieko, jakby dziewczyna próbowała się wydostać i udało jej się dopiero po długiej szamotaninie.
Usłyszą krzyk Grażyny albo wieśniaczki, która szykuje
w dworku obiady. Kiedy pobiegną w stronę krzyku zauważą
kobietę patrzącą w górę schodów z przerażeniem. Zauważą
tam słaniającą się na nogach, pokrwawiną Anastazję w potarganych szatach, w których została pochowana.
Dziewczyna jest oszalała, będzie chciała dostać się do Jaremy, jeśli gracze spróbują ją zatrzymać, będzie się szamotać,
próbować wydłubać im oczy, podrapać twarze, będzie kopać
wściekle i gryźć. Gdy dostanie się do pokoju Jaremy zadusi
ojca i zemdleje. Jarema może jeszcze powiedzieć, że słyszał
jej szamotanie, ale bał się zejść na dół.
Gracze mogą podejrzewać, że jest wampirką, ale okaże
się, że światło jej nie przeszkadza.
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Czyli Misa Przemiany stanowi artefakt powiązany z rasą Smokowców
(Da-Hos) i Smoków (Da-Sakh), którzy
panowali ongiś na terenach otaczających Miodowe Wzgórze.
Smoki jednak wyginęły, a starodawna świątynia opustoszała. Ostatnich dziewięciu Da-Hos obłożyło miejsce pradawną magią i zamknęło duszę
ostatniego ze Smoków (smoczycy
Hos-Fir) w głębi świątyni. Sami zamienili się w posągi, które miały ożyć, gdy
odpowiednia ilość energii zostanie dotarczona do kamieni. Wtedy też Hos-Fir mogłaby na nowo zostać ożywiona
za pomocą Misy Przemiany z jaja Smokowców, które ukryto w podziemiach.
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przygody
Wyjaśnienie: Anastazja została pochowana żywcem. Nie
umarła, a tylko zapadła w śmierć kliniczną. Przebudziła się
dwa dni później w trumnie. Jarema słyszał jej rozpaczliwą
walkę, kiedy próbowała się wydostać. Dlatego zamknął się
w pokoju (nie na klucz) i siedział w ciemności wsłuchany
w odległe jęki i łkania. Dziewczyna oszalała i jedyne o czym
jeszcze myślała to zabić ojca za zamknięcie jej w trumnie.
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Grażyna porywa
Grażyna porywa – może z pomocą innych „opętanych”
wieśniaków – albo jakiegoś wieśniaka, albo wilkołaka. Tego
ostatniego na pewno, jeśli wieśniak się wymknie (na przykład
z pomocą graczy). Grażyna zabierze pierwszą osobę na jaką
się natknie po długim dniu spędzonym w bibliotece – może to
być także jeden z graczy.
Porwana osoba zostanie ogłuszona i zawieziona na wzgórze. Tam rzucona na kamienie, które natychmiast rozbłysną.
Smokowcy wyglądają już niemal jak żywi.
Kamień wokół czary zacznie się kruszyć, gdy Grażyna
wypowie niezrozumiałą sentencję. Wszystko opadnie w dół,
postument z czarą zniży się. Kamienie odsłonią salę poniżej,
gdzie także zsuwają się pod ziemię Smokowcy. Podziemna sala
pokryta jest malowidłami smoków. Smokowcy stoją w kręgu
wokół czary i wydają się tylko czekać na ruch Grażyny.
Gracze mogą przybyć spóźnieni zaaferowani jednoczesnym
przebudzeniem się Anastazji – wtedy wejść muszą przez drzwi
otwierane przez Andrzeja albo zejść na dół po linach, bowiem
sala jest głęboko w dole. Na wzgórze zwabi ich poświata jaśniejsza niż zwykle.
Do sali mniej więcej w tym samym czasie przez drzwi wejdą zbiry. Teraz wiele zależy od graczy. Grażyna wyjmie sztylet albo nawet szablę i będzie próbowała zarżnąć oﬁarę na
kamieniach świątyni. Na pewno dojdzie do walki, bo Andrzej
wykorzysta nadarzającą się okazję. a w sali jest sporo złota
i drogocennych kamieni tworzących smocze mozaiki na ścianach. Oczy posągów i kule w ich rękach świecą.
Krew
Kiedy do czary spadnie krew, zgasną swiatła wszystkie
poza klejnotami czary, z dołu zacznie wydobywać się dym,
a kamień będzie wydawał wibrujący odgłos. Jeśli zaś krew
tryśnie na posągi Smokowców, Da-Hos ożyją i będą próbowali
dostarczyć więcej krwi do czary i na kamienie posadzki.
Oszczędzą tylko Grażynę. Walka z nimi jest trudna, więcej
w ramce obok.
Jeśli odpowiednia ilość krwi spłynie do Misy Przemiany,
w jej środku zacznie formować się kula blasku o kształcie
jaja, a następnie wokół samo jajo o jasnozielonej skorupie
– ostatnie z jaj Smokowców. Blask w środku jaja to dusza
smoczycy Hos-Fir, której Smokowcy chcą dać nowe ciało.
Gdy jajo się zmaterializuje, gadzie stwory obstąpią czarę
i będą już tylko broniły dojścia do dymiącej Misy Przemiany,
której klejnoty po bokach będą świecić jasnym blaskiem rozpraszając trochę ciemność wokół.
Jeśli gracze powstrzymają Smokowców, świadomość Smoczycy zadziała – tak jak wcześniej spaliła gospodę, teraz będzie się starała pomścić Da-Hos i zniszczy wszystko wokół.
Gracze, jeśli nie będą szybko uciekać, nie przetrwają. Na
pewno zaś zostanie zniszczona wioska i dworek.
Później wszystko ucichnie, a duch smoczycy zaczai się
w głębi świątyni.
Jeśli jednak gracze odstąpią walki ze Smokowcami albo
polegną lub zostaną ciężko poranieni, jajo zostanie zabrane
wraz z czarą do podziemnego przejścia z tyłu sali, które zatrzaśnie się za Da-Hos. Teraz pod Miodowym Wzgórzem zapalą się płomienie. Ziemia zacznie się trząść, a wkrótce szczyt
wzgórza wybuchnie jak wulkan. Ogień ogarnie lasy.
Szuler znów się pojawia
Gracze może uratowali Grażynę, której opętanie minie, gdy
Smokowcy zginą lub zabiorą jajo do komnaty w głębi świątyni. Kiedy wrócą do wioski, uciekając przed gorącem wulkanu,
zauważą Szulera znów grającego w karty. Wygląda niezwykle
rzeźko i zdrowo. Mimo że wcześniej został zabity przez zbirów
Andrzeja… Wyjaśnienie w artykule opisującym Szulera na na-
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Wykopaliska
Andrzej dowiaduje się od swoich zbirów o znalezieniu wejścia w miejscu, gdzie wskazywała mapa. Odkopali już część
drzwi. Znajdują się poniżej kręgu. Andrzej i jego ludzie będą
tam kopać, aż odsłonią drzwi, wtedy otworzą je i wejdą do
środka.

DA-HOS

Da-Hos, czyli Smokowcy, to słudzy Pradawnych
(Smoków). Chroniły starodawnej świątyni, czekając
aż nadarzy się okazja ożywienia Hos-Fir w nowej postaci.
Smokowcy są w stanie poświęcić wszystko dla dobra smoków, dlatego często postępują nawet niezgodnie z wolą smoczycy. Sama Hos-Fir i smoki, z których
się wywodzi, mają dziwne zasady moralne – przykładowo ukarała mieszkańców gospody za niewpuszczenie do środka wędrowców, którzy zmarli na śniegu,
ale jednocześnie godzi się na złożenie krwawej oﬁary,
by ją przebłagać. Może dlatego, że jako istota żyjąca
już tysiące lat, bardziej potępia cierpienie niż szybką
śmierć i poświęcenie.
Smokowcy uzbrojeni są w szable. potraﬁą latać
(dość nieporadnie) na błoniastych skrzydłach. Mocne
zbroje utrudniają walkę z nimi. W prawej ręcę noszą
dziwną świetlistą kulę, za pomocą której mogą dodatkowo wysysać energię z ludzi i przekazywać ją do
czary. Dotknięcie kuli działa jak uderzenie ładunkiem
elektrycznym, znacznie też osłabia.
Jedyna szansa graczy, że nie wszyscy Smokowcy
zostaną obudzeni za jednym zamachem.

stępnej stronie.
Jeśli gracze pragną ocalić Anastazję, która siedzi nadal
skulona na podłodze obok zwłok ojca pogrążona w katatonii, muszą zniszczyć Szulera – zawsze kiedy on zyskuje siły,
Anastazja je traci, kiedy Anastazja zyskuje siły, traci je Szuler. Jedynym sposobem jest wywiezienie Anastazji daleko
stąd – będzie z czasem odzyskiwać siły, a Szuler, który nie
może opuścić okolic gospody, spróbuje ich powstrzymać. Gdy
opuszczą dolinę, po prostu zaniknie. Kiedyś jednak może uda
mu się zwabić kolejną oﬁarę do opuszczonej gospody.
Jeśli Smokowcy zabrali jajo, po pewnym czasie z wulkanu
jaki powstał na miejscu Miodowego Wzgórza, ponad zgliszczami wioski, którą zaleje lawa kilka tygodni później, ponad
spalonym lasem, z krateru wyłoni się młoda smoczyca i pomknie w górę na młodych skrzydłach.
Mam nadzieję, że przygoda się spodobała. Wymaga sporo
inwencji ze strony Mistrza Gry, ważne by pamiętać, co robią
poszczególne osoby w danym czasie, aby się nie pogubić i zachować logikę wydarzeń.
Tomasz Kucza

artykuły
To m a s z K u c z a

Szuler
Szuler jest postacią do scenariusza
Zacisze Miodowego Wzgórza. Postanowiłem jednak opisać hazardzistę szerzej, aby nadał się jako postać do dowolnej przygody, dowolnego systemu.

Ale pewnego razu traﬁł na równego siebie. Gruby
baron, który zatrzymał się przejazdem w przydrożnej
gospodzie u podnóża Miodowego Wzgórza pewnej zimowej nocy, grał jak szalony. Oszukiwał wszelakimi
sposobami i po wielu godzinach gry nadal wychodzili na zero. Wtedy do drzwi załomotali przejezdni, ale
ogarnięty grą Szuler nie chciał by mu przeszkadzano.
Nie otworzył drzwi. Nikt inny także się nie ruszył. Na
zewnątrz było zimno, na zewnątrz były wilki.
Duch smoczycy Hos-Fir zniszczył gospodę. Co noc
od tamtego dnia gruby baron i Szuler zasiadają naprzeciwko siebie do gry. Szuler próbuje wygrać, szuka
też sposobu na wydostanie się z przeklętego kręgu.
Wykorzystuje przygodne oﬁary – jak Anastazję – by
wysysać z nich energię życiową i wydostać się w dzień
ze spopielonego budynku. Coraz silniejszy, w miarę jak
jego oﬁara słabnie, może znów zasiąść do gry z nowy-
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mi przeciwnikami. Jest gotów poświęcić każdego, by
móc grać, a nie powtarzać w kółką starą rozgrywkę.
Jest wtedy swego rodzaju duchem, ożywionym tylko
na jeden dzień, by po północy wrócić do gospody na
niekończącą się rozgrywkę z baronem.
Nawet zabity, powraca ponownie, o ile tylko pozwalają na to siły jego oﬁary, która z czasem pozbawiona
sił umrze albo ucieknie z zasięgu przywoływania Szulera. Daleko od przeklętej gospody.
Wtedy Szuler znów zostanie uwięziony.
Czy któregoś dnia uda mu się pożreć tyle cudzej
energii życiowej, by na zawsze wydostać się z gospody?
Szulera można wykorzystać w dowolnej przygodzie
fantasy, umiejscowiając razem z nim wspomnianą
przeklętą gospodę. Można także wstawić go jako zwykłego człowieka, jaki opisany był na początku.
Nietrudno sobie wyobrazić hazardzistę także w innych klimatach: w Neuroshimie będzie obdarzonym
dziwnymi mocami mutantem, którzy szlaja się po
Ameryce, szukając wartych zachodu przeciwników do
gry w pokera, szkata albo nawet w kości.
Moce Szulera można spotęgować, ale bez przesady
– jeśli będzie widział przyszłość zbyt wyraźnie, potraﬁł
dostrzec wszelkie zagrożenia jakie na niego czekają,
stanie się po prostu nietykalny.
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Szulera można spotkać w przydrożnych
zajazdach, gospodach, a czasem w miejskich kasynach. Wszędzie, niezmiennie oddaje się grze w karty. Wesoły, skłonny do
żartów, łatwo wpada w gniew, a podpity
lubi śpiewać, ku uciesze gapiów. Ubiera się
w nieodłączną białą koszulę. Pierścienie na
palcach stanowią widoczny znak bogactwa,
czasem stawia je w grze, zawsze jednak odzyskuje z powrotem.
Posiada bowiem specyﬁczną umiejętność,
która pozwala mu trzymać kontrolę nad grą
od samego początku. Potraﬁ widzieć możliwe przyszłości. W większości dotyczy to tylko gry w karty, bardzo rzadko także swojego
własnego losu. Dzięki temu zna wynik rozdania, zanim weźmie karty ze stołu.
Grając w pokera może w odpowiednich momentach pasować, w innych stawiać bez ograniczeń. Jest jednak rozsądny, zdaje sobie sprawę, że
zbyt wielkie powodzenie w grze zwróciłoby na niego
zbytnią uwagę.
Dlatego czasem przegrywa, czasem wygrywa, tak
manipuluje grą, by ostatecznie zakończyć dzień z niewielkim zyskiem. Uwielbia grę w karty, szzególnie jeśli ma godnego przeciwnika – na przykład zwykłego
oszusta. Fach zawodowego hazardzisty nie jest zbyt
bezpieczny, dlatego Szuler jest uzbrojony w zatrute
strzałki wszyte w ubranie, ma też inne ukryte bronie.
Zazwyczaj trzyma się w ryzach i gra tak, by nie
zwracać na siebie uwagi, ale jeśli stanie naprzeciwko
oszusta ryzykuje, często zdradzając swoje niezwykłe
umiejętności. Potraﬁ wygrać mimo znaczonych kart,
asów wyciąganych z rękawa, graczy współpracujących
ze sobą. Często padał oﬁarą oskarżeń o oszustwo,
niejeden raz groził mu lincz. Zawsze wychodził z tego
cało, czasem jego tajemnicza zdolność pozwalała mu
wyczuć niebezpieczeństwo zawczasu.

Tomasz Kucza
Pomysł zaczerpnięty z książki „Wieszczka”, gdzie podobnymi
umiejętnościami obdarzona była główna bohaterka, dziewczynka, ostatecznie jej umiejętności urosły tak bardzo, że potraﬁła sterować losami całych planet. Niestety nie pamiętam
autora książki, ani nie potraﬁę jej znaleźć w żadnym sklepie
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Smoki

jaszczury w grach fabularnych
temat numeru: fantasy, dowolny system

Smoki – ogromne jaszczury ziejące ogniem, mądre, okrutne i miłujące złoto ponad wszystko – obok
podziemi stanowiły zawsze symbol gier fabularnych i,
w pewnym stopniu, symbol gatunku fantasy. W tym
krótkim opracowaniu przyjrzymy się smokom z różnych stron, pod kątem wykorzystania na sesji jako
zaciekłych przeciwników, czy potężnych sprzymierzeńców, a nawet postaci graczy.

Nie tylko miłośnicy systemów fantasy – tradycyjnie
już wyposażonych w różnorakie inkarnacje smoczych
bestii – znajdą coś dla siebie. Także w systemach alternatywnych, cyberpunkowych i SF można się na
piękne stwory natknąć. W cyberprzestrzeni, jako stalowe monstra, symbole lub legendy.
Zapraszamy do świata łusek, kłów, pazurów i… złota. Miłej lektury.

Witaj. – Głos nieznajomego był zachrypły. Skryta pod kapturem twarz wydawała się dziwnie połyskiwać w świetle łuczyw. Baron Toriv spojrzał pogardliwie na przybysza i poprawił frak.
– Skąd mam wiedzieć, że wypełnisz zobowiązanie? – zapytał, krzywiąc się pogardliwie. Nie lubił najmować ludzi niskiego pokroju, ale nie miał wyjścia. Król zażyczył sobie smoczego jaja, da głowę, jeśli
nie spełni zachcianki.
– Płacisz przy odbiorze. – Oczy zakapturzonego zwęziły się. – Worek ssłota, jak się umawialiśmy.
Niczym nie ryzykujesz.
Baron skinął głową.
– Zatem umowa stoi.
– Sstoi – wysyczał nieznajomy. Toriv drgnął. Rozdwojony język przesunął się po spękanych wargach
mężczyzny. – Miło się ss tobą robi interessy.

Sm o k o l u d z i e
Skrzydlate jaszczury, ogniste paszcze wypełnione pożółkłymi iglicami zębów… Głęboko w górskich jaskiniach
śpią na skarbach, marząc o chrupiącej dziewicy i dźwięku przesypujących się złotych monet.
Często jednak potraﬁą ukazać się ludziom w innej
postaci albo dysponują pomocnikami. Trudno bowiem
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w smoczej skórze knuć intrygi, handlować, czy zwyczajnie przejść się ulicami miasta. W niektórych systemach
istnieją od początku – jak Smokowcy w Dragonlance,
czy smoki przybierające ludzką postać – do innych bez
problemu wprowadzimy smokoludzi (jak zbiorczo nazywam owe dwie kategorie), często zaskakując graczy na

temat numeru
mi.
Znacznie ogranicza to możliwości smoków, sprawia
że mimo możliwości zmiany kształtu są łatwo rozpoznawani, jak Smokowcy w Dragonlance, o ile nie stosują
przebrania.
Smoki mogą w niektórych światach posługiwać się
mową tylko w ludzkiej postaci, a normalnie używać telepatii. W innych będą wysławiać się grubym głosem jak
Sean Connery w „Ostatnim Smoku”.
Zazwyczaj Mistrz Gry, twórca świata lub po prostu
autor podręcznika autorskiego może pozostawić smokom cechę, która pozwoli odróżnić prawdziwych ludzi
od smokoludzi – może to być cień (znów Dragonlance),
odporność na ogień, dziwny kolor krwi albo budowa źrenic…
Pozostaje jeszcze kwestia smoczych pomocników
– jeśli bestie nie potraﬁą zmienić kształtu, może istnieć
rasa, która zastępuję im służbę, załatwia sprawy, których stwory ze względu na swój rozmiar i wzbudzany
strach nie potraﬁą dokonać osobiście. Tego typu smokoludzie (jak Smokowcy w Dragonlance) nie zawsze muszą być gadami, mogą stanowić odrębną rasę, jak koboldy albo odmianę krasnoludów, która służy dla złota
lub z oddania, a może nawet czci smoki jak bogów.
Czy inni wiedzą o powiązaniu smokoludzi ze smokami? Czy tylko krążą plotki i legendy? A może jest to najściślej strzeżona tajemnica znana tylko nielicznym?

Płomienie buchnęły, w jednej chwili ogarniając wieżę oblężniczą. Czerwona bestia przemknęła przez
czarny słup dymu. Niewielka postać na karku smoka zaśmiała się triumfalnie. Ogień dotarł do amunicji
i wieża z hukiem eksplodowała dwieście metrów od murów. Deski poszybowały we wszystkie strony
i spadły w tłum atakujących. Skry posypały się w górę olbrzymią fontanną.
Nagle coś czarnego jak wydłużony cień poruszyło na ziemi za szeregami wojska. Zwinęło się niczym
wąż i w jednej chwili skoczyło w górę. Błoniaste skrzydła z łopotem zagarnęły powietrze, gdy czarny
smok poszybował w stronę czerwonego brata.
Jeździec chyba zauważył zagrożenie. Czerwona bestia zawróciła w powietrzu w samą porę, by uniknąć
pazurów większego gada. Czarny zaskrzeczał i zionął ogniem. Niewielka ﬁgurka na grzbiecie czerwonego
zmieniła się w krzyczący płomień. Krople smoczej krwi opadły w dół na zdeptaną ziemię.

S m o k i Wo j n y
Oblężone miasta, bitwy na równinach, starcia
w przestworzach. Smoki dysponują potężną siłą, która
może przeważyć szalę zwycięstwa. Silne, często zręczne w czynieniu magii, potraﬁące latać – co w światach
fantasy daje ogromną przewagę – ziejące ogniem,
a nade wszystko napawające przeciwnika strachem
zazwyczaj stanowią klucz do wygranej.
Smok może pełnić w wojnie rolę dzisiejszych myśliwców i bombowców – nawet dosłownie zrzucać
bomby i niszczyć „myśliwce” wroga. Może także zapalać maszyny oblężnicze, niszczyć piechotę, zmniejszać
morale oblężonych, rozpraszać kawalerię. Dodatkowo,
jeśli dysponuje mocami magicznymi (jak wywoływanie smoczego strachu w Dragonlance), będzie w stanie
grać rolę maga bojowego.
Opisując bitwę z udziałem smoków, warto zwrócić
graczom uwagę na cień rzucany przez lecące gady na
wojsko, paraliżujący strach, który wywołują w szeregach, gorący oddech rozgrzewający zbroje i płomienie
tryskające z pyska.
Czasem skrzydlate bestie mogą także stanowić
wierzchowce dla czarowników albo oﬁcerów pragną-

cych zobaczyć pole bitwy z góry. Trudno wyobrazić sobie, by nieczarownik mógł walczyć z grzbietu jaszczura. Pewne straty mogliby jednak poczynić usadowieni
na górze łucznicy, kusznicy albo magowie.
Jeśli obie strony dysponują smokami, walka zaczyna
się toczyć na dwóch poziomach – zmagania w powietrzu oraz na ziemi. I tylko smocza krew rosi czasem
walczących. Zabity smok może upadając poczynić spore zniszczenia.
Przykładowy opis upadku smoka:
Rozdzierający uszy skrzek dobiegł z góry. Żołnierze
spojrzeli w niebo i ujrzeli smoka o podartych skrzydłach spadającego prosto na nich. Rzucili się do ucieczki, ale było już za późno.
Obserwujący wydarzenia ze szczytu wzgórza dowódca zadrżał, gdy pokryte łuskami cielsko uderzyło
o ziemię. Najpierw podniosła się chmura pyłu, potem
dotarły odgłosy – trzask pękających kości, zgrzyt gniecionych zbroi, chlupot smoczej krwi. Kurz przesłonił
zabitego smoka i tylko dwa czarne stworzenia unoszące się nad zabitym jak kruki nad ścierwem konia,
znaczyły miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą toczył się
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śmierć.
Zacznijmy od smoków potraﬁących zmieniać kształty. Jak dokonuje się przemiana? Czy w błysku światła,
czy powolnie, podczas gdy bestia zwija się z bólu na
kamieniach, aż opadną łuski i nagi człowiek zaczerpnie
pierwszy oddech? Czy stwór potraﬁ dokonać zmiany
bezgłośnie, czy też krzycząc i skrzecząc na przemian
w cierpieniu?
Wbrew pozorom aspekty te są niezwykle ważne, gdy
prowadzimy przygodę i warto przemyśleć je wcześniej.
Smok w przebraniu może w trakcie bitwy zmienić postać i runąć na wroga, ziejąc ogniem, ale może także
być zmuszonym walczyć za pomocą oręża niezdolny
szybko zmienić kształtu.
Gracze ścigają podejrzanego, który wbiega w ciemny
zaułek. W uliczce nie zaskoczy ich nagle ogromny smok,
jeśli nie będzie mógł dokonać przemiany bezgłośnie.
Tymczasem krzyki i ryk na pewno przyciągną uwagę,
a chwilowo bezbronny stwór może stać się oﬁarą motłochu lub strażników miejskich.
Jaki wygląd może przybrać smok po przemianie? Czy
będzie człowiekiem, a może elfem? Czy będzie mógł dowolnie wybrać rysy twarzy i płeć, a może uwięziony jest
w jednym ustalonym kształcie, przypisanym od narodzin? Najbardziej prawdopodobne wydaje się ostatnie.
W systemie, który prowadzę, smoki potraﬁą zmieniać
kształt tylko do jednej formy – gadopodobnych jaszczuroludzi, zimnokrwistych, obdarzonych ogonem i łuska-
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temat numeru
wspaniały bój w przestworzach.
Jeśli gracze dowodziliby bitwą, ujrzeliby tragedię
z daleka – jedną więcej śmierć w ferworze walki, ale
jakże znaczącą. Jeśli walczyli w dole, wrażenie mogłoby być większe – a opis Mistrza Gry dokładniejszy.
Znaleźliby się w chmurze pyłu, odór krwi buchnąłby
w nozdrza jak w rzeźni, odłamki kości, zerwane hełmy,
kamienie przelatywałyby wokół podniesione siłą upadku.
Gracze mogliby także odgrywać role wspomnianych jeźdźców, którzy dosiadają stworów i toczą bitwę
w przestworzach. Wtedy oczywiście trudno wyobrazić
sobie, jak mogliby przeżyć upadek, chyba że ciężko
ranny smok zdołałby wyhamować przed uderzeniem
w ziemię.
Smoki wyposażone są w mocne łuski, ale krążą legendy o miękkim podbrzuszu podatnym na ciosy – wydaje się to rozsądne w światach, gdzie większość czasu
spędzają śpiąc na stosach drogocennych kamieni i złota, ale bestie walczące w bitwach nie mogą pozwolić

sobie na taką słabość. Albo więc będą nosiły specjalnie
skonstruowane zbroje, albo po prostu owa słabość jest
tylko legendą, a brzuch smoków dokładnie pokryty jasną łuską.
W czasie walki smok może używać nie tylko ognia
i magii. Jeśli obniży lot – ryzykując traﬁenie strzałami
– może zabijać ciosami łap i (raczej przypadkowo) ogona, a nawet porywać ludzi w paszczę. Można wyobrazić
sobie sytuację jak z ﬁlmu „Ostatni Smok”, gdzie stwór
porywa w łapy konia (osła) wraz z ludźmi i tym samym
ratuje sprzymierzeńców albo bierze w niewolę wodza
przeciwników.
Nie musi także trudzić się zabijaniem uniesionych
oﬁar. Wystarczy że wzniesie się kilka metrów nad ziemię i rzuci porwanych w dół.
Wojna sprawia wrażenie domeny idealnie przystosowanej dla smoków – wypełniają lukę w postaci braku
sił powietrznych w światach fantasy i znacząco zmieniają strategię i taktykę w bitwach i oblężeniach.

autor: Maciej Wojtala, www.wojtala.com

Pod szklaną kopułą Senatu nagle zapanowała wrzawa. Kanclerz odkaszlnął i chciał coś powiedzieć, ale
tylko wysapał z trudem jakieś słowa, grube krople potu spływały mu po twarzy. Nagle cień pojawił się
ponad zebranymi politykami, ale nie przyniósł ulgi. Wręcz przeciwnie – zrobiło się jeszcze cieplej. Wysuszone ciało kanclerza opadło na posadzkę, skurczone powieki odsłoniły wyschnięte, niewidzące oczy.
Smok opadł na kopułę. Szkło poddało się pod jego ciężarem i opadło tysiącem odłamków w dół.

Sm o c z a M a g i a
Smoki są potężne. Tak samo ich magia – żadne głupie kule ognia albo kiurlajty. Nie! Każdy czar w wykonaniu skrzydlatej bestii musi oddawać chociażby jej
wielkość. Trudno wyobrazić sobie smoka wyrzucającego niewielkie strzałki lodu.
Myśląc o smokach wyobrażam sobie ogromne tarcze
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magiczne rozpostarte pod pazurami lecącej w miejscu bestii i rozpostarte nad całymi wioskami albo karawaną, ściany ciemności skrywające wraże armie,
otwieranie wrót do innych wymiarów, zmiany pogody,
oddziaływanie na umysły tłumu (sprowadzanie snu,
przerażenia, radości)…

temat numeru
prowadzani nienawistymi spojrzeniami niewolników.
Ale żar pustyni im także dawał się we znaki.
Nagle stał się cud. Biały płatek zawirował przed
oczami Shadira i opadł na piasek, znikając błyskawicznie. Z przodu rozległy się przerażone krzyki, unieśliście wzrok i nagle… Zauważyliście.
Unosił się jak biały ptak ponad kolumną niewolników,
połyskujący i piękny, a jednocześnie tak przyjemnie…
zimny. Białe płatki opadały z dołu spod błoniastych
skrzydeł, kolejne i kolejne. Wydawały się wysysać żar
z powietrza, przynosiły ulgę.
A cóż z pomniejszą magią? Smoki mogłyby wykonywać ją intuicyjnie, bez wysiłku, od niechcenia. Ale
może nie zawsze są wystarczająco subtelne, by wykonać niewielki czar.
Normalną magię, ale także potężniejszą, mogłyby
czynić smoki w postaci ludzkiej – wtedy nie ma problemu z używaniem ingrediencji, gestów i słów.
Smoczy język jest także czasem elementem ich
magii – jeśli posiadają własny, może w całości mieć
magiczne znaczenie, w innym przypadku smoki użyją
ludzkiego języka do rzucania ludzkich czarów albo do…
omamiania ludzi giętką (i czarodziejską) mową (jak
Saruman). Tracą wtedy jednak przewagę wynikającą
z możliwości milczącego rzucania czarów (co może
mieć spore znaczenie np. podczas walki w zupełnych
ciemnościach).

Zielone łuski niewielkiej smoczycy pokryte były błotem. Stwór wyciągnął długą szyję i zasyczał, mrużąc uszy. Ogon zagarnął nerwowo liście.
Czarny smok rozparty na szczycie urwiska mrugnął i wydał głośny ryk. Zielony przesunął się w tył,
nie spuszczając z oka seledynowych jaj zgromadzonych na ogromnym gnieździe w korzeniach drzewa.
Zakończony ostrym kolcem ogon zostawił ślad na pniu sosny.

Smoki Tęczy
Smoki nie zawsze są czerwone. Szczególnie w systemach D&D można spotkać wiele odmian kolorystycznych skrzydlatych bestii. Można podzielić smoki podług
żywiołów – czerwone przypisać ogniowi, zielone ziemi,
niebieskie żywiołowi wody, białe zaś chłodu. Podział
może też być bardziej biologiczny – zielone zamieszkują lasy i tereny zielone, gdzie lepiej się maskują, niebieskie lubią czychać na oﬁary zawieszone na tle nieba
albo metalami – srebrne, miedziane i złote…
Jakkolwiek dokonamy podziału – jeśli nie uczynił
tego za nas podręcznik do gry RPG, w którą gramy
– pamiętajmy, że kolor może mieć znaczenie w konstruowaniu sceny, na której rozegrają się zdarzenia
z przygody. Jesienne kolory sprzyjają smokom o czerwonych łuskach, zleją się w jedno z liśmi, na tle brązowych równin zielony smok będzie pasował wyśmienicie,
a rolę okrutnego zabójcy, sługi mrocznych nekromantów odegra czarny.
W innym przypadku kolor nie gra dużej roli. Może
zmieniać moce magiczne smoka (ot, biały radzi sobie
z lodem – według żywiołów), jego usposobienie, czy
możliwości albo cenę u łowców smoków (jak złoty smok
u Sapkowskiego). Także możliwość ziania ogniem może
zostać np. u białych smoków zastąpiona lodowym oddechem. W bitwie kolor smoków – jeśli występują po

obu stronach – może stać się elementem rozpoznawczym, który ułatwi graczom wyznać się w opisywanym
przez Mistrza chaosowi toczącego się boju.
Kolor będzie wiązać się z wyglądem, wielkością i siłą bestii. Tutaj jednak sporą rolę odgrywa także płeć
– smoczyca może być zarówno mniejsza jak i większa
od samca (dysproporcja płciowa), rozpoznanie przez
graczy z kim mają do czynienia może być kluczowe
(„O! To smoczyca, tylko czarne smoczyce są tak niewielkie, musimy zatem uważać, bo może pilnować jaj
albo mieć w pobliżu potomstwo”).
Podział na kolory odzwierciedla nie tylko różne odmiany smoków, ale także teren, który zamieszkują (górskie, leśne, bagniste), czym się żywią (trudno
wszak wyobrazić sobie roślinożerców) i usposobienie
(typowo zielone to te dobre, czarne zaś złe).
Biały smok nie zawsze musi oznaczać specjalną odmianę – może być albinosem. Wtedy oczy powinien
mieć czerwone, poza tym zaś być całkowicie biały lub
przynajmniej bardzo jasnego odcienia. Albinosy żyją
krócej, są odrzucane przez społeczność, bardziej podatne na choroby i… raka skóry. Mogą być wybrykiem
natury albo wynaturzeniem stworzonym magią, manipulacjami gentycznymi albo nieudanym krzyżowaniem
różnych gatunków.
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W jaki tak w ogóle sposób smok czaruje? Tu nie ma
miejsca na składniki, machanie rękami, czy laską (chyba że porwaną kobieciną w łapie…). Liczy się bardziej
smocze spojrzenie (wzrok w niektórych światach paraliżujący) i siła umysłu.
Jasne wydaje się, że czary oddziałujące na pojedynczego człowieka (hipnoza, czytanie myśli, nakładanie
rozkazów – jak zaklęcie Imperius w Harrym Potterze
– wywoływanie przerażenia) powinny wymagać kontaktu wzrokowego. Żółte ślepia smoka mogą złamać
nawet najsilniejszą wolę, odważnego rycerza zamienić
w płaczącą ze strachu kupkę szmat na ziemi.
Jeśli nie zgadzamy się, by najsilniejsze czary wykonywane były przez smoki ot tak – na odległość, bez gestów, siłą umysłu – możemy pozwolić gadom tkać czary tańcem lub śpiewem. Któż nie słyszał o smoczych
pieśniach godowych albo wirujących tańcach w powietrzu? A jeśli w ten sposób gad może stworzyć wokół
siebie huragan albo wywołać śnieg w środku lata? Cóż,
wspaniale. Dzięki temu nasza gra staje się ciekawsza,
a Mistrz Gry może popisać się elokwencją. Na przykład
tak:
Spiekota dawała się graczom we znaki. Nogi piekły w zetknięciu z rozgrzanym piaskiem, oczy były
zapuchnięte, a wargi spierzchniałe z braku wody. Ale
maszerowali przed siebie w rytm bębnów. Poganiacze
śmiali się szyderczo, czasem popijali z bukłaków od-
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To tylko jaszczurka – zawołał chłopiec, wyciągając rękę.

Niewielkie stworzenie zasyczało gniewnie i zatopiło kły w nadgarstku malca. Krzyknął i strząsnął podobną do ważki istotę. Upadła na liście i zniknęła w bajorku. Chłopiec pobladł, odwrócił się w stronę ojca
i upadł na ziemię martwy.
„To tylko jaszczurka” zdawało się powtarzać echo.
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Pomn i e j s z e S m o k i
Niewielkie, ale niebezpiecznie. Mniejsi kuzyni smoków, podobni owadom, zwinni, wielkości małego psa lub
dużej ważki. Kiedy lecą w powietrzu, ich skrzydła wydają bzyczenie jak skrzydła owadów. Żywią się nektarem
kwiatów, zgniłymi owocami w sadzie, padliną albo upolowanymi zającami. Są szybkie i połyskliwe.
W większości światów trudno napotkać pomniejsze
smoki, jeśli nie podróżuje się po egzotycznych krainach,
ale od czego są handlarze. Sprzedają zamknięte w klatkach, nie zawsze poznane przez biologów gatunki. Jadowite? A może obdarzone mową albo magią?
Czy pomniejsze smoki są inteligentne, jak ich więksi
kuzyni? A może to tylko świeżo wyklute potomstwo, które za rok spustoszy wioskę…
Wyobraźmy sobie chłopca, który kupił lub ukradł
przejezdnemu handlarzowi zielonego smoczka o żółtych
oczach, jasnych łuskach, niewielkich pazurkach. Milutkie

Pazur zazgrzytał o kamnienną posadzkę. Zaskrzypiały wysuszone ścięgna i z ciemności wyłoniła się
szara smocza czaszka. Żółty ogień palił się w pustych oczodołach, między zębami spływał po białej kości
strumień krwi.
Rycerz zawahał się i zerknął w dół, gdzie przyciśnięty pozbawioną skóry łapą leżał jego przyjaciel. Ciało było rozszarpane, a kałuża ciemnej krwi migotała w świetle łuczyw. Spoconą ręką mężczyzna uniósł
ostrze miecza, ale było już za późno. Monstrum uderzyło pyskiem. Ostry kościany dziób przebił zbroję
i zagłębił się w piersi rycerza. Coś zagulgotało w gardle konającego.
– Brawo, brawo, brawo! – Z mroku wyłonił się niski zakapturzony czarownik. Zakasał rękawy i z podziwiem rozłożył ręcę. – Piękne, po prostu piękne.
Smok skłonił głowę, wyginając pożółkły kręgosłup. Czarownik pogłaskał białą kość ze śmiechem.

Smok i N i e u m a r ł e
Nawet smoki, najpotężniejsze z istot, niemal w każdym świecie nieśmiertelne, mogą zostać zabite, zginąć
od ostrza lub choroby. Czasem nawet ze starości, choć
trudno wyobrazić sobie ile tysięcy lat musiałoby minąć,
by skrzydlatego gada zmogla starość.
Martwy smok to pożywka dla wszelkiej maści nekromantów, czarowników parających się zakazanymi sztukami, demonologów. Mroczne rytuały i krwawe oﬁary pozwalają czasem przywołać do życia smoku, który
umarł przed wiekami.

OŻYWIEŃCY
Świeże ciało, zaraz po śmierci, nekromanta może
wskrzesić i dzięki magii podtrzymać w dobrej formie.
Taki smok będzie niemal równie dobry jak żywy, a dzięki
magii być może także posłuszny i łagodny jak baranek.
Ale tylko dla przyjaciół.
Trudno bowiem przypuszczać, że czarownik przywołał
do życia smoka jako maskotkę. Raczej przeznaczone mu
będzie prowadzić do walki armię nieumarłych albo strzec
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stworzenie. Z czasem okazuje się jednak, że karmione
odpadkami ze stołu rośnie i rośnie. Za rok zastępuje
domowego kundla i strzeże domostwa, a kilka miesięcy
później mieszkańcy z obawy przed rosnącą bestią próbują zlinczować zwierzę. Wtedy ujawnia się magia albo
dzikość. Stworzenie wyrywa się na wolność lub zabija
wszystkich. Smok pozostaje jednak zawsze przywiązany
do chłopca, który go wychował.
To tylko jeden z pomysłów na konﬂikt, w który mogą
wplątać się gracze. Może kiedyś sami przygarną pomniejszego smoka? Wychowają, wytrenują jako zabójcę
albo uczynią elementem pokazów magicznych drużynowego magika?
Pomniejsze smoki będą z pewnością atrakcją cyrkową, gdyż z racji rozmiarów możliwe jest ich przewożenie
w klatkach. Każdy właściciel cyrku wyda fortunę za smoka miniaturkę albo chociaż jego jajo.

starożytnego skarbu. Może nawet tego samego, na którym zaległ za życia.
Ożywiony smok na pewno będzie wyróżniał się wyglądem – ciało będzie w różnym stadium rozkładu, bardzo
prawdopodobne, że zapadnięte będą oczy. Ślepia mogą
zresztą zastąpić płomienie. Odpadnięte, gnijące łuski,
wypadające zęby, podarte skrzydła, odór i muchy otaczające trupa są wskazówką, że nekromanta nie zabezpieczył dobrze ciała ożywieńca albo dokonał przemiany
zbyt późno.
Czy smok, który powrócił po śmierci będzie w stanie
wykorzystać pełnię swych mocy? Magię raczej wypaczą nekromanckie czary i nawet jeśli będzie potraﬁł się
nią posługiwać, będą to przekręcone i złe zaklęcia. Lot
utrudnią zniszczone i nieodrastające błony skrzydeł, ale
wspomoże odrobina lewitacji ze strony zasiadającego na
grzbiecie czarownika.
Trudno, by smok ożywiony potraﬁł wyraźnie mówić.
Struny głosowe przegniły i co najwyżej będzie potraﬁł
wydobyć grobowy, na wpół magiczny głos, powodujący
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ciarki na grzbiecie.
Z ubiegiem lat czary nekromanty nie będą w stanie
powstrzymać rozkładu i toczony zgnilizną smok rozpadnie się albo zamieni w szkielet.

SZKIELETY
Szkieletem będzie od początku smok ożywiony po wielu latach od śmierci. Wybielałe albo odwrotnie – pożółkłe
– kości, zależnie od miejsca, gdzie spoczywały łączą się
magią i poruszane wolą uwięzionej przez nekromanty
we wnętrzu rozpadniętego ciała duszy stają się wiernym
sługą czarownika, prowodyrem jego armii.
Szkielety będą miały ograniczone możliwości działania,
ale będą wywoływać nawet większy strach niż ożywieńcy
obdarzeni resztkami ciała. Kości skrzydeł są praktycznie
bezużyteczne i bez pomocy sporej dawki magii szkielet
nie wniesie się w powietrze, jest też łatwo zapalny, co
zmniejsza jego skuteczność w bitwie.
Nadal jednak stanowi doskonałego wierzchowca dla
nekromanty, który z góry może obserwować przemarsz
swych armii.
DUSZE
Miejsca nawiedzone przez smoki, pradawne jaskinie,
gdzie można dostrzeć bladą sylwetkę zaczajonego nad
skarbem jaszczura albo lasy, gdzie wieczorami z wiatrem
pomykają zwiewne kształty.
Smocze duchy będą potężne, zazwyczaj też spętane
silnym zobowiązaniem albo magią z miejscem, gdzie
umarły ich ciała. Może na prastarym polu bitwy do dzisiaj
widać wieczorami ścierające się bez ustanku, zwiewne
postaci dwóch smoków, dowódców pradawnych armii?
ANIMOWANE ZWŁOKI
Jeśli nie da się wstawić do martwego smoczego ciała duszy, nekromanta może w prosty sposób animować
zwłoki – poruszać kończynami i mięśniami za pomocą

magii. Będzie to jednak wymagało niezwykłej koncentracji i wiedzy o sposobie poruszania gadów, inaczej podobne się stanie nieudanemu teatrzykowi lalek.

NIEUMARŁE PISKLĘTA
Kiedy umiera smoczyca, jaja w gnieździe skazane są
na zniszczenie albo skamienienie. Nekromanta może
jednak ożywić niemal wyklute smoczki albo pisklęta pozostawione w gnieździe przez zabitą matkę.
Pisklaki nigdy nie dorosną, zawsze będą niewielkimi
stworzeniami, może wielkości psa, może konia. Dla nekromanty mogą jednak stanowić źródło smoczej magii,
siać postrach albo… zmniejszać morale smoków przeciwnika.
Pisklaki zapewnią też, że żywa lub także ożywiona
smoczyca zachowa wierność wobec nekromanty i spełni każdy rozkaz bez wahania albo rzuci się na ratunek
smoczkom, nie wiedząc że dawno już umarły.
DEMONY
Demonolodzy mogą przywoływać dusze smoków, aby
im służyły, mogą także z otchłani zaświatów przyzywać
demony w postaci ognistych smoków.
Dusze smoków wezwane po śmierci będą źródłem wiedzy o dawnych czasach, ale także – uwięzione w obcym
ciele – przypomną światu smoczą magię i możliwości.
Demony o smoczych kształtach mogą się pojawiać
w niektórych światach i być np. sługami różnego rodzaju
bogów albo istotami z innych wymiarów, które słuchają
tylko siebie lub też łakną złota ponad wszystko.
W
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CIELE CZŁOWIEKA

Czasem pradawne smoki, które odeszły tysiące albo
milony lat temu odradzają się po latach, dając siłę
i możliwości ludziom nazywanym później Pendragonami lub podobnie.
Doświadczenie i wiedza sprzed wielu lat, smocza
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magia, a może nawet niektóre z możliwości (zianie
ogniem?) sprawią, że człowiek opętany przez smoczą duszę będzie się odróżniał i możliwe, że stanie się
wśród swoich kimś znaczącym.
Pewnego zaś dnia, kto wie, może stanie na skraju urwiska, czując palący wnętrzności ogień i skoczy
w dół, rozpościerając skrzydła, których jeszcze przed
chwilą nie posiadał?
Szczególne połączenie smoków i ludzi pokazała Ursula K. Le Guin w „Ziemiomorzu”, nie dotyczyło wprawdzie nekromancji, ale podobne było do opisanych tutaj
„smoczych dusz w ludzkim ciele”.
Nietrudno wyobrazić sobie także odwrotne próby,
gdy nekromanta ludzką duszę ożywia w ciele umarłego
smoka, aby móc sprawować nad bestią kontrolę. Człowiek taki, przebudzony jako smok, nie będzie miał dużych możliwości, ale dysponować będzie umiejętnością
latania (gdy się nauczy) i będzie siał postrach godny
prawdziwego smoka.
W „Pieśni Lodu i Ognia” G. R.R. Martina opiekunka
starożytnych smoczych jaj (pochodząca z rodu ludzi
nazywanych Smokami) staje się nieopatrznie matką
i wychowanką smoczych piskląt, budząc martwe jaja
do życia własnym ciepłem.
Oprócz smoków ożywionych przez nekromantów
i skazanych na tułaczkę dusz, możemy sobie wyobrazić
licze – stare, doświadczone jaszczury, które postanowiły, że śmierć nie oznacza końca żywota i powstrzymały śmierć, pozostając na zawsze w rozkładającym
się ciele. Taki smok będzie niósł doświadczenia nawet
tysięcy lat!
autor: Maciej Wojtala, www.wojtala.com

Altaria stała na deskach szafotu z dumnie uniesioną głową. Czuła głodne spojrzenia dziesiątek ludzi.
Oczekiwali śmierci, codziennego rytuału, gdy kolejne nogi drgają w agonii, kiedy złowieszcza pętla zaciska się na szyi skazańców.
Nie zamierzała podzielić losu poprzedników. Wiedziała, że w tłumie znajdują się jej przyjaciele, ale nic
nie mogli zrobić. Zapewne rozpaczliwie poszukiwali wyjścia z sytuacji. Musiała zadziałać zanim zrobią
coś głupiego. Zerknęła na kata, który właśnie poruszył dźwignią. Nadszedł czas.
Altaria usłyszała zgrzyt mechanizmu i nagle straciła oparcie pod stopami, pętla zacisnęła się na jej
szyi. Zamknęła oczy, szarpnęła się i nagle sznur pękł. Ale kobieta nie spadła w dół. Rozpostarła rosnące
błyskawicznie skrzydła. Łapami rozdarła szafot i rozrzuciła strażników. Uniosła się ponad tłumem. Dumna i świadoma swego piękna i majestatu ryknęła z wściekłością.
„Nie pozuj do portretu, mała” – usłyszała w myślach głos Savimira. – „Czas się zbierać”.
Machnęła skrzydłami i pomknęła w stronę nieba.

Sm o k i G r a c z e
„Ja chcę grać smokiem!” Usłyszeliście kiedyś od swego
gracza takie słowa? Ja wiele razy, zazwyczaj żartobliwie,
ale raz nawet spełniłem życzenie . Jak trudno grać skrzydlatym gadem pokazują książka i ﬁlm „Ostatni Smok”
– wszędzie napotyka na wrogość i strach, każdy próbuje
go zabić lub ucieka z przerażeniem.
Na mojej sesji gracz grał smokiem zakamuﬂowanym
– pod postacią elfa – i dopiero w sytuacji bez wyjścia
ujawnił swoje możliwości ku przerażeniu wszystkich
wokół. Granie smokiem w postaci człowieczej znacznie
ułatwia życie – można podróżować wraz z drużyną, nie
trzeba polować na owieczki, co najwyżej nocą, gdy nikt
nie patrzy, a jednocześnie posiada się wszystkie cechy
smoka i da się w krytycznym momencie nieźle namieszać.
Można utrzymywać tajemnicę także przed innymi graczami, aby w pewnym momencie zaskoczyć ich, zmie-

niając postać, lub wodzić na manowce (szczególnie łatwe
podczas gry internetowej, gdzie można porozumiewać
się z Mistrzem Gry w tajemnicy przed innymi), nie ujawniając prawdy do końca.
Jeśli jednak nasz smok nie potraﬁ zmieniać postaci,
jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji. Kiedy drużyna
wchodzi do miasta, musimy czekać zaczajeni w lesie,
zawsze niepewni co przyniesie przyszłość – konieczność
walki, ucieczki? Wyjątek stanowią światy, gdzie smoki
nie są niczym szczególnym, gdzie jest ich sporo i stanowią część społeczności – jak w powieściach o smokach
z Pern.
Czy jednak nasze przygody muszą ograniczać się do
chodzenia drużyną i zbierania skarbów? Istnieją gry,
które opierają się o inne założenia, a zdolny Mistrz Gry
może zmienić konwencję i sposób grania wedle własnej
woli. Smok może wtedy być jedną ze stron konﬂiktu to-
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czonego przez graczy na innej płaszczyźnie – dyplomacji,
polityki, wojny – np. przeciwko siłom zła lub sąsiedniemu
imperium. Wtedy nie ma problemów ze wchodzeniem do
wąskich lochów, czy miast. Smok jest doradcą władcy
lub samym władcą i rozgrywka toczona jest w inny sposób. To jednak temat na osobny artykuł.
Tymczasem w normalnej grze fabularnej, jeśli smok
nie potraﬁ zmieniać kształtu, jego możliwość towarzyszenia drużynie, czyli po prostu grania, jest bardzo
utrudniona i – poza specjalnie przemyślanymi jednostrzałówkami – wlaściwie nie widzę takiej możliwości. Po
prostu w niektórych momentach gracz zanudziłby się na

śmierć, a Mistrz Gry pogubił, gdy drużyna rozdzielałaby
się co chwilę.
Smok zmieniający kształt może jednak drużynę
znacznie wspomóc, ułatwić walkę, dopomóc potężnymi
czarami, nawet doświadczone postaci przewyższyć możliwościami. Ponadto pozostaje najważniejsze – odgrywanie postaci, wczuwanie się w jej rolę. Gracz nie może zapomnieć o osobowości swojego bohatera, jego wadach
i zaletach, co lubi robić, a co wykonuje z niechęcią – tak
jak przy normalym bohaterze, jest niezwykle ważne,
aby postać była żywa i prawdziwa, a granie nią stało się
przyjemnością.

Opis Smoka
Jak przy każdym opisie, warto wzrócić uwagę na to,
jak obserwujący postrzega obraz – „od ogółu do szczegółu”.
RUCH
Smoki to stworzenia giętkie i zwinne. O ile na ziemi
mogą wydawać się niezgrabne (zależy tutaj wiele od
systemu – czasem smoki potraﬁą biegać szybko i z łatwością slalomem przemykać między drzewami, innym
razem są powolne i niezdarne), o tyle w powietrzu są
królami.
Mogą popisywać się akrobacją, skręcać, nurkować
w korkociągu, wyginać szyję, patrząc do tyłu, zwinnym
ogonem zadawać ciosy niezależne od ruchu reszty ciała.
Łapy smoków nie zawsze muszą być niezręczne
i podobne gadzim. Giętkie palce, opatrzone wszakże
pazurami, mogą nawet chwytać za pióro lub ciskać kamienie.
Nozdrza poruszą się nim smok zionie ogniem. Pod
wodą oczy może przesłonić błona (migotka), podobnie
gdy smok jest chory albo w powietrzu jest dużo pyłu
(dla ochrony).
Starsze będą poruszać się wolniej, utykać, latać
z trudem i ciężko, skokami. Oczy staruszków zakrywa
z czasem bielmo, a dziurawe pokrywy skrzydeł zupełnie uniemożliwiają lot. Smoki dostojne wiekiem poruszają się z widocznym bólem, bez typowej zwinności,
nie zawsze potraﬁą obrócić głowę do tyłu.
KOLOR
Zazwyczaj żółte ślepia, łuski jednolitego koloru, jaśniejsze na brzuchu, ciemniejsze na grzbiecie. Wyrostki kostne, kolce, rogi smoka są koloru kości słoniowej
albo tego koloru co łuski.
KSZTAŁT
Smoki są różnych kształtów. W RPG najczęściej wydłużone, wężowe – wykreowane ilustracjami z D&D
– z przednimi i tylnymi łapami niemal jednakowymi
(przy czym stwór potraﬁ stać na tylnych łapach, przed-

nimi walcząc). Całe ciało wieńczy grzebień z kolców,
ogon kończy się albo kolcem, albo kolczastą kulą, zazwyczaj może być używany jako broń.
Grzbiet chudy lub grubszy, zależnie od gatunku,
głowa spłaszczona i wydłużona, obdarzona szerokim
kołnierzem na czole pokrytym łuskami lub z kości, ślepia zazwyczaj jak u ptaka – po bokach głowy – ale
nie zawsze. Pysk opatrzony typowymi dla drapieżnika
kłami – powinny być na przemian krótkie (zastępcze)
i długie, zazwyczaj jednak wszystkie jednakowo długie
i ostre. Górne kły wystają zwykle z pyska. Z nozdrzy
wydobywa się dym.
Skrzydła stanowią trzecią parę kończyn, wyrastają
z grzbietu, są ogromne, błoniaste, zwieńczone kolcami
na „łokciach” i końcach „palców” (między którymi rozpięta jest błona).
SZCZEGÓŁY
Zadrapania, odłamane łuski, cechy szczególne – jak
wybite oko, brak kła, nadłamany róg albo kolec, brak
palca u nogi, brudne pazury, głębokie blizny. Czasem
łza w oku, kawałek mięsa na kle, krew na pazurach,
brudny od ziemi brzuch albo złoto przyklejone do łusek.
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Krople deszczu parowały w zetknięciu z gorącymi łuskami Harona, tworząc wokół smoka delikatną
mgiełkę. Zza tego białego woalu jasnym ogniem gorzały ślepia stwora. Inteligentne i czujne.
Jeden z pożółkłych rogów starca był ułamany, liczne blizny i zadrapania dodawały dostojeństwa. Wyginając wężową szyję, położył głowę na posadzce, tak że jedno oko znajdowało się na wprost magistra.
Wskazywało to na zaufanie jakie posiadał do przyjaciela. Jeden cios sztyletem i ślepie zgasłoby na zawsze.

EFEKTY
Nazwijmy tak dodatkowe elementy, które sprawiają, że opis smoka wkomponuje się dobrze w otoczenie
– jak mgiełka w przykładowym opisie, błoto albo woda
ściekająca po łuskach, unoszące się nad stworem rozgrzane powietrze.
Nie należy zapominać o dymie z nozdrzy, ani odbłyskach światła na łuskach. Ślepia w ciemności będą
świecić jak oczy kota, w świetle dnia zwężone.
Podczas ruchu ziemia może lekko drżeć, gdy ciężki stwór będzie się przemieszczał. Rozłożone ogromne skrzydła wzbudzą wicher, który poruszy koronami
drzew, podniesie pył. Na niebie nad pustynią smok będzie połyskiwał jak lustro odbijając światło odbite od
piasku.
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Błyskało, nęciło. Oblizał wargi, nie mogąc uwierzyć oczom. Złoto, klejnoty, srebrne misy, broń zrobiona z niezwykłą misterią, instrumenty muzyczne. Dziwny odgłos rozległ się ponownie.
I wtedy Teodor zauważył.
Smok leżał na szczycie stosu. Złoty jak skarb poniżej. Dyszał rytmicznie, najwyraźniej pogrążony we
śnie. Coś brzęknęło głośno. Ogromna powieka uniosła się.
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Legendy o smoczym złocie słyszał każdy. Ogromne stosy zgromadzone głęboko w jaskinach w środku
niezdobytych gór. Na stosie zaś pogrążony we śnie
– albo odwrotnie, obudzony i wściekły – smok. Chciwość skrzydlatych potworów jest powszechnie znana
i zawarta w większości światów fantasy. Niekoniecznie
musi być prawdziwa, ale stanowi na pewno żywy mit,
w który uwierzy każdy i wielu skłoni, by wyruszyć na
niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu fantastycznego Eldorado.
Ponoć przeklęte wyzwala w śmiałkach, którym udało
się uszknąć kawałka smoczego skarbu (może po zabiciu smoka, może – o zgrozo! – za pomocą kradzieży)
straszliwą chciwość, która ostatecznie doprowadza ich
do klęski.
Zastanówmy się jednak co powinny zawierać smocze
skarbce i jak powinny być rozlokowane. Jako że smok
nie posiada możliwości przetransportowania złota np.
w worku musi albo użyć magii albo… zostawić złoto,

gdzie je znalazł. Dlatego może zalec na szczycie stosu po prostu w starożytnym, skruszonym dawno temu
górskim grodzie, będącym ongiś stolicą tajemniczego
państwa (a może nawet świątynią, kto wie, czy nie poświęconą samemu smokowi!).
Może także spoczywać – jak w legendach – w podziemnej jaskini, której może łatwo bronić, smażąc
śmiałków, i którą uzupełnia, sprowadzając złoto za pomocą magii albo dzięki odrobinie inwencji, ot, choćby
używając rozbitego wozu jako koszyka.
Złoto będzie na pewno głównym składnikiem smoczego skarbu, zawsze w światach fantasty stanowi
główny surowiec, często podstawę najdroższych monet. Będą także klejnoty i cenne srebro, może nawet
w Tolkienowej odmianie mithrilu. Będzie broń, instrumenty – wszystko co może traﬁć do skarbca jakiegoś
króla albo… kopalni lub huty – bo tylko tam smok może
naprawdę sporo nagrabić.

Monstrum ze zgrzytem rozłożyło skrzydła. Drewniane rusztowanie skrzypiało i drżało, gdy tłoki
w urządzeniu zawieszonym pod brzuchem smoka pracowały, umożliwiając siedzącej w kabinie pilota
dziewczynie operować ogromną machinerią.
– Jestem gotowa – krzyknęła, wystawiając kciuk. Poprawiła skórzaną czapkę i biały szalik przesłaniający oczy i przesunęła dźwignię, by tłoki poruszyły się szybciej.
Widząc uniesiony kciuk przyjaciela w dole, uśmiechnęła i pociągnęła stery w górę.

Te c h n o s m o k i
A jak smoki mogą znaleźć się w światach innych niż
fantasy? Różnorako.
Mogą stanowić konstrukty w wirtualnej rzeczywistości – awatary graczy lub ich przeciwników przemykające
w wyobrażonej przestrzeni (dlaczegoby nie wirtualnego
świata fantasy, np. gry w stylu „World of Warcraft”?),
może wizualizację niezależnych programów wykonująch
określone zadania (np. wyszukiwania) albo wirusów, czy
też… ﬁrewalli.
Smok może się także znaleźć w świecie steampunkowym – świadczy o tym dobrze obecność smoków w grze
Wolsung, gdzie możemy spotkać stalowe, napędzane
parą monstra.
W SF smoki mogą być istotami z innej planety, nieziemskimi, obdarzonymi niezwykłymi właściwościami,
może żyjącymi w rojach lub będącymi tylko iluzją kreowaną przez prawdziwych władców planety.
Wprowadzenie naszych skrzydlatych ulubieńców do
świata alternatywnego także jest możliwe, co pokazuje ﬁlm „Władcy Smoków”, zabawny swoją drogą niesłychanie (polowanie na smoka z sieci przebija wszystko)
– starożytna bestia może przebudzić się w podziemnym
gnieździe lub może być wynikiem manipulacji genetycz-

nych, specjalnie w celu stworzenia mitycznych stworów
– w końcu jeśli dzisiaj mówi się o ożywieniu dinozaurów
i (na poważnie) wilka tasmańskiego, dlaczego nie ożywić
stworów nieistniejących, konstruując genotyp z mieszaniny genotypów innych stworzeń.
Wreszcie ze smoków może pozostać już tylko nazwa
i idea – mogą tak być nazywane ogromne przemierzające kosmos stworzenia żyjące w otwartej próżni, żywe
elektrownie termojądrowe.
Czasem nawet świat fantasy nie przewiduje istnienia
skrzydlatych jaszczurów, musimy wtedy odwołać się do
mitów i – dosłownie – przebudzić legendy. Po wiekach
uśpienia ogromne bestie ponownie pojawią się na niebie,
zmieniając oblicze świata, niszcząc równowagę, prowadząc do nowych wojen, starć i walki o wpływy.
W światach gdzie istnieją mechy, nietrudno wyobrazić
sobie smoka mechanicznego z ukrytym w środku człowiekiem podpiętym przez sieć lub sterującym za pomocą
dźwigni potężną maszyną. Ziejący ogniem stalowy potwór może stawić czoło w bitwie innym mechom, trudno
jednak oczekiwać, że uniesie się w powietrze.
A setki lat później zardzewieje na anonimowym cmentarzystku…
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Zmrużył oczy i wychylił się przez parapet. Pustynia ciągnęła się aż po horyzont, podobnie jak sznur
wyznawców, którzy przybyli, aby Estofara zobaczyć. Przewrócił kartę czytanej książki i rozparł się wygodniej na bujanym krześle. Łapy opatrzone długimi szponami rozprostował przed kominkiem.
Wieczorem święto rozpocznie się, ale póki co smok miał trochę czasu dla siebie. Wiatr wpadł przez
otwarte okno i poruszył błoną skrzydeł Estofara.

Smoki n i e k o n w e n c j o n a l n e
Na koniec rozważmy smoki różne od typowych jaszczuropodobnych bestii znanych ze światów fantasy. W grze
komputerowej „Might & Magic 5” mieliśmy do czytanienia z zamieszkującym piramidę, ﬁoletowym smokiem bez
skrzydeł, za to chwytnymi (w miarę) rękami, tylko w niewielkim stopniu przypominającego smoka i (o ile pamiętam) odzianego w długą szatę.
W niektórych światach, gdzie smoki nie występują możemy wprowadzić… dinozaura, jak zrobił to Tomasz Pacyński
w „Sherwood”. Dla ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o tyranozaurze, będzie on bez wątpienia bezskrzydłym smokiem.
Ale użyjmy wyobraźni. Jakie możliwe smoki mogą się
pojawić w naszych przygodach? Po pierwsze bezskrzydłe
– bardziej podobne do bazyliszka albo właśnie dinozaura.
Obdarzone skrzydłami mogą z kolei nie posiadać kończyn
przednich (jak pterodaktyle), ale za to ich skrzydła będą
bardziej podobne do dłoni i będą np. umożliwiały przysuwanie jedzenia do pyska albo poruszanie się na ostrych
łokciach.
Innym rodzajem smoka spotykanym w powieściach jest
jaszczur bardziej przypominający człowieka niż typowe
stwory – może np. dysponować rękami, chodzić na dwóch

nogach, wyróżniać się tylko pyskiem, nosić okulary (to
ostatnie szczególnie pasuje do Nieboraków).
Nietrudno wyobrazić sobie niezliczone rodzaje smokopodobnych stworów i warto zastanowić się jak będą wyglądały smoki w naszym świecie (jeśli tworzymy system
autorski), bo zmiana wyglądu i zachowania smoków może
być interesującą odmianą dla graczy i nadać naszej grze
specyﬁcznego charakteru.
Podczas przygody nawet w konwencjonalnych światach
istnieje spore pole manewru – dziwnie wyglądające i zachowujące się smoki mogą być przybyszami z innych planów, niedobitkami zapomnianej rasy, mutantami, wreszcie
wynikiem magicznych eksperymentów.
W światach niefantasy wygląd smoków (np. istot obcych
na jakiejś planecie) powinien być bardziej realistyczny – tutaj nie ma miejsca na magię i jeśli jaszczury będą miały
zbyt małą rozpiętość skrzydeł lub zbyt dużą masę, po prostu nie uniosą się w powietrze.
Życzę miłej gry i wielu smoczych przygód.
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SMOKI
Smoki to tematyczny album graﬁczny zawierający na 144 stronach formatu A4 sześć opowiadań o smokach, pięć autorskich galerii oraz galerię konkursową zawierającą 120 graﬁk cyfrowych
i tradycyjnych 96 autorów. Dodatkowo w środku
znajdziemy dwa komiksy!
Jednym słowem: wszystko dla miłośnika smoków.
Wśród autorskich galerii mamy także galerię Macieja Wojtala – autora smoczych rysunków, które
możecie podziwiać powyżej oraz na stronie omówionej niżej.
Opowiadania napisali znani autorzy: Eugeniusz
Dębski, Krzysztof Kochański, Bartek Świderski
i Dawid Brykalski. Dodatkowo jedno zostało napisane przez Piotra Zwierzchowskiego, który jest także autorem jednej z galerii oraz komiksu – twórcę
komiksu „Świat Kropli” i powieści Sendilkelm.
Wybrane strony z albumu można podziwiać na
stronie wydawnictwa Labirynt Boox. Najbardziej
zdumiewająca jest jednak cena – okładkowa 48zł,
a w sklepie wysyłkowym nawet 44zł. Jak na kolorowy, wypełniony po brzegi kolorowymi rysunkami
album, to niezwykle tanio w polskich warunkach.
Pogratulować trzeba wydawnictwu odwagi i nowatorskości, bo jest to chyba jedyne w Polsce tego
typu przedsięwzięcie. Oby nie ostatnie.

wydawnictwo: Labirynt Boox
strona: http://labiryntboox.pl/
stron: 144
format: A4
ISBN: 83-919658-4-8
Informacja i możliwość zakupu
na stronie wydawnictwa w sklepie
wysyłkowym.

WOJTALA.COM

Strona wojtala.com to portfolio – wykonane
w technologii ﬂash, doskonale zaprojektowane i łatwe w przeglądaniu – Macieja Wojtala, który użyczył
nam ilustracji smoków do poprzedniego artykułu.
Na stronie – oprócz podstawowych informacji o autorze oraz linków do interesujących stron
– znajdziemy najważniejsze, czyli rysunki podzielone na działy: ilustracje, szkice, concept-art, komiks,
graﬁka i obrazy.
Sporo klimatycznych rysunków może przynieść
pomysł na przygodę, lokację albo NPC, warto więc
zerknąć, aby popodziwiać prace artysty.

adres strony: wojtala.com
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Renata „Ashnod” Bursa

Pierścień Żywiołów
przedmiot

artykuł: fantasy

i obrzuciły go stosem iskier, ale nie mogły zagrozić
magowi. Zadowolony odnowił aurę ochronną wokół
ucznia i zaraz potem zmęczony długotrwałą pracą zapadł w sen. Moc mojego dzieła mnie przetrwa – to była
jego ostatnia trzeźwa myśl.
Zasnął, mając na palcu pierścień żywiołów i wierząc
w jego potężną siłę. Chronił przed ogniem, wodą, kapryśnymi wiatrami i kamieniami będącymi kośćmi ziemi. Nie miał jednak żadnej mocy nad ludzką zawiścią.
A żywioły rozwścieczone częścią wydartej potęgi czekały dogodnej okazji żeby się zemścić.
Ichtred postanowił zawładnąć dopiero co powstałym
artefaktem. Pod osłoną nocy rozświetlanej jedynie blaskiem uwięzionego ognia podszedł do mistrza i spróbował go obudzić, potrząsając za ramię. Wyczerpany
mag ani drgnął, sen w który zapadł był zbyt głęboki.
Zachęcony uczeń wyciągnął dłoń po pierścień, by odebrać czarodziejowi i ostrożnie ściągnął go z palca.
Gniewne płomienie ruszyły od razu w jego stronę.
Ogień w jednej chwili otoczył jeszcze przed chwilą zetknięte prawe dłonie. I choć wcześniej mag otoczył Ichtreda ochronnym zaklęciem, przestało ono działać, gdy
zabrał przedmiot, w który Ventus przelał całą swoją
moc. Uczeń próbował przeciwstawić się żywiołowi, nie
zdołał jednak założyć ani nawet utrzymać pierścienia,
który, gdy młodzieniec go upuścił, został natychmiast
ogarnięty przez zaborcze płomienie. Palący żar przebudził czarodzieja, który, widząc co się stało, sięgnął prosto w ogień by odzyskać zgubę. Pozbawiony dawnej
potęgi i ochronnego działania artefaktu nie miał jednak
szans przebić się przez ścianę płomieni. Ustąpił, gdy
jego ręka zwęgliła się aż do ramienia.
Nikt nie widział co działo się dalej i nikt o tym nie
usłyszy, chyba że przemówi wiecznie płonący w centrum wyspy żywioł. Uczeń i mistrz, obrzucając się wymówkami, uciekali przed ścigającymi ich grzebieniami
płomieni po świecącym żywym żarem piasku i między
wydmami popiołu. Nie tracili czasu by gasić tlące się
na odzienie; gnali ku łodzi, która tymczasem zwolniona od trzymającego ją w miejscu zaklęcia mknęła już
niesiona swobodną falą w głąb morza. Obaj skoczyli do
wody by ją ścigać, lecz tylko jeden dosięgnął celu. Drugiego z twórców pierścienia pochłonęła mroczna woda,
by już nigdy nie wypuścić z objęć.
Oﬁara nie nasyciła jednak mściwych żywiołów. Samotna łódź pozbawiona wioseł była zdana na łaskę
i niełaskę szarpiącego wichru. Ten zaś mamił uciekiniera, zbliżając ją do zamieszkałych brzegów, by po chwili
znów rzucić na bezkresną wodę. W końcu znudzony
rzucił na ostre skały niewielkiej, bezludnej wyspy.
Nazajutrz umierającego rozbitka odnalazł rybak zarzucający sieci u jej brzegów. Tam też usłyszał opowieść o stworzeniu i niezwykłej mocy pierścienia żywiołów, który, choć przepadł w ogniu, nie może w nim
ulec zniszczeniu. Opowiadający nie wyjawił jednak
swojego imienia, być może by nie drażnić sił natury,
którym dopiero co się wyrwał, a może z żalu za utraconą potęgą. Wśród licznych ran i poparzeń nie dawało
się określić jego wieku, ani roli jaką odegrał; niemniej
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W zamierzchłych czasach, skrytych w mgle historii i mitu, czarodziej Ventus poszukiwał miejsca odpowiedniego dla stworzenia dzieła swego życia. Był
najpotężniejszym mistrzem magii żywiołów swych
czasów, licząc nie tylko wśród ludzi – przewyższał także magów pozostałych rozumnych ras. Jego wędrówki
trwały wiele lat, aż w końcu usłyszał od żeglarzy napotkanych w pewnej tawernie o wyspie, którą włada
żywy ogień. Zafascynowany postanowił odwiedzić to
miejsce; wykupił od rybaków niewielką łódź i razem
ze swym najzdolniejszym uczniem Ichtredem wyruszył
w niezbyt długą podróż. Wiatr przywołany przez elementalistę i zaklęcie rzucone na morskie fale gnały ich
prosto i szybko do brzegu tajemniczego miejsca.
W końcu, tuż przed zapadnięciem zmroku ujrzeli
plażę wysłaną piaskiem o blasku ognistego żaru i szarobłękitnym popiołem. Na wyspie nie rosła żadna roślinność, za to w centrum z ziemi buchały złotoczerwone języki płomieni przewyższające nawet rosłego
elfa. Nie były ani przez chwilę statyczne, lecz cały
czas zmieniały kształt i miejsce, przemieszczając się
po skrawku ziemi wydartym morskim odmętom. Same
fale, docierając do królestwa ognia, natychmiast parowały z głośnym sykiem. Ostrzeżeni tym zjawiskiem
nie wyciągnęli łodzi na brzeg, gdzie zostałaby niechybnie spalona, lecz zostawili ją w niewielkiej odległości
od niego. Trzymana mocą wcześniejszych zaklęć nie
oddalała się w głąb morza.
Czarodziej przywołał potężną aurę chroniącą go
i ucznia przed ogniem. Dzięki niej bezpiecznie wkroczyli na ląd, choć wokół tańczyły zmienne płomienie.
Następnie magowi udało się unieruchomić otaczający
ich żywioł, tak żeby nie wykraczał poza centralny obszar wyspy. Zaraz potem przystąpili do dzieła.
Ichtred, obeznany ze sztuką kowalską, wykuł w niegasnącym ogniu z najczystszego srebra prosty, gładki
pierścień. Gdy tylko nabrał on z grubsza kształtu, do
pracy dołączył sam Ventus. Wzywał najpotężniejsze ze
swych zaklęć, by nadać krążkowi moc ochrony przed
żywiołami i ostateczną formę. Nie ustawał przez trzy
dni i trzy noce, aż w końcu dzieło, któremu poświęcił
całą swą moc, było gotowe.
Trzymał w dłoni przedmiot zimny niczym lód, ale
o blasku żywego ognia. Był zarazem twardy jak skała i pełen ażurowych, delikatnych niby powiew wiatru
zdobień. Żaden z żywiołów nie miał władzy zniszczyć
pierścienia, gdyż była w nim zawarta również moc
przeciwstawnego pierwiastka.
Nasyciwszy oczy pięknem przedmiotu, mag założył
srebrny krążek na palec prawej dłoni. Natychmiast poczuł dopiero co nadaną mu moc: ogień nie mógł zranić
osoby, która go nosiła, woda nie mogła zatopić, lód
zmrozić. Właściciel pierścienia nie musiał obawiać się
upadku z wysokości, ani zdradzieckiego pocisku, gdyż
strzała czy kamień zwolniłyby przed osiągnięciem celu,
nie zostawiłyby nawet siniaka; również lawina w górach nie mogła w niczym zaszkodzić.
Ventus włożył prawą rękę między niegasnące płomienie w centrum wyspy ognia. Zabłysły gniewnie
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potwierdzały jego słowa.
Nie wspomniał jednak o słabości artefaktu – że jego
właściciel, choć chroniony przed żywiołami staje się
celem ludzkiej zawiści. Nie powiedział – bo i skąd miał
to wiedzieć – że woda, ogień, ziemia i wiatr sprzysięgły
się, by nikt nigdy nie odzyskał pierścienia i pełnią od
tej pory straż wokół miejsca, w którym się znajduje.
Nie wyjaśnił jak dotrzeć do wyspy i poskromić moce
natury. Nie zdążył – zmarł nie dokończywszy opowieści.
Rybak pochował rozbitka na skalistym wybrzeżu,
gdzie go odnalazł. Potem wrócił do wioski i rozpowie-

dał o wszystkim co usłyszał od tajemniczego przybysza. Dzięki niemu opowieść przetrwała, stopniowo
rozchodząc się na sąsiednie osady. Z czasem stała się
legendą wyśpiewywaną przez bardów na szlacheckich
dworach.
I tylko wiatr cały czas pilnie nasłuchuje, czy nie
znajdzie się ktoś dosyć odważny, by wyruszyć na wyprawę po pierścień.
Renata „Ashnod” Bursa
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Piotr „Century Child” Nowakowski

Yzzmir
miasto w Arabii

artykuł: Warhammer, fantasy

Pustynie Arabii. Nikt przy zdrowych zmysłach nie nazwałby ich domem. A jednak całe pokolenia nomadów
i rdzennych mieszkańców nie wyobrażają sobie życia
gdziekolwiek indziej.
Gdzieś pośród morza piasku, pomiędzy spalonymi
słońcem skalistymi wzgórzami, na dnie doliny Izmyrr
znajduje się nieomal legendarne miasto o tej samej
nazwie. Podróżującym niełatwo je znaleźć, a coś takiego, jak przypadkowe odnalezienie miasta Izmyrr jest
właściwie niemożliwe. Kiedy jednak dotrze się już do
kamiennej grani, jedynej drogi dostępnej dla pieszego
lub jeźdźca, trudno uwierzyć, że mało kto zna lokalizację tego klejnotu cywilizacji.
Niezliczone kopuły minaretów, strzeliste wieże na
murach okalających miasto, barwne ﬂagi powiewające
na wietrze, dziesiątki domów, wąskie uliczki pełne ludzi
i niesamowita mgła unosząca się kilka stóp nad ziemią,
oto jaki widok czeka wędrowców stających na drodze
do Izmyrru. Gdy pokonają już krętą, długą i dosyć stromą, a jednak wygodną, szeroką drogę na dno doliny,
dane im jest poznać sekret gęstej, mlecznobiałej mgły
unoszącej się na wysokości dwóch do trzech stóp. Otóż
ze skał bije gorące źródło, które bardzo szybko zmienia
się w bardzo szeroką rzekę okrążającą miasto o wielu
drobnych odnogach płynących pomiędzy budynkami.
Brukowana droga wiedzie przez kamienny most na rzece do głównej bramy Izmyrru, wychodzącej na zachód.
W łuku bramy zawieszony jest spiżowy dzwon, którego brzmienie oznajmia przybycie wędrowców lub też
ostrzega mieszkańców. Na murach wysokości trzech
rosłych mężczyzn stoją strażnicy w białych burnusach

z insygniami królewskimi. Po bokach bramy wznoszą
się dwie strzeliste wieże, kolejne wyrastają z murów
co sto kroków, na każdej zaś powiewa błękitna ﬂaga
z wzorami wyszytymi złotymi nićmi.
Mieszkańcy to głównie handlarze, rzemieślnicy, artyści, bardzo uprzejmi, skorzy do pomocy, chętni do
gier i rozrywek. W mieście co dzień odbywają się liczne zabawy, tańce, festiwale, występy muzyków i aktorów. Rzemieślnicy mogą naprawić i wykonać nieomal
wszystko, o co się poprosi za niewygórowaną cenę.
Jeśli ktoś zapragnie widzieć się z królową Nefertar,
ta udzieli mu audiencji, wysłucha, doradzi. Idąc przez
pałac do sali audiencyjnej, można podziwiać starożytne malowidła, posągi bogów o głowach zwierząt, kronikę Izmyrru zapisaną na ścianach. Wśród portretów
władców tylko jedno imię daje się odczytać, reszta jest
zniszczona. Te imię to Settra.
Królowa Nefertar w błękitnych i złotych szatach zasiada na drewnianym tronie. Na twarzy nosi rzeźbioną na jej podobieństwo maskę, możliwe, że z kości
słoniowej, zasłaniającą oblicze. Mówi się, że została
oszpecona przez chorobę, która dotknęła jej całe ciało,
lecz nie błyskotliwy umysł.
Gdy zapadnie zmierzch i wzejdzie księżyc, brama
zostaje zamknięta a królowa odrzuca maskę, ukazując przegnitą, rozkładającą się twarz. Wtedy też opada
iluzja spowijająca cały Izmyrr, przestaje działać zaklęcie przyciągające wędrowców i wskazujące im drogę.
Zwierzogłowe posągi schodzą z cokołów a mieszkańcy
stają się na powrót tym, czym są w istocie. Nieumarłymi potworami, chodzącymi zwłokami głodnymi świeżego mięsa, poruszanymi tylko potęgą magicznej klątwy
rzuconej niegdyś na królową i jej poddanych. Władczyni przeklętego miasta umarłych zawarła niedawno
pakt z nieumarłym królem miasta Khemri, Settrą. Teraz żadne miasto Arabii nie jest bezpieczne.
Piotr „Century Child” Nowakowski
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Vasdenjas MIstrz Sekretów
opowieść o Wielkim Smoku Barsawii

temat numeru, artykuł: Earthdawn, fantasy

Poniższy artykuł jest kompilacją wiedzy zawartej w źródłowych podręcznikach do gry Earthdawn. Niemniej zawiera fragmenty ﬁrmowej kampanii i zdradza fakty, które nie każdy gracz życzyłby sobie poznać. Mówiąc ogólnie
– jest przeznaczony raczej dla prowadzących. Jeśli więc gracie wedle ﬁrmowego „storyline’u” i jesteście dopiero
na początku historii therańskiej okupacji Barsawii – czytając czwartą, ostatnią część artykułu zepsujecie sobie
zabawę.
WSTĘP
O tym przemiłym smoku (o ile tak można mówić
o smokach) dowiadujemy się zaskakująco późno ze
źródłowych podręczników do gry Earthdawn. Podręcznik podstawowy do pierwszej edycji wspomina zaledwie Górskiego Cienia, Lodoskrzydłego i Alamaise – trzy
smoki, które de facto stanowią w późniejszym rozwoju
gry Earthdawn polityczną osnowę wielu zmian, i to na
skalę globalną. Nawet nieco późniejszy dodatek „Barsawia”, króciutko charakteryzuje smoczycę Aban, Usuna i Górskiego Cienia. Ani słowa o Vasdenjasie…
Czy wtedy jeszcze nie powstał w głowach autorów
plan stworzenia tego, jakże ludzkiego smoka? Ciekawego świata i wszędobylskich Dawców Imion, potężnego
i pełnego wielowiekowej mądrości, a z drugiej strony
pełnego drobnych przywar, nawyków i uprzedzeń…
Odnosząc się do polskiej edycji, Vasdenjasa spotykamy po raz pierwszy w dodatku „Stwory Barsawii”.
I to spotykamy go w całej okazałości. Przedmowa
w jego wykonaniu daje nam pojęcie kim jest Vasdenjas, za kogo siebie uważa i jakie ma zdanie w niektó-

rych sprawach.
ODSŁONA PIERWSZA – PO POLSKU
Wiemy więc, że mamy do czynienie ze smokiem
starożytnym, pamiętającym czasy poprzednich er (gdy
poziom magii był bardzo niski). Zwie się go nie tylko
Mistrzem Sekretów (Master of Secrets), sam ujawnia
inne imiona pod jakimi znają go mieszkańcy Barsawii (i nie tylko): Straszliwy (the Terrible), czy Pożeracz
miast (Eater of Cities). Oczywiście nie są to jego Prawdziwe imiona, gdyż te mają ogromną moc w świecie
Earthdawna i żaden rozsądny Smok nie ujawnia ot tak
sobie tej wielkiej tajemnicy.
No ale już wiemy, że te nieco zastanawiające przydomki wywodzą się z czasów sprzed ostatniego Pogromu, kiedy to w Scytii krasnoludy hodowały bydło
(K’rzon i Kilea – scytyjskie miasta zapisały krwawą
kartę w dziejach wojen domowych, a nadchodzący Pogrom właśnie tam objawił się najwcześniej), a Vasdenjas dał się im mocno we znaki.
Vasdenjas sprawia Dawcom Imion niebywały pre-
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Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz
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zent, spisując rękami Tiabdjina Światłego (Tiabdjin
the Knower) swe opowieści o stworach Barsawii. I w
przedmowie do tego wiekopomnego dzieła zaznacza
w smoczej próżności warunki, na jakich tom ów mógłby zostać opublikowany: jego imię w złoconych i miedzianych konturach na całej powierzchni
oprawy.
Nie tylko jest próżny nasz ulubieniec,
ma sporo ludzkich przywar. Nie przepada na przykład za potężnymi przedstawicielami smoczej rodziny. Nie uważają
go za wielkiego i silnego – wobec tego
sam okrzyknął się najmądrzejszym i najsprytniejszym, uważając resztę za grupę
zazdrośników, chcących odebrać mu należyty splendor…
Już z relacji Tiabdjina dowiadujemy się, że Vasdenjas jest serdecznym
i przyjaznym smokiem, zamieszkującym
obszary bliżej nieokreślonej Smoczej
Turni (Mount Wyrmspire). Zajada się owcami i popija
wyśmienitą, elﬁą brendy. Zaiste – ciekawy smok. No
i oczywiście sypia na stertach złotych monet i drogich
kamieni. Cóż – ten tolkienowski element nie za bardzo mi pasuje akurat w tym miejscu, ale nie bądźmy
malkontentami i przyjmijmy ze spokojem tę pierwszą,
wyraźną wizję autorów gry o Mistrzu Sekretów.
Już z samej treści jego dzieła (Stworów Barsawii)
możemy wychwycić charakter Vasdenjasa. Któryż inny
smok przekomarzałby się w tak zabawny sposób z nic
nie znaczącym krasnoludem? Trudno sobie wyobrazić
nawet Górskiego Cienia, czy Lodoskrzydłego – dwójkę
najbardziej aktywnych społecznie smoków – by w ten,
tak mało „smoczy” i godny, sposób konwersowali
z Dawcami Imion…
Vasdenjas jest prawdziwym gawędziarzem, choć na
razie autorzy nie zdradzają nam skąd u niego takie ciągoty. Z księgi opisującej barsawiańskie stwory możemy
się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o Vasdenjasie.
Smok ze wzruszeniem wspomina Kara Fahd, nie kryje sympatii do orków i ich historycznego królestwa. Nie
znosi za to krwawych elfów, co jest w pełni zrozumiałe,
jeśli poznamy historię innego smoka – Alamaise i dzieje Smoczej Puszczy. Mistrz Sekretów nie ma za grosz
szacunku dla trolli, uważa ich za nadętych, przeczulonych gburów i z prawdziwym lekceważeniem wypowiada się o Ustrekcie.
Ma kilka ciekawych upodobań, nie
znosi kąpieli i wszelakich mokradeł,
przepada za to za niebezpiecznymi krabami jaskiniowymi.
Nieco więcej rąbka tajemnicy uchyla
nam Vasdenjas o Smoczej Turni. Miejsce jego lokum nie jest przypadkowe.
To tutaj właśnie popełniła samobójstwo
smoczyca Thermail, gdy nie potraﬁła
poradzić sobie z rozpaczą, po utracie
jaj i straszliwej przemianie swych dzieci
w hydry. Sposób opowieści Vasdenjasa wręcz sugeruje, że Mistrz Sekretów
mógł mieć wiele wspólnego z Thermail.
Nasze domysły potwierdzą się w kolejnym, jakże ważnym dodatku.
Z całą pewnością jednym z istotnych elementów zawartych w „Stworach Barsawii”, które dotyczą Vasdenjasa jest historia jego brata bliźniaka – splugawionego przez Horrora smoka Vestrivana. Nasz bohater jest

jednak bardzo powściągliwy w relacjach na temat celów i zakresu działania brata. Tłumaczy się niewiedzą,
lecz któżby uwierzył w niewiedzę Vasdenjasa?
I z wielkim żalem muszę przyznać, że na tym kończy się wiedza o Vasdenjasie, jaką polski gracz może
zdobyć, dzięki polskim podręcznikom do
ED. Nie wypada komentować tego smutnego faktu, spójrzmy więc ponownie do
angielskich źródeł.
ODSŁONA DRUGA – TAJEMNICE
Nim przejdziemy do konkretów, musimy wspomnieć o roku 1996 i przełomowej kampanii FASA do gry Earthdawna:
„Prelude to war”.
Dodatek ten kontynuuje zamysł autorów i całą linię fabularną rozpoczętą
w przygodzie „Splugawieni”, a potem
kontynuowaną
w
niepublikowanych
u nas kampaniach: „Shattered Pattern”
i „Blades”. Główna bohaterka „Splugawionych” Aardela
i „Księga Niebieskich Duchów” okazują się kluczowymi
elementami w rozgrywce politycznej.
W świecie Earthdawna mamy rok 1506 i początek
therańskiej okupacji. Na niebie Barsawii pojawia się
potężny behemot „Triumf” i ląduje na świętym wzgórzu
t’skrangów i obsydian – Ayodhya…Ginie król Varulus
III, a Neden wstępuje na tron. Nad Barsawią gromadzą się ciemne chmury.
„Prelude to war” opisuje między innymi wojnę intryg między Wielkimi Smokami i agentami therańskich
Pasterzy Niebios. A w centrum tej intrygi stoi Aardela.
Nie ma tam co prawda ani słowa o udziale, czy zaangażowaniu Vasdenjasa, ale z całą pewnością Mistrz
Sekretów wspomagał swą potężną wiedzą dwójkę prowodyrów: Górskiego Cienia i Lodoskrzydłego.
Kolejną porcję wiedzy o Mistrzu Sekretów zdobywamy dzięki dodatkowi „Secret Societies of Barsaive”.
Ukazał się on rok po „Prelude to war” w 1997 roku.
Dodatek swoją drogą bardzo użyteczny, wnoszący nieocenione informacje dla Mistrzów Gry, którym skończyły się pomysły na intrygi.
Już na samym początku mamy szczegółowo opisane
cele Wielkich Smoków i istniejącą sieć szpiegów tych
potężnych istot. To co tu zostało zarysowane, pięknie
rozwija najważniejszy dodatek poświęcony tym legendarnym istotom: „Dragons”. Ale nie uprzedzajmy faktów.
Cóż nowego wnoszą sobą „Secret Societies”? Ano informacje pochodzące z pierwszej ręki, czyli od samego Tiabdjina o długowiecznym autorze „Stworzeń Barsawii”.
Krasnolud śmiało pisze, że już na pierwszy rzut oka widać, iż Vasdenjas nie jest
tylko egoistycznym bufonem szukającym
poklasku. Mimo, że jako autor „Stworzeń
Barsawii” zachował się bardzo po smoczemu – wymienił drogocenną wiedzę za bliżej nieokreśloną wdzięczność w przyszłości. Zadziwiło to uczonych Throalu, gdyż
bardziej po smoczemu byłoby domaganie
się konkretów. Ale widać Vasdenjas lubił mieć sporo
długów wdzięczności, które mógł wykorzystać w nadarzającej się okazji…
Tiabdjin napomina jednak, że mimo łagodnego i przyjaznego usposobienia, Mistrz Sekretów jest
w końcu smokiem. Wielkim smokiem, bardzo niebez-

artykuły
piecznym i niewyobrażalnie potężnym tak samo, jak
pozostali członkowie starożytnej rasy.

Mistrz Sekretów starał się pomóc królestwu Scytii
uchronić przed Pogromem, lecz w wyniku therańskich
intryg, krasnoludy skłóciły się z wielkim smokiem. Vasdenjas nie pozostał im dłużny, z tego okresu pochodzi
jego przydomek Pożeracz miast.
Wiedza o magii i wzorcach jaką posiada Vasdenjas jest przeogromna. Prawie żaden smok nie może
się z nim mierzyć w tej dziedzinie, nawet Górski Cień.
Smok ma wiedzę o wszystkich dziedzinach magii, czarodziejstwie, iluzji i ksenomancji. Ponoć również jest
biegły w magii żywiołów, a wiedzę skrzętnie ukrywa na
kryształach pamięci przywalonych stosami drogocennych kamieni szlachetnych. Mistrz Sekretów posiada
też głęboką wiedzę o magii wątków. Jest ekspertem
w rytuale Tańca Niebieskich Duchów, nieodzownym,
starożytnym elemencie tworzenia nowych istot – smokowców. O Księdze Niebieskich Duchów polski czytelnik
mógł się dowiedzieć z przygody „Splugawieni”, związek
między Aardelą a działalnością Vasdenjasa jest logicznym następstwem powyższych faktów.
Dowiadujemy się nieco więcej o celach tego wielkiego smoka. Najważniejszą rzeczą dla
Powiernika Wiedzy jest zbieranie i zachowanie sekretów dotyczących szczególnie smoczego rodzaju, rytuałów, historii
i kultury. Pogłębia również swą znajomość
Prawdziwych Wzorców. W jego zbiorach
z całą pewnością znajduje się mnóstwo
drogocennych i niezmiernie ważnych
przedmiotów wzorca, o jakich nikt nie ma
nawet pojęcia.
Jednym z jego celów z całą pewnością
jest praca nad tworzeniem smokowców,
a zwłaszcza nad uczynieniem z nich odrębnej rasy. Za zgodą Górskiego Cienia
i Lodoskrzydłego, Mistrz Sekretów bada
związek Aardeli i Księgi Niebieskich Duchów. Jednak
efekt jego pracy nie jest zadowalający.
Vasdenjas nie mógłby sobie odmówić przyjemności
dzielenia się wiedzą, czy też „oświecania” Młodszych
Ras. Czuje się wtedy mędrcem, wyniesionym ponad
Dawców Imion, co bardzo dowartościowuje ego smo-

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

ODSŁONA TRZECIA – NAJWAŻNIEJSZA
Był rok 1999 kiedy FASA opublikowała jeden z najciekawszych dodatków. Całkowicie za
darmo, choć w postaci elektronicznej.
„Dragons” ukazały się już po styczniowej deklaracji FASA’y o deﬁnitywnym
zamknięciu linii Earthdawna (dokładnie
dwa lata później ﬁrma zakończyła działalność).
Podręcznik jest doskonały, na wysokim
poziomie. Ujawniał całą prawdę o smokach, w tym, również o naszym ulubieńcu. Ale już początek nas zaskakuje.
Górski Cień z wyraźnym zniecierpliwieniem i złością wypowiada się o Vasdenjasie, który zdaniem wielkiego smoka zbyt dużo zdradził Młodym Rasom
o smoczej naturze i planach starożytnych gadów. Ten
potężny smok wręcz skarcił Vasdenjasa. Mistrz Sekretów by odkupić swój błąd zaoferował Rytuał Prawdziwych Czynów – choć nie mamy w tym miejscu wiedzy,
cóż to takiego mogłoby być.
Ważne jest, że poznajemy nowe imię Vasdenjasa
– Gawędziarz (Talespeaker). Gawędziarzem jest osoba znająca ciekawe historie, lubiąca dużo opowiadać
i zdolna barwnie przekazywać swoje opowieści… Trzeba przyznać, że bardzo trafne miano.
Dopiero we właściwej części podręcznika, poświęconej wyłącznie Vasdenjasowi, przekonujemy się, że jest
on prawdziwym Trubadurem wśród wielkich smoków
Barsawii. Jest Powiernikiem Wiedzy smoków Barsawii
(Loremaster of Barsaive’s dragons), a funkcja ta jest
niezmiernie ważna dla całego smoczego rodzaju. Powiernik trzyma w swej pamięci wydarzenia i legendy
Twórców Imion od samego początku ich powstania.
Służy również jako Strażnik Rytuałów (Keeper of Rites) dbający o kontynuację tradycji i swoistej etykiety
wśród smoków.
Dowiadujemy się wreszcie, że poprzednim Powiernikiem Wiedzy była Thermail, a po jej tragicznej śmierci to Vasdenjas przejął obowiązki, ku niezadowoleniu
niektórych smoków. Lecz Mistrz Sekretów poszedł
krok dalej niż jego poprzedniczka. Stał się przewodnikiem wszelkiej wiedzy dla Młodszych
Ras, przewodnikiem zasłuchanym w swój
głos, wierzącym we własną wszechwiedzę
i nieomylność…
Na szczęście dla własnego rodzaju,
smocza natura Vasdenjasa i zapewne
obowiązki Strażnika Rytuałów nie uczyniły z niego jakiegoś nowatora, czy buntownika. W gruncie rzeczy Vasdenjsa pozostaje tradycjonalistą. Nie uznaje pełnego
potencjału Młodszych Ras, ciągle uważa
je za dzieci wymagające oświecenia i prowadzenia, które w zamian powinny dziękować i uwielbiać Twórców Imion, a swą
służbą zrekompensować dobrą wolę smoków.
Mistrz Sekretów stroni od walki, nigdy nie należał
do najokazalszych ﬁzycznie smoków. Jego bronią jest
światły umysł i zręczny język. Cały czas jednak pozostaje wielkim smokiem, z którym nie sposób się zmierzyć samotnie żadnemu z Dawców Imion.

Fizycznie, Vasdenjas osiągnął rozmiar porównywalny z throalskim galeonem. Kolor jego grzbietu
jest szarobrązowy, płowiejący aż do żółtego odcienia
wielkich skrzydeł smoka. Natomiast spodnia część ciała Vasdenjasa przybrała kolor skorupy jaja, podobny
do barwy kamieni, na których Powiernik
Wiedzy zwykł odpoczywać. Jego głowę
zdobią długie, proste rogi, lekko zakrzywione z tyłu smoczego łba.
Leże Vasdenjasa – Smocza Turnia
(Mount Wyrmspire) znajdziemy w Górach Scytyjskich niedaleko wschodnich
krańców Krwawej Puszczy. Jak już opisano w „Stworach Barsawii” to właśnie tutaj smoczyca Thermail zabiła się z rozpaczy po utracie jaj i przemianie smoczątek
w hydry. Teraz mamy wyraźne dowody,
że stał za tym okrutnym czynem Banita
(Outcast) – smok protoplasta Denairastów z Iopos.
Thermail była Powiernikiem Wiedzy i tę funkcję
przejął po jej śmierci właśnie Vasdenjas. Zaopiekował
się także pozostawionymi przez nią jajami, przejmując
część zwyczajów smoczycy.
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ka. Oczywiście w oczach współbraci nie jest to szczególnie doceniane, a czasami wręcz krytykowane.
Odsłona czwarta – tragiczna
To nie koniec opowieści o Vasdenjasie, jaką możemy
stworzyć kartkując kolejne dodatki do gry Earthdawn.
Zatrzymamy się w roku 2000 kiedy to na półkach księgarń pojawiła się kampania „Barsaive at
war”.
Po czterech latach od „Prelude to war”
kontynuacją epickiego zmagania Barsawii z Imperium Thery zajęło się Living
Room Games – spadkobierca autorskich
praw FASA’y do publikacji pod szyldem
Earthdawna.
Kampania przenosi nas kilkanaście
miesięcy po wylądowaniu Triumfa na
wzgórzach Ayodhya. Król Neden wypowiada wojnę Therze, siły Barsawii się
mobilizują, gorączka wojny ogarnia całą
krainę. Walka i zmagania na lądzie, wodach Barsawii i wśród chmur płynących
nad krainą przybiera prawdziwie epickie rozmiary.
I wtedy pojawia się właściwy czas i miejsce, by ukazać
Vasdenjasa.
Wielkie smoki wspomagają siły Barsawii, znajdując
w tym własne cele. Oczywiście nigdy nie darzyły sympatią Theran, a szalejąca wojna jest doskonałą okazją,
by przy niewielkich nakładach (jak na smoki) pokazać
Theranom gdzie zimują raki. Wielkie gady są świadome, że zjednoczone armie nie poradzą sobie z uzbrojonym po zęby Vivane i niezdobytą twierdzą Powietrzna
Przystań, biorą więc na siebie zadanie „odcięcia” Vivane od świata. Jak każdy plan smoków – również ten –
przeraża skalą i nakładami magii, jakie należy ponieść.
Smoki bowiem zamierzają odprawić starożytny rytuał,
który uwięzi całe miasto pod kopułą powietrza. Rytuał
trudny i zapomniany od tysiącleci. Muszą więc wspomagać się mądrością jednego z kathajskich smoków.
Posiadając stosowne komponenty do rytuału, pięć
wielkich smoków, w tym Górski Cień, Lodoskrzydły
i nasz Vasdenjas wzbijają się ponad Vivane i rozpoczynają rytualny taniec. Zataczając kręgi ponad miastem
odcinają je szczelną kopułą esencji powietrza i magii
popiołów z Jerris. Widok jest wprost imponujący. Z całą pewnością Mistrz Sekretów miał w tym swój wielki udział. Rytuał kończy się o północy, gdy jarząca się
błękitem kopuła żywiołu więzi całe miasto, a piątka

smoków otaczając mury miasta śpiewa do rana potężnymi głosami magiczną pieśń.
Lecz nawet nasz wszechwiedzący Vasdenjas nie
przewidział przemożnego wpływu magii rytuału na
otoczenie. Jedynie kathajski smok ostrzega o nadchodzącym niebezpieczeństwie. I bynajmniej nie jest to
eskadra therańskich kill lecącą z Rugarii
i Powietrznej Przystani, by zniszczyć ulewą ognia kopułę żywiołu izolującą miasto…
Niebezpieczeństwem jest sąsiadujący z prowincją Vivane Burzowy Szczyt
(Stormhead) i otaczając go chmura splugawienia. Gdy smoki skończyły rytuał,
Chmura poruszyła się i niczym tornado,
które unicestwia wszystko na swej drodze, ruszyła w kierunku Vivane! Nawet
mimo wysiłku Theran, potężny obłok
splugawionej magii dociera nad miasto.
I wtedy niespodziewanie pojawia się
bliźniak naszego bohatera – Vestrivan.
Samotnie stawia czoła Chmurze, znikając w jej centrum. Jakie uczucia musiały towarzyszyć Vasdenjasowi, gdy po latach spotkał splugawionego brata tylko
po to, by za chwilę utracić go na zawsze? Vestrivan
wśród błysku piorunów i ogromnego huku znikł w sercu mrocznego obłoku. A Mistrz Sekretów był świadom
swojej niewiedzy. Nawet on, największy Trubadur
wśród smoków nie znał recepty na pohamowanie tajemniczego zjawiska.
Po raz ostatni spotykamy Vasdenjasa w kluczowym
momencie oblężenia Powietrznej Przystani. Na początku tej epickiej bitwy tylko dwoje wychowanków Vasdenjasa czynnie wspomagało zjednoczone siły: Greissval i Lotiara. Nikt w najśmielszych marzeniach jednak
nie przypuszczał, że oto stanie się świadkiem pojawienia żywej legendy – powietrznego statku Earthdawn,
tego samego, który przed stu laty wyleciał z Throalu,
by sprawdzić, czy Pogrom naprawdę się już skończył.
Pojawienie się Earthdawna nad Powietrzną Przystanią wlało wiele odwagi w serca Barsawian. A gdy ujrzeli
throalski galeon: Varulus – w eskorcie majestatycznie
szybującego Vasdenjasa – gotowi byli do heroicznych
czynów w imię wolności krainy.
Ale nie tylko zwykli Dawcy Imion byli gotowi do poświęceń. Z platformy Powietrznej Przystani magowie
Imperium dziesiątkowali Barsawian ogniem magicznego lustra. Gdy skierowali je na kadłub Earthdawna, tylko Vasdenjas zdążył zareagować wystarczająco szybko. Zanurkował między walczącymi okrętami i przyjął
śmiertelne uderzenie na swoje ciało, chroniąc legendarny okręt przed pewnym zniszczeniem. Ogromna jasność oślepiła na chwilę wszystkich w promieniu kilku
mil od miejsca zmagań. Po chwili spalone i martwe ciało wielkiego smoka runęło na ziemię, grzebiąc pod sobą
dziesiątki therańskich żołnierzy. Z jego ciała uniósł się
mroczny cień i w ostatnim akordzie zemsty, dwoma
potężnymi ciosami spustoszył wokół siebie pole bitwy.
Mistrz Sekretów, Powiernik Wiedzy i Strażnik Rytuałów był martwy. Największy Trubadur wśród Twórców
Imion, jeden z najświatlejszych magów wśród smoków,
zakończył żywot poświęcając się dla małych Dawców
Imion. Żaden inny smok nie będzie już z taką pasją
snuł opowieści zasłuchanym uczonym z Throalu…
Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz
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Kilka nowych potworów
stwory do Wiedźmina i nie tylko

artykuł: Wiedźmin, fantasy

CHWYTNIK
Szli przez las, przestraszeni, źli. Cóż, nie mieli wyboru.
Takie miejsce ustalił wyższy kapłan. Nikt nie śmiał się sprzeciwiać. Był środek nocy i bardzo cicho, przerażająco cicho.
Ciągle zdawało się im, ze ktoś tu jest, słyszeli szepty – mieli
rację, po drzewach skakały chwytniki…

CECHY
Ko: 2 Po: 3 Si: 2 Zm: 2 Zr: 3 Zw: 2
In: 2 Og: 0 Wo: 1
Żywotność: 24 (6/12/18/24)
Walka wręcz: 2
Unik: 3
Obrona ﬁzyczna (dystans/broń/wręcz): 1/2/2
Obrona magiczna: 1
Zbroja: Brak
Broń: Szpony (k3+1+2xSi)
Moce: Brak
PW: 10
PM: 0

Muoteck

DELIRION
Hilej wrócił do chaty i usiadłszy na rozklekotanym krześle zwiesił głowę. Nie tak dawno temu los pozbawił
go córki, teraz, tak samo jak córka, w dziwny i tragiczny zarazem sposób umarła, w wielkich mękach, jego
żona. Miał dziwne przeczucie, że to nie koniec nieszczęść… Co to było – nikt nie wiedział… Zawładało ciałem
nagle, niespodziewanie, zabijając w przerażający sposób oﬁarę. Jeszcze dziwniejsze było, że TO zawsze
dopadało kobiety. Żaden medyk, znachor, mag, druid, po prostu nikt nie był w stanie określić czym TO
było… Kiedy liczba oﬁar dobiegła w Garibie dziesięciu osób, postanowiono wezwać wiedźmina. Nie chcieli
tego robić, jednak teraz nie widzieli innego wyjścia… Przybył, obejrzał ciała oﬁar i beznamiętnym tonem
orzekł: delirion…
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Chwytniki to potwory przypominające małpę. Mają długie szyje zakończone głową o ostrych, szpiczastych zębach.
Posiadają także prosty język i są stosunkowo mądre. Żyją
w nielicznych lasach kontynentu. Bardzo upodobały sobie
Brokilon, gdzie jest ich bardzo dużo. Łapy zakończone mają
wielkimi pazurami, natomiast oczy zazwyczaj czerwone i z
bardzo wąskimi źrenicami. Stwory występują przeważnie
w grupach liczących 2-6 osobników.

Delirion jest stworem nie posiadającym widzialnej postaci, przez co nikt nie dowiedział się dotychczas,
jak go pokonać. Ludzie z wiosek nawiedzanych przez jakiegoś deliriona wierzą, że stwór boi się egzorcyzmów, jednak one nie zawsze pomagają. Niestety, na razie nie ma innego sposobu choć tymczasowego
pozbycia się deliriona, więc egzorcyści mają co robić. Przejmuje ciało kobiety i zżera je od środka. Resztki
takowej oﬁary nie stanowią przyjemnego widoku. Delirion występuje na całym kontynencie, jednak nigdy
nie spotkacie go, przyjaciele, w pobliżu świątyń. Rzadko też wybiera na cel mieszkanki miast, więc znany
jest właściwie tylko prostym wieśniakom.
CECHY
Przyjmuje cechy osoby, w którą wstępuje. Zabić go można jedynie wtedy, gdy znajduje się w czyimś
ciele, niestety kosztem tej osoby.
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GARGULEC

Przeraźliwe skrzeki słyszeli od dawna, lecz teraz dopiero mieli okazje zobaczyć, co je wydawało. Potwór
siedział na dachu monastyru, oblizując łapy zakończone
ostrymi szponami. Na ich widok wzbił się w powietrze,
machając nie za dużymi skrzydłami. W oddali ujrzeli kilkanaście podobnych sylwetek. Był to dla nich początek
końca.

Muoteck
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Gargulce mają szaro zabarwioną skórę, czerwone
oczy, dwie łapy i skrzydła. Są mało inteligentne, za to
bardzo szybkie. Występują na dalekim południu kontynentu. Zazwyczaj spotyka się je w chmarach liczących
3k6 osobników. Stwory te są mało wytrzymałe, a ich
przysmakiem jest ludzkie mięso. Nie znają magii. Często prowadzą bratobójcze walki o prym nad stadem. Ich
ulubionym miejscem zamieszkania są opuszczone świątynie.

LACHANOK (ZWANY

TEŻ DUSIOŁKIEM)

Wiedźmin i chłop podeszli do leżącego pod drzewem
ciała.
– O, tutaj leży, tak jak żem go znalazł – zaczął gadać
wieśniak.
– Wiadomo co tu się stało? – zapytał zabójca potworów, klękając nad zwłokami.
– Ano, robić w polu nie chciał to przylazł tutaj i zasnął, psi syn. A jak żem go znalazł to już zimny był i siny, jakoby utonął…
– Dusiołek – stwierdził wiedźmin po krótkich oględzinach.
Dusiołek to mały magiczny potwór. Ma dużą głowę,
trochę przypominającą żabią, stosunkowo mały tułów
i duży zad z krótkimi nóżkami, cały porośnięty jest krótką szczeciną. Nie posiada zębów. Wzrostem nie przekracza 50 centymetrów, jest odporny na żelazo, ale bardzo
płochliwy, choć nie boi się zwierząt. Żywi się energioą
wysysaną z oddechem śpiących istot, głównie leśnych
zwierząt, choć żeruje także na nieostrożnych wędrowcach. Po uduszeniu oﬁary lub jej przebudzeniu dusiołek
natychmiast ucieka. Inspiracja – „Dusiołek” B. Leśmiana.

CECHY

Ko: 3 Po: 4/2 Si: 3 Zm: 3 Zr: 3 Zw: 2
In: 1 Og: 0 Wo: 1
*latanie/marsz
Żywotność: 29 (6/12/18/29)
Walka wręcz: 2
Unik: 3
Obrona ﬁzyczna (dystans/wręcz): 2/2
Obrona magiczna: 2
Zbroja: Gruba skóra (2)
Broń: Szpony (k6+2xSi)

MOCE

Potraﬁ porywać oﬁary z ziemi (3 PW), lecąc nad nimi,
szybko się zniżając, a potem uciekając do góry. W tym
celu musi wykonać test walki wręcz (obrona ﬁzyczna
oﬁary wzrasta wtedy o +1). Jeśli zakończy się powodzeniem, a chwytany nieszczęśnik nie zdoła uniknąć ataku
(test sporny z powyższym sprawdzianem walki wręcz),
zostanie pochwycony. Może się wyrwać (choć wtedy zapewne spadnie na ziemię), wykonując test sporny wspomnianego ataku i akrobatyki, gibkości lub walki wręcz.
PW: 10
PM: 0

CECHY
Ko: 2 Po: 4 Si: 1 Zm: 2 Zr: 2 Zw: 4
In: 1 Og: 0 Wo: 1
Żywotność: 10 (2/4/7/10)
Walka wręcz: 1
Unik: 4
Obrona ﬁzyczna (dystans/wręcz): 4/5
Obrona magiczna: 3
Zbroja: Brak
Broń: Brak

MOCE
# Odporny na czary mentalne
# Potraﬁ stać się niewidzialny (5 PM)
PW: 0
PM: 15
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STRACHOWYJ
Jakub „Qba” Kasper

– 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…

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 może ubierać zdobyczne
Broń: Kopniak (k3+2xSi) 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

PARSZYWIEC
– Ten tutaj – mówił Gwynn, pokazując humanoidalny
kształt w księdze – To parszywiec. Czemu możemy bezkarnie tępić parszywce, Heffelt? – Ponieważ to nie mają
własnej niszy ekologicznej. Poza tym wygladają jakby
zmarły na trąd dziadziuś wyszedł z mogiły, śmierdzą
jak wychodek po wiejskiej zabawie i roznoszą choroby,
od których lekarze wyrzygaliby własne ﬂaki, a którymi
chętnie i często obdarowują trzodę i bydło, a w konsekwencji ludzi. Żrą padlinę, ale chyba smakuje im także
świeże mięso. No i cholernie trudno się kurwich synów
pozbyć.
– Doskonale. Przejdźmy do następnego…
Parszywiec to kolejny z licznej grupy reliktów po koniunkcji sfer. Wystepują rzadko, gdyż zazwyczaj szybko zostają zlokalizowane i zneutralizowane. Wyglądem
przypominają człowieka z odpadajacymi płatami czarnej,
zgniłej skóry. Posiadają długie pazury i ostre zęby, służące do szarpania mięsa. Jest piekielnie silny, ale niezbyt
ruchliwy. Roztacza wokół siebie zapach zgnilizny i odchodów. Najmniejsza ranka zadana przez parszywca wiąże
się z zakażeniem jakąś nieprzyjemną chorobą. Żywią się
padliną, a gdy tej brakuje szukają żywego pożywienia.
Występują na terenach całego Kontynentu i Nilfgaardu.
CECHY
Ko: 4 Po: 2 Si: 4 Zm: 2 Zr: 2 Zw: 2
In: 1 Og: 0 Wo: 1
Żywotność: 50 (12/24/36/50)
Walka wręcz: 3
Unik: 1
Obrona ﬁzyczna (dystans/wręcz): 2/5
Obrona magiczna: 2
Zbroja: Brak
Broń: Pazury (k6+2xSi), zęby (k3+Si)
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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 walczy, często
kopie. Potwory te żyją w lasach w centrum kontynentu, w przemyślnie ukrytych ziemiankach. Stachowyje są
zazwyczaj dosyć grube i niskie. Mają długie szpiczaste
uszy, a ich ciało jest dosyć mocno owłosione. Ich przysmakiem jest mleko, które często kradną. Nie znają magii. Czasami posługują się jakąś zdobyczną bronią, choć
nigdy nie władają ją na poziomie wyższym niż przeciętny. Zazwyczaj żyją samotnie, lecz zdarzają się też pary.

MOCE

Muoteck

# Odporny na żelazo
# Odporny na czary mentalne
# Każda zadana przez Parszywca rana wiąże się z zakażeniem trupim jadem (1-4 na k6) bądź groźną chorobą (5,6 na k6)
PW: 20
PM: 0
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Muoteck

ZWODNIK
Tantra zgubiła się. Nie miała pojęcia, w którą stronę powinna pójść. Noc zapadała szybko, z każdą chwilą było coraz ciemniej… W momencie, gdy zmrok ogarnął las,
Tantra usłyszała ciche rżenie. Nim zorientowała się, skąd dochodziło, koń był juz przy
niej. Kruczoczarna sierść połyskiwała w blasku księżyca, a oczy wydawały się dziwnie
tajemnicze. Dziewczyna zdziwiła się nieco, bowiem był osiodłany.
– Pewnie się zgubił, jak i ja… – pomyślała i bez dłuższego wahania wsiadła na rumaka. Ten błyskawicznie rzucił się galopem w ciemność nocy. Tantra przeraziła się. Zrozumiała, że padła oﬁarą zwodnika… Rzeczywiście… W tej właśnie chwili koń zatrzymał się,
po czym jego ciałem targnęły silne drgawki. Przerażona dziewczyna zeskoczyła z siodła
i pomknęła w las, próbując uciec. Nie zdążyła. Szybko dogonił ją stwór o posturze konia, jednak z potwornymi kłami i żelaznymi na pozór kopytami.
Zwodnik może przybrać postać pięknego czarnego rumaka, który ukazuje się zgubionym, a gdy wsiądą na jego grzbiet w nadziei na szybszą podróż, gna galopem do swej
kryjówki. Tam przybiera prawdziwą postać. Ciężkimi, twardymi kopytami zabija oﬁarę,
którą potem pożera, nie pozostawiając nawet kości. Niewielu wie o jego isnieniu, bowiem zaginieni uważani są za oﬁary wilków. Występuje najcześciej w Kaedwen, kryjąc
się przed ludźmi. Jest odporny na srebro, jedynie żelazo może go zabić.
CECHY
Ko: 5 Po: 5 Si: 5 Zm: 4 Zr: 2 Zw: 3
In: 1 Og: 0 Wo: 1
Żywotność: 56 (14/28/41/56)
Walka wręcz: 3
Unik: 3
Obrona ﬁzyczna (dystans/broń/wręcz): 2/4
Obrona magiczna: 3
Zbroja: Twarda skóra (1)
Broń: kopyta (2k6+3xSi), zęby (2k6+2xSi)
MOCE
# Potraﬁ zmienić się w pięknego rumaka (5PM)
# Odporny na srebro
# Poświęcając 2 rundy i 10 PW potraﬁ się rozpędzić i statować przeciwnika, zadając
mu 3k6 obrażeń. Obrona atakowanego wzrasta wtedy o 2. PW: 20
PM: 5
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Marcin „Kroghul” Górecki

Merkury
opis planety do Kronik Mutantów

artykuł: Kroniki Mutantów, SF, postapokalipsa

średnica: 4880 km
odległość od Słońca: 57 910 000 km
długość doby: 59 dni
obieg wokół Słońca: 88 dni
największe miasta: Longshore, Undercity,
Darkways, Akirenko, Tambu, Threelands,
Mayama, Fukido

Marcin „Kroghul” Górecki

Największym podziemnym światem i bazą operacyjną Mishimy jest Longshore, będące zarazem głównym
portem gwiezdnym tejże korporacji. Longshore jest
rozległą pieczarą, której dno wypełnia Podziemny Ocean. Znajduje się na nim kilkanaście wysp, położonych
pod sztucznym niebem. Centralna, nazywana Longshore, leży poniżej krateru prowadzącego w przestrzeń
kosmiczną, a chronionego przez cud dawnej technologii zwany Niebiańską Tarczą – jest to plastyczna kopuła utrzymująca wewnątrz powietrze i chroniąca przed
promieniowaniem.
Każdy budynek na wyspach kryje schron, działa
i wyrzutnie rakiet. Tysiące oddziałów stoją w ciągłej
gotowości na wypadek choćby najmniejszej groźby
skierowanej przeciw Lordowi Dziedzicowi.
Właściwe Longshore umiejscowione jest na największej wyspie i przypomina gigantyczny kopiec termitów
wyrastający z morza, zwieńczony szczytem pałacu
Lorda Moya oraz iglicą Katedry Longshore należącej
do Bractwa i będącej jego jedyną bazą operacyjną na
Merkurym.
Longshore jest miastem stworzonym wyłącznie do
handlu i polityki. Wszyscy wielcy lordowie mają tu swoje pałace, a inne megakorporacje posiadają ambasady i enklawy handlowe. Jest też domem setek tysięcy
administratorów i samurajów oraz milionów zwykłych
obywateli.
Bram pałacu chronią dwa potężne gigamechy, pozostające w ciągłej gotowości. Sam pałac jest wielką
twierdzą bronioną przez sto tysięcy samurajów gotowych w każdej chwili oddać życie za swego władcę.
Sercem Longshore jest gigantyczny elewator, kompleks potężnych podnośników i wind, wożących setki
pojazdów i tysiące wojowników. Są zwożeni w dół do
Undercity, mrocznego, uprzemysłowionego świata poniżej Longshore.
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Merkury jest planetą położoną najbliżej Słońca
i czwartą w kolejności, która została poddana terraformowaniu. Jednak jego powierzchnia nie nadaje się do
zamieszkania. Jest całkiem wyjałowiona, z jednej strony przypiekana przez Słońce, z drugiej zimna i martwa,
chroniona przez porty gwiezdne umiejscowione wzdłuż
Linii Terminatora, która stanowi naturalną granicę między „dzienną”, a „nocną” półkulą globu. Stąd prowadzą
wejścia do rozległej sieci podziemnych tuneli znanych
jako Webway, które łączą sztuczne, podziemne biosfery nazywane Podziemnymi Światami. Merkury jest
dominium Mishimy, inne megakorporacje praktycznie
nie posiadają na nim włości.

Poniżej Podziemnego Oceanu leży Undercity, połączone z Longshore gigantycznym elewatorem. Jest
to ciemne, ponure miejsce, dom milionów obywateli
Longshore. Jak wszystkie podziemne miasta należące
do Mishimy, jest wielopoziomowym mrowiskiem pełnym tuneli i komnat, wypełnionym ludźmi i maszynami. Z wielkich rurociągów wokół ścian często uchodzi gorąca para, czasami ciekną żrące chemikalia. Tu
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i ówdzie rachityczne i zardzewiałe windy oraz drabiny
spadają do niższych poziomów. Im bardziej zagłębiasz
się w Undercity, tym jest gorzej. Życie w Undercity
jest krótkie i ciężkie. Tąpnięcia, braki tlenu i energii są
na porządku dziennym. Najniższe poziomy są domem
Ludzi bez Twarzy, którzy są najniższymi z najniższych
w społeczności Mishimy
Mdłe światło słoneczne, wzmacniane jest przez tysiące migoczących palników gazowych. Powietrze wypełnia huk wielkich maszyn przemysłowych i ryk rakietowych pociągów. Piętą achillesową społeczeństwa
Mishimy jest fakt, że miliony obywateli mozolnie produkują dobra i świadczą usługi na rzecz garstki samurajów. W Undercity nie ma pięknych widoków, jest za
to mrowie ciemnych tuneli, w których ludzie walczą
o każdy metr przestrzeni, zaś całe rodziny spędzają
życie, nie odchodząc nawet na milę od maszyn, przy
których pracują. Zmęczeni niekończącą się pracą ludzie żyją na granicy śmierci głodowej, z zawiścią obserwując jak spasieni kupcy niesieni są w lektykach
do swych sklepów. Tylko ciągła obecność patroli samurajów zapobiega zamieszkom. Wszyscy wiedzą
o groźbie śmiertelnej kary w przypadku nawet
najmniejszej próby wystąpienia przeciw władzy.

stać się do merkuriańskich podziemnych światów.

Akirenko to kolejny gigantyczny, podziemny świat,
baza kombinatu elektronicznego Akirenko. Niegdyś
charakteryzował się pięknym krajobrazem. Przez stulecia kombinat rozrósł się, porastając podłoże niczym
gigantyczna narośl. Notable podzielili miasto na dwie
sekcje: Wiszące Pałace i Dolne Miasto.
Pod stropem podwieszone są Wiszące Pałace, potężne platformy zabezpieczone solidnymi kablami, tam
gdzie znajduje się pałac Damiyo i siedziby służby Lorda Akirenko. Notable wyrzucają nieczystości do Dolnego Miasta, którego ulice wypełnione są śmieciami
i nieczystościami.
W Akirenko przeprowadzane są eksperymenty mające na celu replikację biorobotów Cybertronicu. Odniesiono w tej dziedzinie pewne sukcesy i na Merkurym często można spotkać samurajów wyposażonych
w elektroniczne protezy. Akirenko jest miejscem pielgrzymek kalekich samurajów liczących na możliwość
przeszczepu utraconych kończyn.
Miasto wypełniają tysiące małych warsztatów i potężnych
ﬁrm, które dniem i nocą produkują elementy elektroniczne. Mieszkają tutaj najwięksi
Darkways są częścią Mereksperci w dziedzinie elektrokurego, która znalazła się
niki, włączając w to czarnych
pod wpływem Legionu
Adeptów parających się praCiemności. W ich czedawną i zapomnianą sztuką Cyluściach, na wpół zakobermancji, potwornym studium
pane cytadele wznoszą
myślących maszyn.
swe iglice ku merkuriańGigantyczne Tambu jest sieskiemu niebu. Nikt nie
dzibą kombinatu zbrojeniowego.
wie jak Legion Ciemności
Jest to największy producent broni
dostał się do podziemw korporacji Mishima. Stacjonuje tunych światów. Niektórzy
taj armia bardziej liczna, niż wojska
przypuszczają, że ich
wszystkich merkuriańskich Keiretsu
zwiadowcy byli przemycai prawdopodobnie najbardziej efekni przez wolny port Impetywne siły obronne na całej planecie.
rialu – Fukido. Inni sądzą,
Bezwzględność Damiyo z Tambu jest
że wpełźli przez ukryte
legendarna, kupują, eliminują i niszprzejścia
prowadzące
czą wszystkich konkurencyjnych prona powierzchnię. Jeszcze
ducentów broni. Tambu jest prawie
inni twierdzą, że użyli mocy
całkowitym monopolistą w dziedzinie
Marcin „Kroghul” Górecki produkcji i handlu bronią.
Mrocznej Symetrii, by otworzyć wejścia na tyłach Mishimy. Nie wiadomo jak było
naprawdę, jednak wszyscy znają skutki ich przybycia.
Prowincja Tambu, to wielki, ciemny podziemny świat,
Zstąpili do słabo zaludnionych prowincji Sotoni i Za- wypełniony potężnymi fabrykami i piecami hutniczymi.
ta, mordując mieszkańców zanim lokalni władcy zdąży- Jeziora ciekłego metalu zastygające na zewnątrz zakłali poprosić o pomoc. Ciała zabitych zwieziono do nowo dów są później eksplorowane przez złomiarzy. Jaskinia
powstałych cytadel i przemieniono w Nieumarłych Le- ciągle się rozrasta, drążona przez maszyny górnicze,
gionistów. Kilku ocalałych, którzy nie zdążyli popełnić które w poszukiwaniu rudy kopią nowe galerie, zasiezbiorowego rytualnego samobójstwa przeniesiono do dlane przez obywateli przybyłych do Tambu w poszupomieszczeń, gdzie dokonywano deformacji i zmienio- kiwaniu pracy. Nad miastem górują nitowane, pancerno w Nekromutantów.
ne mury gigantycznej Żelaznej Twierdzy. Na blankach
To właśnie wtedy Legion Ciemności zajął opuszczone czuwa nieustannie ponad tysiąc mechów.
prowincje, zmieniając je w bazy wypadowe na terytoria Mishimy.
W dawnych czasach Threelands były trzema prowinLord Moya zarządził budowę kręgu potężnych fortec cjami rządzonymi przez trzy różne Keiretsu: Nagoya
blokujących drogę. Mimo to jednak sługi mrocznych Industrial, Issan Steel i Kazan Minerals Group. GeoloApostołów są w stanie przemknąć się względnie ła- giczny uskok, który odsłonił pokaźne złoża minerałów
two. Niegdyś piękne tereny pokryte są obecnie lasami umożliwił budowę tych trzech podziemnych światów
fosforyzujących narośli i jeziorami ohydnego przemy- w bardzo bliskiej od siebie odległości. Z biegiem lat
słowego szlamu. Pomimo wysiłków Lorda Moya plotki najpierw połączyły się podziemne tunele, a następo inwazji Legionu Ciemności dotarły do Bractwa, które nie zaczęły się wzajemnie przenikać kopalnie, fabryki,
wywarło potężny, dyplomatyczny nacisk, by mogło do- drogi oraz miasta. Przez lata panował tu pokój, jed-
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nak stopniowo narastały dysputy wokół praw do złoża, własności ziemi i użytkowania. Ta wymiana zdań
doprowadziła do wybuchu wojny między Nagoya a Issan. Z początku Kazan pozostawał neutralny, w końcu
jednak również pogrążył się w chaosie co zmusiło go
do włączenia swoich jednostek do wojny. Konﬂikt narastał, budowle i kopalnie zostały zniszczone. Obywatele
padali oﬁarą terroru.

Mayama jest najszybciej rozwijającym się podziemnym światem Merkurego, ponieważ ma tu swoją siedzibę Mayama Heavy Engineering Group, która zajmuje się drążeniem i konserwacją wielu nowych korytarzy
i podziemnych światów. Mayama prowadzi najwięcej
odwiertów, a ich zakłady wraz z gigantycznymi machinami wiertniczymi są większe niż wszystkie zakłady konkurentów razem wzięte. Powstają tutaj machiny budowlane, mechy i wiele urządzeń dla przemysłu
ciężkiego. Maszyny produkcji MHEG postawiły wiele
budynków na Wenus, Marsie i Lunie, architekci zaś
słyną z budowy kompleksów pałacowych i systemów
podziemnych bunkrów i schronów. Stworzyli między
innymi Wolne Miasto Kosaki, sąsiadujące z Longshore.
Wnętrze podziemnego świata Mayamy zdominowane jest przez potężne cielsko Schronu, monstrualnej
fortecy otoczonej kręgiem dziewięciu mniejszych, niemniej potężnych twierdz. Pomiędzy twierdzami rozciągają się tunele, którymi wojsko może dostać się do
każdej części obszaru. Samo miasto otoczone jest solidnymi murami.
Fukido było świetnym pomysłem, który jednak został źle zrealizowany. Najwyższy władca Kayi pradziadek obecnego Władcy pragnął otwartego portu, mogącego rywalizować z Longshore i który osłabiłby władzę
jego syna Nakamury, ówczesnego Następcy tronu Merkurego. Podziemny świat został stworzony na półkuli
przeciwległej do Longshore i zaoferowano przestrzeń
wszystkim, których było na nią stać, nawet przybyszom spoza Mishimy. Tak oto po raz pierwszy w historii

ci, którzy nie byli obywatelami Mishimy mogli wynająć
przestrzeń pomimo znacznie zawyżanych cen. Imperial
skwapliwie skorzystał z okazji i poprzez umieszczenie
tam różnego rodzaju ﬁrm i agentów wydzierżawił 98
procent gruntów. Korupcja, łapówkarstwo oraz szantaż
spowodowały to, że Imperial dostał to, czego chciał.
Pewnego ranka mieszkańcy Mishimy odkryli, że konkurencyjna megakorporacja posiadła punkt zaczepienia
w ich merkuriańskiej ojczyźnie. Mishima zaprotestowała i zaczęła przygotowania do wojny, lecz dzierżawa
była legalna w świetle prawa Kartelu, a Imperial zaapelował do Kardynała o wsparcie. Dzięki mediacjom
Bractwa u obu stron konﬂiktu uniknięto rozwiązań
siłowych. Mishima w końcu zaakceptowała obecność
Imperialu u siebie, gdyż dzierżawa miała trwać tylko
dziewięćdziesiąt dziewięć lat. Tak więc musieli czekać
tylko do wygaśnięcia kontraktu by móc bez przeszkód
eksmitować obywateli Imperialu ze swoich ziem. Imperial zdaje sobie sprawę, że czas ich pobytu na Merkurym się kończy więc wdrożył system zbliżony do
anarchistycznego wolnorynkowego kapitalizmu. Imperial ma nadzieję, że tego typu działania w Fukido odstraszą Mishimę od prób odzyskania tego miasta gdy
dzierżawa wygaśnie.
Na podstawie materiałów z: www.sebman.com.
Marcin „Kroghul” Górecki
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Obecnie trzy Keiretsu toczą między sobą ciągłe potyczki, próbując rozbudować swoje terytoria. W toku
działań wojennych budynki wraz z infrastrukturą zostały całkowicie zrujnowane. Żaden z konkurentów nie
chce wydawać pieniędzy na renowację terenów, które
mogą zostać przejęte przez wroga. W ten sposób trzy
skłócone prowincje stały się opuszczonymi, jałowymi
krainami, nieustannie plądrowanymi przez grupy Roninów, Samurajów i złomiarzy walczących przeciw sobie.
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megakorporacja ze świata Kronik Mutantów
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– Tak. Tak. Oczywiście. Na pewno odzyskamy. Jasne. Tak – niczym sierżant rzucał słowa Amman, rozmawiając przez zestaw słuchawkowy. Zakończył połączenie, po czym odwrócił się do reszty.
– No Panowie, okres terraformacji się skończył.
Wreszcie jest zlecenie, co prawda mamy odzyskać tylko przesyłkę ale zawsze coś – powiedział Amman. Miny
pozostałej dwójki wyrażały rozczarowanie.
– No cóż, lepszy Agressor w dłoni niż Charger w samochodzie – uśmiechnął się Itr.
– O co chodzi tym razem? – spytał.
– Pułkownik Gorlov stracił w trakcie transportu przesyłkę – powiedział Amman.
– Na Kardynała, przecież od tego są odpowiednie
służby, przecież to poniżej poziomu wody żebyśmy się takimi rzeczami zajmowali – oburzył się
Zard.
– Może i tak – wesoło odparł Amman – ale
po tą przesyłkę przybyła trójka uzbrojona
w MP105.
Mina Zarda mogła posłużyć za wzorzec zdziwienia.
Jak to – spytał – goście mają wypasione giwery Bauhausu?? I zwijają jakąś paczkę?? Przecież same
giwery są warte dużo więcej niż
ich odpowiedniki z innej korporacji!
– I to jest właśnie problem,
który powinniśmy rozwiązać
– odparł Amman – Może
nasz pułkownik nie da nam
za dużego przelewu za to
zlecenie, ale już nie mogę się
doczekać po skończonej misji jakiegoś małego kanału na
zakupy w Bauhausie, zbijemy na tym
małą fortunę – śmiał się Amman.
– Ty, przestań – zaprotestował Itr. – Jak mówi starożytne przysłowie: ten mutant jest jeszcze żywy i biega
po Cytadeli Legionu Ciemności, a ty już go pogrzebałeś
i podzieliłeś jego majątek.
Wszyscy zaśmiali się serdecznie.
– Od czego zaczniemy? – spytał Zard. Może pogadam ze znajomym i się dowiem co mówi Sztuka na
temat lokalizacji naszej zguby?
– Przedni pomysł – powiedział Itr. Tylko czy nas na
to stać? Może sam spróbujesz?
– Słabo mi to idzie, ale rzeczywiście brak nam ochoty na koncie na rozwijanie tak dużej akcji, poza tym to
pewnie mała paczka – zaśmiał się Zard.
– W rzeczy samej, paczuszka, ledwie zmieściła się
na ciężarówce – ledwo wymówił, śmiejąc się Amman.
Myśli przyjaciół krążyły wokół paczki. Czemu my? Co
jest w paczce?
Hierarchia Bauhausu zbudowana jest wokół czterech
rodzin Książąt Elektorów. Rodowód wywodzą z czasów
jeszcze przed kolonizacją układu słonecznego. Karie-
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rę zaczynali skromnie, jako doradcy wojskowi, by następnie opanować Hale Dyrektorów, na sam koniec zaś
przejmując i kontrolując wszelkie poczynania Bauhausu. Wojsko nieprzerwanie trzyma bardzo silną pozycję
w korporacji dzięki ciągłości linii rodów Książąt Elektorów. Wszelkie wyższe urzędy mogą być piastowane
jedynie przez oﬁcerów wysokiej rangi. Reguła ta nie
stanowi problemu dla wyjątkowych czy zdolnych urzędników cywilnych, awansowanych w miarę potrzeby do
stopnia pułkownika włącznie bądź jego odpowiednika.
Wojskowe paradne uniformy, mocno zdobione złotymi
spinkami oraz ceremonialne miecze u pasa stanowią
wspólną cechę w całym imperium biznesowym Bauhausu. Każdy z rodów jest całkowicie odpowiedzialny
za jeden obszar działalności czy aspektu
życia tej Megakorporacji. Komodor Armii
– Romanov – jest najwyższym dowódcą połączonych sił zbrojnych. Dyrektor Przemysłu – Richthausen – odpowiada za całą gospodarkę oraz
wszelkie rzeczy związane z ekonomią. Służący Ludu – Bernheim – nadzorują wszelkie rzeczy
związane z pracownikami Megakorporacji oraz ich dobrym
i szczęśliwym życiem. Ostatnia rodzina to Dozorcy Wiary
– Saglielu – których celem jest
wewnętrzne bezpieczeństwo,
wymiar sprawiedliwości oraz
walka przeciwko Legionowi
Ciemności.
Bauhaus, od zarania dziejów, był znakiem jakości
towaru. Polityka biznesoMarcin „Kroghul” Górecki wa ma dwa zadania przed
sobą. Po pierwsze dostarczać na własny rynek tylko najlepsze produkty, po
drugie aby były w stanie konkurować z każdym innym
z produktów pozostałych Megakorporacji. Stałe poszukiwanie najlepszych możliwych rozwiązań wymusza
ogromne zapotrzebowanie na projektantów czy inżynierów. Działy kontroli jakości nie dopuszczają aby
niesprawdzony i słaby produkt opuścił jakąkolwiek fabrykę Bauhausu.
Podążanie za tak wygórowanymi oczekiwaniami co
do jakości stanowi o tym, że wszelkie artykuły tej Megakorporacji są bezkonkurencyjne, bajecznie drogie
i pożądane wszędzie tam gdzie przepych i bogactwo są
wymogami. Alternatywą dla tych przedmiotów przepychu są produkty nie sygnowane logiem Bauhausu, lecz
posiadające nie gorszą jakość. Podobnie jak inne Megakorporacje, i ta prowadzi działalność w każdej możliwej dziedzinie biznesu. Wszędzie widać troskę o brak
uzależnienia wobec jakiegokolwiek innego producenta
niż własny. Jeśli jakakolwiek gałąź przemysłu miałaby
zyskać miano strategicznej czy dumy Megakorporacji,
zdecydowanie byłyby to fabryki produkujące wszelkiej
maści ciężkie maszyny, konstrukcje czy machiny gór-
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rzone i ukierunkowane ku mobilności w połączeniu ze
skutecznością działań. Wysoki status wojskowych kusi
niezliczone masy Bauhauserów do wstąpienia do wojska, jedyny problem to braki w materiałach i surowcach, które uniemożliwiają dostateczne wyposażenie
wszystkich rekrutów, aby zyskali status operacyjny.
Siły Zbrojne pod jurysdykcją Księcia Elektora Romanova, podzielone są na cztery główne formacje: Siły
Pancerne, Dragonów; Piechotę, Huzarów; Kawalerię
Powietrzną oraz Siły Specjalne. Siły Pancerne tworzą
rdzeń sił zbrojnych. Początkowo organizowani byli do
działań w otwartym terenie, teraz dzięki zmianie w projektach
wozów bojowych czy
strategii, dostosowali
się do głównego obszaru działań jakim są dżungle na Wenus.
Huzarzy to nazwa najpopularniejszych
konwencjonalnych
sił
naziemnych.
Mimo lżejszej broni i mniejszej siły ognia,
formacja zawsze stanowi nie lada wyzwanie
dla jakiejkolwiek piechoty innych Megakorporacji. Duże i ciężkozbrojne helikoptery
stanowią podstawę wyposażenia Kawalerii Powietrznej. Zakres działania
tej formacji nie kończy się na
walce – wsparcie logistyczne lub
utrzymywanie mostów powietrznych są także ich domeną.
Razem z Imperialem, Bauhaus
dysponuje najlepszymi jednostkami specjalnymi w całym układzie słonecznym. Trening,
wsparcie czy wyposażenie formacji
stoi na najwyższym poziomie. Elita
wywodzi się z najlepszych żołnierzy
jednostek liniowych. Bomberzy Bahuasu to
nazwa najbardziej znanej jednostki przeciwpancernej
używanej w misjach – prawie samobójczych – przeciwko pancernym siłom wroga. Kolejne znane jednostki
to Umierające Gwiazdy, specjalnie szkolone do walki
z Legionem Ciemności. Plotka głosi że wielu żołnierzy
spośród Gwiazd szkolonych jest w szeregach Bractwa
używania Sztuki, lecz nikt jak dotąd nie pożył na tyle
długo żeby dostarczyć dowodów. Wenusjańscy Rangerzy ze względu na charakterystyczne zbroje są chyba
najbardziej charakterystyczną wizualnie jednostką.
Honor jest najważniejszy w siłach zbrojnych. Praktycznie nie ma problemów z dyscypliną, zwłaszcza
wśród oﬁcerów. Więźniowie czy jeńcy (w odróżnieniu
od innych Megakorporacji) są zawsze traktowani dobrze. Po bitwie ranni po obu stronach mogą liczyć na
takie same traktowanie, a rozejmy czy zawieszenia
broni są zawsze respektowane.
Wenus jest domem Bauhausu w wewnętrznej części
Układu Słonecznego. Stolicą zaś tej planety jest Heimburg znajdująca się na północnej półkuli planety. Po-
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nicze, dźwigary służące budowie drapaczy chmur.
Charakterystyczną cechą tej Megakorporacji są
Zakony. Najważniejszy z nich to Wysoki Zakon Szpitala na Wenus zwany w skrócie Wielkim Zakonem.
Członkiem tegoż Zakonu może zostać jedynie osoba
w randze generała bądź admirała, ponadto aby wejść
w szeregi tego elitarnego stowarzyszenia trzeba zostać
zarekomendowanym przez minimum dwóch działaczy.
Nie bez znaczenia jest również fakt wymaganych i bynajmniej nie niskich miesięcznych dochodów. Szeroko
rozpoznawanym Zakonem jest Pauldroński. Członkowie wyróżniają się z tłumu noszonymi chromowanymi
lewymi naramiennikami. Zakon Oxi Paulusa jest zakonspirowanym kręgiem osób, których głównym zadaniem jest walka z Legionem Ciemności. Sprzeczne
plotki krążą o tym zakonie, albowiem większość ludzi
jest przekonana, że większość jej członków stanowią
Inkwizytorzy i Mistycy. Ludzi zrzeszonych w tym zakonie otacza zła sława za jakoby krwawe metody uzyskiwania odpowiedzi na pytania.
W Megakorporacji, bardziej niż
w jakiejkolwiek innej widoczny jest archetyp
średniej klasy człowieka,
kąśliwie nazywany wszędzie Bauhauserem. Poziom edukacji czy bogactwa
jest jednakowy na wszystkich
poziomach, stanowiąc egalitarną drogę myślenia. Średni
pracownik jest inżynierem bądź
monterem. Każdy z nich żyje
w przeświadczeniu, że to co robi
jest ważne dla całej korporacji, włączając w to także
Bractwo. Osoba ta zarabia
bardzo dobrze, będąc w stanie utrzymać współmałżonka
wraz z dwójką dzieci we własnym apartamencie.
System edukacyjny zakłada wąską specjalizację, dając wiele wiedzy technicznej. Następstwem tego
jest fakt słabej znajomości nie tylko innych Megakorporacji, lecz również własnej.
Marcin „Kroghul” Górecki
Od czasu do czasu taka rodzina słyszy o wielkim zwycięstwie w wielkiej bitwie, jednak nie przywiązuje do tego dużej wagi. Życie płynie
swoim torem, mieszkanie w mieście ma jedynie zalety,
dopóki Bauhauser nie musi się zająć życiem ulicy poniżej jego poziomu. Umysł średniaków Megakorporacji
podpowiada jedynie, że Bauhaus jest zabezpieczeniem
przeciwko jakiemukolwiek zdarzeniu, czy to chorobie,
czy to wypadkowi. Powszechna myśl „jestem małym
trybem w wielkim kole zębatym Bauhausu” obrazuje
dumę z przynależności do tej Megakorporacji.
Siły zbrojne Bauhausu zasłużyły na reputację dobrze wyszkolonych i dobrze wyposażonych. Braki w sile ognia jednostki nadrabiają wszechstronnością oraz
opancerzeniem. Regiment Dragonów, czyli jednostki
pancerne są najbardziej szanowanymi ze wszystkich
wojsk. Najwyższym honorem dla jakiegokolwiek żołnierza jest awans na oﬁcera Dragonów. Wyposażenie
jednostek bojowych choć, jak już wspominałem, nie
posiada wyjątkowej siły ognia, jest mocno opance-
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nad jedna trzecia powierzchni Wenus pokryta jest gęstą, wrogą dżunglą. Druga południowa półkula planety
pokryta jest oceanem płytkiego błota. W okolicach biegunów dżungle są coraz rzadsze i wreszcie ustępują
płaskim stepom. Całą planetę pokrywa sieć leniwych
rzek i rzeczek z tym jednak wyjątkiem, że wody niosą
każdą możliwą chorobę i zarazki. Kontrastem dla dżungli są wieżowce wyrastające setki metrów powyżej. To
Heimburg – stolica Megakorporacji.
Miasto jest czyste przynajmniej w dzielnicach korporacyjnych Kresy i przedmieścia nie wyróżniają się
niczym szczególnym – są tak samo brudne i zaniedbane jak w każdym innym mieści dowolnej Megakorporacji. Jedynie dziesięć procent całej ludności to szlachta,
reszta to ludzie Bauhausu, Wolni Strzelcy, poszukiwacze fortuny szpiedzy i pracownicy innych Megakorporacji(najbardziej liczny jest Imperial). Gwarny Heimburg
pulsujący życiem, zarażający mieszkańców optymizmem w pełni zasługuje na miano Miasta Nadziei.
W Mieście Luna, Bauhaus posiada sławetne Bliźniacze Wieże. Zawierają wszystkie centralne organy zarządzania, działy i ministerstwa czterech
Książąt Elektorów. Zachodnią wieżę zajmuje
Ministerstwo Obrony (wyższe kondygnacje).
Natomiast dół okupują Korytarze Doradców.
Właśnie tam jest wiele wydziałów i komórek odpowiedzialnych za współpracę z wszelkimi organizacjami
i ﬁrmami Wolnych Strzelców. We
wschodniej wieży siedzibę mają
Książęta Elektorzy, Rady Ekonomiczne, Przemysłowe, Społeczne
i inni wysocy urzędnicy.
Bezpieczeństwo w budynku jest ścisłe jednak
nie aż tak paranoiczne jak w kwaterze
głównej
Cybertroniku czy
Imperialu.
Ma
rci
Po całej pon„
wierzchni planety roz- Krog
h
siane są Cytadele Legionu. ul” G
óre
Obwarowane fosami, zasiekack
i
mi i wieżami strażniczymi są często
zarzewiem nie tylko drobnych potyczek
lecz również regularnych bitew. Walka Bauhausu przeciwko Legionowi, jest często wykorzystywana
przez Imperial. Zwłaszcza Krwawe Berety jak szakale,
z zajadłością atakują wyczerpane bojem z Legionem
Ciemności jednostki Bauhausu. Ciągła wojna o ziemie
i surowce pomiędzy tymi dwoma Megakorporacjami
znaczy powierzchnię Wenus.
Siły prawa, nazywane Niebieskimi (ze względu na
wygląd uniformów) są sławne dzięki ekstremalnej wydajności i szybkości. Skupiają się nie na egzekwowaniu prawa, lecz zapobieganiu zbrodni. Patrole składające się z minimum dwóch Niebieskich spotykane są
nie rzadziej niż co pięć minut. Wszyscy w formacji są
wysocy – minimalny wzrost to ponad 180 cm, co wyklucza wiele kobiet z tej służby. Podczas rutynowego
patrolu Niebiescy uzbrojeni są w pistolety oraz granaty
gazowe. Szorstcy i twardzi w zachowaniu, nie traktują życzliwie tych, którzy nadużywają ich cierpliwości.
W miastach Megakorporacji małe policyjne posterunki
znajdują się w każdym bloku, mając na stanie od 4 do
12 oﬁcerów. Każdy taki posterunek posiada uzbrojenie

umożliwiające rozpędzenie demonstracji oraz przygotowany jest do prawdziwej walki. Dodatkowo oprócz
miniplacówek, na każdy kilometr kwadratowy przypada większa komenda posiadająca na stanie ok. 200 oﬁcerów oraz 20 pojazdów.
Bauhaus jest twardym negocjatorem handlowym,
zawsze godnym zaufania w momencie zamknięcia
sprawy i podpisania umowy. Megakorporacja znana jest
ze spóźnień w załatwianiu spraw. Wynika to z przywiązywania ogromnej uwagi do każdego aspektu umowy.
Wnikliwe studia nad treścią zawsze trwają długo, natomiast żądanie dokładności przez Bauhaus wobec partnerów biznesowych jest często mylone ze snobizmem.
Młodzi dyplomaci są wysyłani do Cartelu jedynie celem
nauki sztuki negocjacji oraz zdobycia doświadczenia.
Cartel zawsze był poza głównym celem działań Bauhausu. Nagminne jest, iż sprawy które mógłby rozwiązać Cartel, są dyskutowane z Bractwem, które swoją
drogą dyplomatyczną wymusza bądź wspiera dążenia
Bauhausu.
Jak wynika z powyższego Megakorporacja zawsze wspiera Bractwo.
Pierwszych
czterech
Kardynałów
pochodziło z szeregów Bauhausu.
Megakorporacja wycierpiała
najwięcej przy ataku Ciemności i jest to organizacja
która wkłada największy
wysiłek w walkę z Legionem Ciemności, pozostawiając własne bezpieczeństwo na
drugim planie. Siły zła są atakowane zawsze wszędzie i za wszelką
cenę. Z punktu widzenia Bauhausu
wszystko poza honorem i życiem
osób cywilnych może zostać poświęcone w wojnie przeciwko Legionowi Ciemności.
Pierwszy pocisk wbił
się w podłoże w miejscu,
gdzie stał przed chwilą
Amman. Kolejne również fatalnie spudłowały.
Itr oddał strzelającym
swoją porcję magazynku, przerywając na
chwilę kanonadę. Przyjaciele zmienili miejsca i znaleźli
nowe schronienia za skrzyniami.
– Niech mnie ktoś postrzeli – zaśmiał się Amman.
– Cały magazyn skrzyneczek! Ostatnie słowa prawie
wykrzyczał w komunikator, gdyż parę wystrzałów
przerwało ciszę. Obłowimy się jak pluton zwiadu na
Wenus – dodał beztrosko.
– Rzeczywiście, jeśli nasze podejrzenia są słuszne,
odzyskamy to co mieliśmy, plus parę rzeczy ekstra
– dodał Zard.
– I za to cenię sobie naszą kochaną ﬁrmę, przychody poza wszelkimi podejrzeniami Taksatorów – dorzucił Itr.
Jarosław „Tadeopulous” Smolar

artykuły

Multidej

Labirynt macon
opis lokacji do Neuroshimy

artykuł: Neuroshima, postapokalipsa, SF

GRA
Pomysł jest banalnie prosty. W odciętej od reszty miasta dzielnicy zamyka się parę drużyn, których
głównym zadaniem jest wytłuc przeciwników. Drużyna, która wygrywa, zgarnia nagrodę wartą masę gambli, np. osiemnastokołowca z zapasem benzyny. Żeby
jednak nie było nudno, grę urozmaica się różnymi zadaniami. A to rozrzuca się skrzynki z zaopatrzeniem,
a zawodnicy walczą o nie jak te psy, a to trzeba zdobyć
ﬂagę którejś z ekip. Za to wszystko są punkty, które
przeliczają się na miejsce danej drużyny w rankingu
i gamble dla obstawiających.
Jedna rozgrywka rzadko kiedy trwa dłużej niż dwa
– trzy tygodnie. Zazwyczaj te kilkanaście dni wystarczy, żeby wyłonić zwycięzcę – poranione i wycieńczone
niedobitki innych drużyn szybko zapominają, co zgotowali dla nich ich pracodawcy na zewnątrz, i kapitulują jedna po drugiej. Czasem zdarza się, że ostre
walki toczą się do samego końca, gdy na placu boju
pozostają dwie drużyny. Wtedy stawki zakładów biją
rekordy, co przekłada się na sławę Labiryntu i kolejne
usprawnienia przy następnych edycjach. Po zakończeniu rozgrywki następuje kilka tygodni przerwy, w czasie której Labirynt jest reperowany, a wysłannicy szefa
pozyskują możnych graczy. Gdy wszystko jest gotowe,

zaczyna się kolejna gra…
Przystąpić może do niej każdy, kto ma za sobą kilku
(od trzech do pięciu) zbrojnych na tyle szalonych, by
w to wejść. Tworzą drużynę, która dostaje ﬂagę i pozycję na oﬁcjalnej liście rankingowej, dzięki któremu
włącza się ją do zakładów bukmacherskich. Przed przystąpieniem do gry dokładnie określa się dopuszczalne
uzbrojenie i wyposażenie startowe. Zazwyczaj oznacza
to nieograniczoną liczbę broni białej, jedną broń palną
i kilkanaście pocisków do niej, a także żarcie na kilka
dni.
Wreszcie po ustaleniu wszystkiego drużyny ustawiają się w różnych krańcach dzielnicy i na dany sygnał
wbiegają w poszukiwaniu miejsca na bazę. Niektórzy
pechowcy giną już w pierwszych minutach zawodów
– nigdy potem przeciwnicy nie będą tak odsłonięci. Po
zabarykadowaniu się w norach ekipy zaczynają kombinować, jak tu się pozbyć konkurentów – gra się zaczyna.
Nad przebiegiem czuwają organizatorzy, których
zbrojnym ramieniem są Strażnicy. To niemili goście,
świetnie wyszkoleni i wyekwipowani na wzór przedwojennych antyterrorystów – czarne pancerze kevlarowe, broń automatyczna, noktowizory, komunikatory…
Dziesięciu gości tworzących oddział nie do zatrzymania, przynajmniej przez wygłodniałych i niedozbrojonych zawodników. Strażnicy regulują konkursy i stoją
na straży zasad:
Zasada nr 1 – Zabronione pod karą śmierci jest niszczenie kamer i innego sprzętu elektronicznego. Ten
sprzęt to skarb Labiryntu i każde jego celowe uszkodzenie karane jest wjazdem Strażników, którzy robią
porządek z całą drużyną, ze skutkiem dla niej śmiertelnym.
Zasada nr 2 – Strażnicy są stróżami porządku i zabrania się podejmowania przeciw nim jakichkolwiek
akcji ofensywnych, chyba że Organizator postanowi inaczej. Strażnicy przemieszczają się przez dzielnicę nie kryjąc się zbytnio, w nocy świecąc latarkami
– wszystko po to, żeby nikt nie wziął ich za kontrdrużynę. Czasem mają do rozmieszczenia jakieś bajery
ubarwniające rozgrywkę, czasem dowożą pocztę, czy
reperują jakieś kabelki – słowem kręcą się po Labiryncie i rzeczywiście mogliby zarobić kulkę. Złamanie
tej zasady karane jest – znowu – eliminacją całej drużyny. Wyjątkiem jest tzw. przemarsz – konkurencja,
po którą sięga się rzadko, tylko przy naprawdę bogatych uczestnikach gry. Strażnicy wparzają do Labiryntu z zadaniem przejścia określoną trasą i wykończenia
wszystkich, którzy staną im na drodze. Zawodnikom
nikt nie zabrania się wtedy bronić, choć zdecydowanie lepiej jest uciekać. Tylko dokąd – skoro Labirynt to
raptem parę ulic…
Zasada nr 3 – Zabronione są jakiekolwiek kontakty zawodników ze światem zewnętrznym. Wraz z wejściem do Labiryntu zawodnicy odcinają się od miasta
i zdani są tylko na siebie. Na granicy dzielnicy czekają ich wieżyczki z karabinami maszynowymi, które
zaczną strzelać, gdy tylko delikwent postawi nogę na
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Gadałem kiedyś z takim jednym zaćpanym kolesiem,
który próbował mi wmówić, że era ludzi się skończyła,
że na nic wielkiego nas już nie stać. No więc zacząłem mu wymieniać wszystkie cuda Ameryki A.D. 2055
– świetliste Vegas, kolej z Federacji do Nowego Yorku,
fabryki prochów w Miami… Czy go przekonałem? Jasne, że nie. Ale gdybym rozmawiał z nim dzisiaj, dołączyłbym do kolekcji jeszcze jedno miejsce – Labirynt
w Macon.
Przed wojną ludzie mieli bzika na punkcie bezpieczeństwa. Co chwile wymyślali coś, co miało im pozwolić spokojnie spać. Na ulicach było więcej glin niż cywili, agenci ubezpieczeniowi i ochroniarze żyli jak pączki
w maśle… Zresztą – bierzesz Tornado, to wiesz, jak to
wyglądało. Normą było też oplatanie całych dzielnic
siecią kamer, które patrzyły uważnie na wszystkie wybryki obywateli, żeby ich od razu zgarnąć, gdy spluną
na chodnik albo – nie daj Boże – zaczną kraść. Takie
coś nazywało się systemem monitoringu i jest jedną
z tych rzeczy, które nie zachowały się do naszych czasów: kamerki to bardzo czuła rzecz, a kable nie mają
szans przy walących się budynkach, nie mówiąc już
o sprzęcie do obsługi tego wszystkiego.
Ale skoro o tym wszystkim mówię, to znaczy, że
jednak gdzieś taki system ocalał. Tym miejscem jest
Macon. Powiem więcej – nie tylko udało się uruchomić
kamery ﬁlmujące całą dzielnicę, ale jeszcze trzepie się
na tym masę gambli! A wszystko to dzięki połączeniu
najbardziej pasjonujących rozrywek starego i nowego
świata: telewizji i walk gladiatorów. Wystarczyło bowiem odgrodzić monitorowany teren od reszty miasta
i powstała największa arena Zasranych Stanów z walkami rejestrowanymi na taśmach – Labirynt.
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wale. Zaopatrzenie trzeba wygrać w konkurencjach
lub zdobyć na przeciwniku, informacje o sile i położeniu konkurentów – wyśledzić samodzielnie. Zasada ta
przestrzegana jest z całą surowością (jeżeli przymknie
się uszy na pewne pogłoski).
Zasada nr 4 – Wygrywa drużyna, która jako jedyna
pozostanie na placu boju. Taka jest główna idea zawodów. Cały sęk w tym, żeby pozostała tylko jedna ekipa
zdolna do walki. Wątpliwości powstają przy interpretacji wyrażenia „zdolna do walki” – zwykle rozwiewa się
je strzałami. Nie ma litości dla pokonanych.
Zasada nr 5 – Sytuacje sporne rozstrzygane są przez
Organizatora. Wszystkie zasady mają to do siebie, że
w praktyce często nie mają zastosowania. Nic więc
dziwnego, że szef całego przedsięwzięcia zastrzegł sobie prawo do orzekania w wątpliwych sytuacjach.
Zasada nr 6 – Wszelkie operacje związane z Labiryntem ma prawo wykonywać tylko i wyłącznie Organizator i osoby przez niego upoważnione. Mowa tu
o zakładach, zaopatrzeniu, itp. – będzie jeszcze o tym
słowo.
Ponad wszystkimi tymi zasadami jest jedna: we
wszystkim, co dotyczy Labiryntu, ostatnie słowo ma
Organizator.
Samo strzelanie może i jest interesujące, ale szybko
by się widzom znudziło, gdyby nie przeprowadzane od
czasu do czasu konkurencje. Tym na zewnątrz Labiryntu pozwalają zarobić dodatkową kasę na zakładach
specjalnych, a drużynom dają okazję do ustrzelenia
przeciwników, którzy ruszyli się ze swoich nor i uzupełnienia zapasów żarcia i amunicji. Konkurencje przeprowadzane są zazwyczaj co drugi, trzeci dzień i trwają
aż do osiągnięcia celu lub do zmroku (kiedy to jakość
obrazu z kamer – mimo noktowizorów i podczerwieni
– drastycznie spada). Do przykładowych konkurencji
należy wspomniany już „przemarsz”, a także – znacznie częściej przeprowadzane:
– Skrzynki z zapasami. W nocy drużyny otrzymują
zakaz opuszczania siedzib. W tym czasie Strażnicy chowają w Labiryncie kilka skrzyń. O świcie zawodnicy ruszają na ich poszukiwanie. W większości
skrzyń znajdują się zapasy – leki, żarcie czy amunicja – wzmacniające siłę znalazców. Niektóre jednak
są zaminowane i eksplodują przy próbie otwarcia
(naturalnie ze skutkiem śmiertelnym dla otwierającego). Znalezienie (i obronienie) skrzyni owocuje
również punktem w rankingu.
– Zdobycie ﬂagi. Zadanie na cały dzień, w czasie którego drużyny mają zadanie przedrzeć się do bazy
przeciwników i ukraść im ﬂagę. Tak przynajmniej ma
wyglądać, bo w praktyce nikt nie jest na tyle głupi,
żeby w taki dzień zostawiać ﬂagę, choćby w najlepiej strzeżonym miejscu. Czasem chowa się ją
w jakiejś skrytce, ale odkąd zaczęły krążyć pogłoski
o tym, że organizatorzy podpowiadają swoim faworytom lokalizacje skrytek, znacznie częściej chowa
się ją po prostu do plecaka jednego z zawodników
i dopiero jego śmierć (a także – najczęściej – śmierć
reszty drużyny) może przyczynić się do utraty ﬂagi.
Za zdobycie proporca drużyna otrzymuje 3 punkty
w rankingu, a także żarcie, amunicję, czasem nową
broń czy granaty. Konkurencja przeprowadzana jest
zwykle mniej więcej po tygodniu gry, gdy widać już
drużyny na skraju rozpadu (które zostają rozbite
atakami silniejszych), a zawodnicy mają jeszcze na
tyle sił, by podejmować ryzykowne wypady.
– Polowanie na lisa. Krótka i brutalna rozgrywka.

Wpuszcza się do Labiryntu oﬁarę (mutanta lub niekoniecznie). Kto go ustrzeli, ten wygrywa – 2 punkty
i np. 5 pocisków.
– Przemarsz. Wspomniana konkurencja, stosowana
rzadko i raczej pod koniec zawodów, gdy zawodnicy
są wycieńczeni (nie stawią zdecydowanego oporu)
i zbyt apatyczni, by dobrowolnie uczestniczyć w innych konkurencjach. Teoretycznie każdy Strażnik
wyeliminowany w czasie przemarszu to pięć punktów dla drużyny, ale niezwykle rzadko któryś z nich
pada.
Labirynt jest grą drużynową i bez zgranej ekipy nie
można nawet liczyć na zwycięstwo. Skład drużyny
jest czasem dobierany bardzo starannie, zazwyczaj
jednak tworzy ją paru znających się wcześniej gości,
którzy co nieco znają się na strzelaniu. Oczywiście
nie każdy dobrowolnie wejdzie do Labiryntu, ale Organizator nigdy nie miał problemu ze skompletowaniem przynajmniej paru drużyn. To pewnie cecha
naszych czasów – świrów z odchyłami ku mordowaniu nie brakuje.
Sama umiejętność obsługi spluwy nie wystarczy
– trzeba jeszcze umieć się skradać i mieć nadludzko
czułe zmysły. Nie ma tu miejsca dla cherlaków – zawodnicy muszą być przez te paręnaście dni cały czas
na nogach, drzemiąc po dwie, trzy godziny na dobę,
często przymierając głodem. Przyda się też jakiś sanitariusz – wprawdzie ciężka rana zazwyczaj eliminuje
z gry, ale z zadrapaniami lepiej radzić sobie na bieżąco,
żeby nie przerodziły się w coś gorszego. Pewien grajek, który przez parę tygodni siedział w knajpie w Macon i nawymyślał masę piosenek o Labiryncie, zwykł
śpiewać: „Wróg czai się nie tylko za rogiem, wróg czai
się w tobie”. Coś w tym jest.
Każda drużyna ma swoją nazwę i ﬂagę. Oprócz całej
sfery bukmacherskiej, przydaje się to także widzom,
którzy przy co bardziej emocjonujących grach tworzą
nieformalne kluby kibica, razem imprezując, oglądając relacje i obstawiając wyniki. Dwie stałe ekipy
– Mantikory należące do Organizatora i Szachiści ojca
Birminghama mają wierne grupy sympatyków wśród
mieszkańców Macon. Często wśród fanów właśnie rekrutuje się zawodników do kolejnych edycji. Poza tym
pokonanie ostatniego członka jakiejś drużyny i spalenie ﬂagi oznacza koniec istnienia teamu – jest wykreślany z rankingu.
W każdej chyba grze mają miejsce fuzje drużyn. Nie
jest to zabronione, ale i tu pojawia się szereg nieformalnych reguł. Przede wszystkim – raczej nie jest to
mile widziane na zewnątrz. Powoduje szereg komplikacji w zakładach i później – przy podziale wynagrodzenia graczy. Dlatego też połączenia mają miejsce wtedy,
gdy drużyny są tak słabe, że pozostawanie oddzielnie
oznaczałoby pewną śmierć. Problem tylko w tym, żeby
się dogadać z – bądź co bądź – przeciwnikami. Często
jeszcze przez rozpoczęciem gry ustalane są pewne sojusze, dzięki czemu wiadomo, która grupa nie otworzy
ognia, gdy wyśle się do niej emisariusza z białą ﬂagą.
W czasie trwania gry nie mogą powstawać nowe drużyny, dlatego łączące się ekipy muszą występować pod
jedną z dotychczasowych bander.
Nieco inaczej wygląda sprawa przy dołączaniu pojedynczych graczy do silnych drużyn. Gdy z całej czwórki
pozostał tylko jeden zawodnik, najlepsze co może zrobić to zdać się na łaskę silniejszego sąsiada i próbować
wejść w jego szeregi. Dodatkową parą rąk zwykle się
nie gardzi – w ten sposób zwycięskie drużyny nieraz

artykuły
liczą i dziesięć osób. Minusem takiego postępowania
jest to, że taki delikwent może zozstać rozstrzelany
podczas próby nawiązania kontaktu, a nawet jeśli ujdzie z życiem, na zewnątrz nie ma co liczyć na nagrodę
(chyba, że bardzo wpisał się w nową drużynę), za to
czeka go rozmowa z dawnym menadżerem.

PRZYKŁADOWE

DRUŻYNY

Mantikora – drużyna Organizatora. 5 osób (na
początku, później być może więcej – uciekinierzy z innych grup), świetnie wyszkolona, faworyt
zawodów.

Szachiści – drużyna pastora Birminghama.
Tradycyjny rywal Mantikory, zazwyczaj jednak
nie odnosi większych sukcesów.

Muchy – drużyna Vienne’a, jednego z kupców.
Niezły ekwipunek.

Rasputin – drużyna, której menedżerem jest
Don Clippard, o którym dotychczas w Macon nikt
jeszcze nie słyszał. 4 osoby, prawdopodobnie Hegemończycy.

Tower – kolejna drużyna, której menadżerem
jest ktoś spoza Macon – niejaki Albert. Co ciekawe – zawodnicy mają na czołach wypalone piętno
niewolników.

Multidej

LEGENDA
1 – wieże strażnicze. Stoją równomiernie rozłożone na
całej długości wału okalającego Labirynt. Na każdej
z nich dzień i noc czuwa dwóch operatorów CKMu,
gotowych wezwać posiłki i ostrzelać przechodzących
przez wał. Z nich też ogłasza się przez megafony
informacje dla zawodników.
2 – solidny budynek, dawny posterunek policji. Pomimo tego, że jeden z jego rogów jest niemal zupełnie
zniszczony, nadaje się doskonale do obrony.
3 – ruiny wieżowca. Sterta gruzu i stalowych prętów.
4 – gmach sądu. Budynek szczególnie dobrze otoczony

ZAKŁADY
Ile by jednak nie mówić o Labiryncie, nigdy nie
mógłby istnieć, gdyby nie gamble, które przynosi. A o
to, żeby przynosił ich jak najwięcej, ze wszystkich sił
dba Organizator.
Jego nazwisko znane jest raczej niewielu, chociaż
nie jest specjalnie otaczane tajemnicą. Po prostu przyjęło się mówić o nim „Organizator”, funkcja ta tak do
niego przylgnęła, że zastąpiła mu imię. Mówisz „Organizator” i masz na myśli konkretną osobę, opiekuna
Labiryntu, a także nieformalnego burmistrza czy prezydenta Macon. Człowiek numer jeden w mieście zwie
się tak naprawdę Uro i bynajmniej nie imponuje aparycją. Ot, taki sobie gostek w okularach i czarnym mundurze Strażników z paroma gwiazdkami na pagonach.
Jednak nie na wyglądzie zasadza się jego władza, lecz
na wpływach. Jest bowiem jednym z tych speców, którzy potraﬁli zamienić swoje techniczne uzdolnienia na
bogactwo i władzę. Kolejne cudowne dziecko postapokalipsy.
Organizując Labirynt, zdawał sobie sprawę, że na nic
zdadzą się kamery, jeżeli nie będzie miał gdzie pokazać nagranego materiału. Dlatego na placu targowym
– niegdyś rynku Macon – zbudował wieżę projekcyjną
oraz ekran. Tak powstało jedno z największych kin pod
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LABIRYNT
Odcięta od reszty miasta dzielnica to raczej ponure
miejsce. Budynki stoją w ruinie: okna pozbawione są
szyb, na murach pełno śladów po kulach, wszędzie leżą
kawałki gruzu. Ciężko jest poruszać się bezszelestnie
– pod stopami chrzęści rozbite szkło i kamienie. Widok
w zasadzie normalny dla każdego, kto trochę powłóczył się po zrujnowanych, opuszczonych miastach. Jedyna różnica to obecność kamer – spoglądają na każdą
ulicę i większość pomieszczeń.
W budynkach – wybudowanych w większości
w pierwszej połowie XX wieku – przed wojną były biura i mieszkania. Organizator zostawił w nich większość
sprzętu (a przynajmniej to, co nie miało większej wartości), uprzątnął tylko szczątki przedwojennych mieszkańców i zawalił podziemne przejścia (kanalizacja)
– odtąd wygląd dzielnicy zależy wyłącznie od działań
zawodników, a ci jakoś nie zajmują się remontami.

siecią kamer, a przez to cenny – założenie tam bazy
niesie za sobą prestiż i częstszą bytność na antenie.
Najczęściej zajmuje go drużyna Organizatora.
5 – budynek muzeum, zwany „szklarnią”. Duże okna,
cienkie ściany – raczej nie nadaje się na bazę. Dość
często rozgrywają się tam konkurencje.
6 – budynek poczty – solidnie okratowany, dogodny
do obrony.
Szarymi kropkami zaznaczono budynki, które z racji
położenia czy konstrukcji najczęściej stanowią kryjówkę którejś z drużyn. Rozmazane kontury ścian oznaczają, że w tym miejscu budynek częściowo się zawalił.
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gołym niebem. W czasie trwania zawodów codziennie
po zmroku ekran rozbłyskuje srebrem, a zgromadzeni
przed nim widzowie oglądają kilkudziesięciominutową
relację z ostatnich 24 godzin. W tym czasie zamiera
życie miasta, a plac nie jest wypełniony po brzegi tylko dlatego, że w okolicach nie ma aż tylu ludzi. Jako
że wyświetlany ﬁlm jest niemy, ludzie nie muszą się
powstrzymywać przed głośnym wyrażaniem emocji
– w co ciekawszych momentach słychać wrzaski, cały
czas ktoś komentuje, przeklina czy zamawia kolejne
piwo. Nad bezpieczeństwem czuwają strażnicy. Nie ci
z Labiryntu – dla utrzymania porządku w mieście (tzn.
ochrona sprzętu i władzy) Organizator utrzymuje trzydziestokilkuosobową grupę uzbrojonych gości, których
znakiem rozpoznawczym jest czarna czapka z daszkiem z wyszytą literą „L”.
W budynku, na którym zawieszony jest ekran, mieści się najważniejsze miejsce miasta – salon bukmacherski. To tu – i tylko tu – przyjmowane są zakłady,
prowadzi się ranking drużyn i przyjmuje się ich zgłoszenia. Nad zakładami czuwa Gunson, czterdziestolatek o twarzy podstarzałego niemowlaka. Facet może
i wygląda jak psychopata, ale znowu – nie wygląd
decyduje o jego pozycji. O ile Organizator czuwa nad
działaniem samego Labiryntu i porządkiem w mieście,
to Gunson pilnuje, by zakłady działały jak drukarka do
banknotów: stworzył cały system wyciskania gambli
z obstawiających. Dzięki temu i lojalności względem
szefa jest w Macon szychą, numerem dwa.
Tu należy się małe wyjaśnienie, co w Macon oznaczają gamble. Otóż wszelkie operacje dokonywane są
na nowojorskich dolarach, a rozmaite dobra wymieniane na tą monetę. Macon jest badaj najbardziej oddalonym od NY miastem, w którym obowiązuje ta waluta.
Co ciekawe – dzieje się tak pomimo oﬁcjalnego potępienia przez prezydenta NY „brutalnej i nieludzkiej
pseudorozrywki, jaką uprawia się w tzw. Labiryncie”.
Skąd więc biorą się te dolary? Cóż – prezydent nie jest
jedynym bogaczem w Nowym Yorku, a wieść niesie, że
w każdej edycji startuje przynajmniej jedna drużyna
ﬁnansowana w tajemnicy przez nowojorskich prominentów. Prominentów, którzy nie widzą nic zdrożnego
w zamianie gambli z Macon na dolary.
Jak w ogóle wygląda zarabianie (czy tracenie majątku) na Labiryncie? Jeżeli jesteś menedżerem drużyny,
niewiele masz do roboty po tym, jak twoi chłopcy wejdą
już na arenę zmagań. Mimo to nie możesz spocząć na
laurach. Przede wszystkim trzeba obstawiać – to jest
jasne. Poza tym trzeba robić wszystko, żeby widzom
zareklamować swoją drużynę. Mowa tu o przypadku,
gdy – przynajmniej na początku – jako tako sobie radzi, bo w przypadku natychmiastowych przegranych
czy wyraźnych faworytów te działanie nie mają sensu.
Im więcej osób obstawi daną drużynę, tym więcej dóbr
traﬁ do menedżera. Dzieje się tak dlatego, że Organizator – żeby opłacało się wystawiać drużyny – oddaje dziesiątą część postawionych na drużynę gambli
jej menedżerowi z tym zastrzeżeniem, że muszą być
wykorzystane na zakłady. Więc teoretycznie możesz
kompletnie spłukać się na zorganizowanie ekipy i zrobienie jej reklamy, a od drugiego dnia i tak będziesz
miał fundusze na obstawianie swoich podopiecznych
(lub kogokolwiek innego). Fajny układ, nie?
Natomiast dla zwykłego kibica, który chce na kibicowaniu zarobić, sprawa jest prosta. Może typować
w trzech różnych zakładach. Przede wszystkim może
obstawiać zwycięzcę. Zgłoszenia przyjmowane są do

siódmego dnia rozgrywki. Raz zgłoszonego (i zapłaconego) typu nie można już wycofać, więc jeżeli drużyna przegra jeszcze w tym tygodniu, traci się tę kasę
(która w większości rozdzielana jest między pozostałe
drużyny).
Drugi – i najpopularniejszy – jest ranking punktowy. Drużyny zdobywają punkty przede wszystkim za
eliminowanie przeciwników – jeden punkt od zawodnika. Wyeliminowanie drużyny (wybicie jej członków
i zniszczenie ﬂagi) to trzy punkty. Kolejne zdobywać
można w konkurencjach. Na podstawie ilości punktów
tworzona jest tabela, a całe zadanie obstawiających
polega na wytypowaniu właściwej kolejności drużyn.
Rozliczenia dokonuje się co trzy dni, przez pierwszy tydzień – dwa trwania zawodów (po tym czasie sytuacja
w Labiryncie zwykle już jest jasna, a przewaga punktowa liderów nie do zniwelowania). Warto wspomnieć,
że tabela punktowa służy tylko i wyłącznie zakładom
– drużyna z największą liczbą punktów niekoniecznie
musi być tą zwycięską. Zdarza się, że w końcówce da
się wykończyć innej, która jakoś nie miała talentu do
ciułania punkcików.
Jest jeszcze trzeci rodzaj zakładów – zakłady specjalne. Dotyczą one krótkiego okresu czasu – zwykle
dnia lub dwóch – i wiążą się ze specjalną okazją. Przykładowymi zakładami specjalnymi są: „licznik oﬁar”,
czyli typowanie, ile osób straci życie w weekend, czy
zakłady związane z konkretnymi konkurencjami (komu
uda się zdobyć ﬂagę, kto wyleci w powietrze na skrzynce-pułapce, itp.).
MACON
Centrum miasta stanowi plac targowy z wieżą projekcyjną i ekranem. Wokół niego stoi kilkadziesiąt zamieszkanych domów – reszta miasta to ruiny. Jedyną
racją zamieszkiwania w Macon jest Labirynt, cała reszta istnieją jakby przy okazji jego istnienia. Wiadomo –
Organizator potrzebuje sztabu ludzi do ochrony i utrzymywania interesu, oni z kolei potrzebują żarcia i dachu
nad głową, ktoś musi się także zająć przyjezdnymi.
Miasto zamieszkuje na stałe nieco ponad setka ludzi
– społeczność mała i apatyczna. Wszystko zmienia się,
gdy startuje kolejna edycja – do Macon ściągają tłumy
(czyli kolejne kilkaset osób), miasto w tętniącą życiem
metropolię. No, może metropolia to za duże słowo…
Godne uwagi miejsca leżą oczywiście albo zaraz
przy, albo tuż obok placu. Jednym z nich jest sklep
„Guns & Drugs” prowadzony przez Irvinga i jego głupiutką pomocnicę – Emmę. Można tam kupić co łatwiejszą do zrobienia amunicję i trochę broni palnej,
a także najbardziej podstawowe medykamenty. Można
też wymienić tego typu towary na dolary nowojorskie.
Irving to domorosły spec, który większość czasu pracy
spędza na zapleczu w swoim – jak to nazywa – laboratorium, na które składają się dwa stoły – jeden do prac
rusznikarskich, drugi – chemicznych. Facet ma przeszło czterdzieści lat i porusza się na wózku. Obsługą
klientów zajmuje się Emma, która dba jednocześnie
o dom. Nie wiadomo, czy Emma to córka Ivinga, jego
kochanka, czy tylko pracownica (czy wszystko na raz).
Wiadomo natomiast, że Irving nie cacka się z zalotnikami próbującymi nawiązać z nią bliskie kontakty
– widok pędzącego wózka i lufy obrzyna niejednego
już utemperował.
W rogu placu stoi kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla, w którym szefem jest olbrzymi, czarnoskóry
pastor Birmingham. Jest to pasterz macońskich dusz,
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BOHATEROWIE W MACON
Co bohaterowie mogą mieć do roboty w Macon? Traﬁą do niego oczywiście w przeddzień otwarcia zawodów, gdy będzie tłoczne i idealne do przeprowadzenia
paru przygód. Oto kilka pomysłów na przygody i zdarzenia w mieście:
– Rozwiązanie najbardziej oczywiste, czyli dołączenie do gry. Jeżeli bohaterowie docierają do miasta
„z marszu”, nie wiedząc, co się w nim znajduje, do
gry zwerbować ich może Irving z „Guns & Drugs”.
Odłożył nieco gambli przez ostatnie kilka miesięcy
i marzy mu się zwycięstwo wystawionej przez siebie drużyny. Pomoże doekwipować zawodników, zatroszczy się też o reprezentowanie ich za zewnątrz.
Może pójść też na taki układ: główna nagroda
(w tym przypadku tir z zapasem paliwa) traﬁa do
bohaterów, a on inkasuje wszystko to, co uda mu
się wygrać stawiając na drużynę w zakładach.

Macon można umiejscowić właściwie gdziekolwiek w południowej części Stanów. Południe
wydaje się być odpowiednie przede wszystkim
dlatego, że bardziej prawdopodobne będzie
funkcjonowanie tak krwawego przemysłu rozrywkowego w streﬁe oddziaływania niewolniczego Miami i Teksasu czy brutalnej Hegemonii,
niż światłego Nowego Jorku, wesolutkiego Detroit czy rozmodlonego Salt Lake. Pozostawienie
miasta w dotychczasowym miejscu (w stanie
Georgia) pozwala na wykorzystanie położenia na
styku wpływów Miami, Federacji i Nowego Jorku.
Jeżeli jednak MG potrzebuje go po drugiej stronie Missisipi – nie ma większego problemu. Hegemonia wydaje się być również krainą, w której
Labirynt mógłby powstać.

Drużyna może również zostać posłana do Macon
przez jakiegoś bossa (z Federacji, Miami czy Nowego Jorku) lub też traﬁć tam z własnej inicjatywy. To ostatnie rozwiązanie ma jednak pewną wadę
– potrzebny jest menadżer, który pozostanie na
zewnątrz, jeśli będzie to któryś z graczy, czeka go
nuda, w trakcie gdy inni będą się tłukli w środku.
Podczas pobytu w Labiryncie może się okazać, że
nie wszystko, co ciekawe, znajduje się w relacjach
wyświetlanych kibicom. Na pewno nie znajdzie się
na nich podziemny tunel, niezasypany jak reszta kanałów, którym wędruje wsparcie dla drużyny Organizatora. Albo inne przekręty, jak choćby rokowania
między drużynami, które tworzą trwające po kilka
dni koalicje.
Gracze powinni sobie zdawać sprawę z tego, jak niebezpieczna, jak śmiertelna jest ta gra. Trzeba być
kompletnym świrem, żeby dać się zamknąć w dzielnicy, w której każdy mieszkaniec żyje tylko po to,
żeby cię zabić. Tyle że bohaterowie graczy podejrzanie często takimi właśnie świrami są… Czasami po
prostu trzeba się w coś takiego władować, na przykład wtedy, gdy ściga się przez pół Stanów jakiegoś
gościa (przestępcę, zabójcę ojca/siostry/dziewczyny/kumpla, itp.) i gdy już prawie się go ma, okazuje
się, że kolo załapał się do drużyny w Labiryncie i w
każdej chwili może go kropnąć ktoś inny. Nie będzie
jednak nic dziwnego w tym, że bohaterowie nie zdecydują się na udział w kolejnej edycji Labiryntu. Nie
znaczy to, że nie czekają ich w mieście inne atrakcje.
– W czasie pierwszego wjazdu do miasta bohaterów
zatrzyma patrol w mundurach straży miejskiej i poprosi grzecznie o zapłacenie dziesięciu dolarów lub
ekwiwalentu w gamblach za samo wkroczenie do
miasta. Oczywiście – o czym bohaterowie nie wiedzą – nie są to przedstawiciele prawa, tylko ekipa
niejakiego Druggle’a żerująca na naiwniakach. Gdy
gracze odkryją oszustwo (po dotarciu do centrum),
mogą zechcieć się odegrać. A że nie każdemu wystarczy złożenie donosu u stróżów prawa, może się
okazać, że bohaterowie traﬁą w poszukiwaniu Druggle’a do zajmowanego przez niego hipermarketu.
Strzelanina pomiędzy rzędami półek? Czemu nie.
– Parę dni trwania zawodów i już widać, kto wygrywa,
a komu nie wiedzie się najlepiej. To skłania menadżerów do desperackich ruchów. Jeden z nich może
na przykład zatrudnić bohaterów do ryzykownego,
ale dobrze płatnego zadania. Trzeba pod osłoną
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służący im razem z całą rodziną (pastorowa Birmingham i sześcioro dziatek) sakramentami, dobrym słowem i pomocą medyczną. W kościele codziennie odbywają się modlitwy i nabożeństwa, po których pastor
zaprasza na kolację. Każdy przynosi ze sobą „dar na
wspólny stół”.
Pastor bardzo angażuje się w sprawy Labiryntu. Co
edycję stara się wystawić własną drużynę – Szachistów. Prowadzi też ewidencję osób poległych w grze,
a ich nazwiska wypisywane są na jednej ze ścian kościoła.
Bardzo ważnym miejscem jest bar „Jagódka”, jedyny działający bez przerwy lokal gastronomiczny miasta. To w nim stołują się strażnicy i ci wszyscy, którym
nie chce się przygotowywać posiłków samemu. W czasie zawodów Jagódka przeżywa oblężenia, otwierane
są dodatkowe pomieszczenia, by pomieścić wszystkich klientów. Szefem baru jest Billy – karzeł, który na
pierwszy rzut oka nie potraﬁ niczego poza kasowaniem
należności. Kuchnią i kelnerowaniem zajmują się dwie
rodziny na stałe mieszkające w Macon.
Między targiem a Labiryntem położony jest kompleks budynków zajmowanych przez ludzi Organizatora. Jeden z nich to „koszary” – kwatery tych strażników, którzy nie mieszkają gdzieś na mieście. W innym
żyją labiryntowi spece i Strażnicy – speckommando.
Jest tam też magazyn i oczywiście willa samego Organizatora.
W czasie zawodów robi się tłoczno. Mieszkańcy wynajmują pokoje wygodnickim, cała reszta po prostu
zasiedla pustostany. Na i wokół targu powstaje kilka
barów, pubów i sklepów – wystarczy zapłacić myto
Organizatorowi i rozstawić kramik. Jedno jest pewne
– w tym czasie nie zabraknie klienteli…
Nad bezpieczeństwem miasta czuwają strażnicy.
Mają posterunki na drodze przelotowej przez miasto
(jedynej odgruzowanej poza zamieszkaną częścią),
kręcą się tu i tam i pilnują tzw. porządku. Najwięcej
roboty strażnicy mają oczywiście podczas zawodów,
poza nimi spokojną służbę przerywa jedynie okazjonalne pokazanie się co bardziej hałaśliwej grupy przybyszów czy pechowe wypadki losowe w stylu jakiegoś
zabłąkanego tajfunu. Służą też jako poborcy podatkowi, pobierając comiesięczne opłaty od tych mieszkańców, którzy nie pracują dla Organizatora. Podatek
nie jest zabójczo wysoki, więc jeśli ktoś szuka w miarę
bezpiecznego miejsca na emeryturę, warto wziąć pod
uwagę Macon.
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nocy dostarczyć jednej z drużyn zapasy jedzenia
i amunicji. Rzecz dość trudna – trzeba tak się przekradać, by nie zostać zauważonym przez strażników, trzeba unikać zbyt wyraźnych ujęć kamer (na
noktowizorach sylwetki przemykające między ruinami zostaną wzięte za zawodników, o ile nie dadzą
zbyt oczywistego dowodu, że tak nie jest), trzeba
traﬁć do właściwego budynku i nie zostać zastrzelonym przez którąś z drużyn, wreszcie trzeba także
niezauważenie się z Labiryntu wydostać. Akcja dla
superszpiegów.
Parę zleceń dla ekipy zbrojnych może mieć Organizator. Może przydałby się jakiś mutek/maszyna
Molocha jako lis w następnej konkurencji? W czasie
zawodów nie może sobie pozwolić na uszczuplenie
oddziałów strażników, więc chętnie skorzysta z pomocy z zewnątrz. Zwłaszcza, że okolice nie tak odległego krateru Atlanta (czyli paru lejów i morze ruin,
które z Atlanty pozostały) obﬁtują w radioaktywne
potworki. Pięćset gambli za dorodny – i koniecznie
żywy – okaz to cena wyjściowa przy targach.
Władze Nowego Jorku niepokoją się nieformalnymi
związkami Macon z ich miastem, mogą więc wysłać
drużynę bohaterów w celu wyśledzenia, kto stoi za
„nowojorskimi” drużynami. Trzeba więc będzie dyskretnie wybadać menadżerów, być może dostać się
do Labiryntu i pogadać z zawodnikami. W końcu uda
się odkryć tożsamość sponsora, który z pewnością
zrobi wiele, by bohaterowie nie podzielili się z nikim
swą wiedzą.
W czasie zawodów Macon może być tłem każdej innej
przygody rozgrywającej się w mieście, niezwiązanej
nawet z Labiryntem. Tam, gdzie są ludzie, kwitnie
handel, także ten nielegalny. Macon może stać się
punktem spotkania kontrahentów wymieniających
lipny towar. Niech tylko taka cenna przesyłka zaginie
bohaterom w mieście, w którym trudno wypytywać
o kogokolwiek, skoro większość ludzi to przyjezdni.
Cholernie ciężko będzie rzecz odzyskać.
Gra może być też okazją do zamiany trefnego (tzn.
nielegalnego w Nowym Jorku) towaru na dolary.
Można to zrobić albo inwestując w zakłady, albo
znajdując kupca. Wprawdzie w mieście nie praktykuje się niewolnictwa, ale pewnie znajdzie się jakiś
przyjezdny z Miami czy Hegemonii. Tornado i inne
prochy również nie są zabronione (Organizator karze za ćpanie tylko tych pracowników, którzy zawalili robotę). Macon więc służy jako pralnia brudnych
gambli.

NA KONIEC
No, to już wiesz co nieco o Macon. Wpadnij, jeśli
będziesz w pobliżu, bo warto. Wprawdzie nie rozdają tam darmowych widokówek, ale bądźmy poważni,
komu zależy dziś na widoczku miasta? Jest za to całkiem przyzwoity przystanek w podróży z NY czy Federacji do Miami z dobrym żarciem i ciepłym łóżkiem, a o
takie miejsca dziś niełatwo.W Macon można się nieźle
zabawić, a przy odrobinie szczęścia zarobić też trochę
gambli. No i zawsze można potem ściemniać, że się
wygrało w Labiryncie. Nawet jeśli to nieprawda – przecież żaden wieśniak z zachodniej strony Missisipi nie
pobiegnie tego sprawdzić.
Multidej
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Paweł „Cronos” Branecki

Londyn skarbnicą wiedzy tajemnej
artykuł do Złego

artykuł: Zły, dowolny system postapokaliptyczny lub grozy

Marcin „Kroghul” Górecki

ta należącego do kręgu Wielkiego Howarda, jednego
z siedmiu Wielkich tej metropolii oraz czarownika, lidera tajnego Stowarzyszenia Strażników Praw Boskich.
John (prawdziwe imię) Heseltine Ed
Historia

Ed był brytyjskim żołnierzem SAS. W wieku trzydziestu lat odszedł z wojska zmęczony wojnami wywoływanymi przez biurokratów w imię światowego pokoju. Ed
wie, że jego walka w imię tego szczytnego celu nic nie
zmieniła, w miejsce pokonanych terrorystów pojawiają
się następni, a wojny w krajach trzeciego świata kończą się tylko po to, by wybuchnąć ze dwojoną siłą. Ed
został zakonnikiem, starając odnaleźć w sobie spokój
i odpocząć z dala od cywilizacji w klasztorze.
Miał trzydzieści trzy lata, gdy w klasztornym archiwum odnalazł interesującą księgę. Dotyczyła procesu
w średniowiecznej Hiszpanii człowieka oskarżonego
o pakt z diabłem. Obdarzony był niezwykłym powodzeniem u kobiet (wyczyn Czaruś – patrz podręcznik
podstawowy) i nadzwyczajną siłą (potencjał). Zanim
zginął, na torturach wyznał prawdę o swym plugawym
życiu. Inkwizytorzy ochrzcili go mianem Złego, ponieważ starał się złamać prawo boskie – Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.
Najbardziej zaciekawiła Eda wzmianka autora księgi
o dziele inkwizytora prowadzącego sprawę Złego, który w nim opisał szczegółowo praktyki rytualne, jakie
wydobył z przesłuchanego. Ed przetrząsnął całe klasztorne archiwum w poszukiwaniu wzmianki o księgach
spisanych przez tego inkwizytora lub informacji o nim
samym. Ostatecznie ustalił, że inkwizytor nosił imię
Bartolomelo z Turynu, a klasztor, w którym spędził starość, znajduje tuż pod Paryżem. Ciekawostką jest fakt,
że Bartolomelo od czasu wspomnianego wyżej procesu
został odsunięty na bok życia kościelnego. Wręcz traktowany jak trędowaty, nie wrócił do rodzinnych stron,
a osiadł właśnie w tym małym klasztorze.
Ed zdobywszy adres klasztoru wyruszył do niego. Na
miejscu spotkał bardzo uczynnego przeora, który udostępnił mu wszystkich informacji o Bartolomelo. Nie
było tego wiele a na dodatek nic nie wniosło do sprawy. Ed całkiem przypadkowo wpadł na spis pacjentów
i opis przebytych chorób, sporządzony przez średniowiecznego mnicha i medyka w jednej osobie. Otóż spis
zawierał imię Bartolomelo. Bardzo ciekawa była jego
dolegliwość. Cierpiał na wybuchy gniewu, agresji, ślinotoku. Trzeba było wiele razy upuszczać mu krew. Zachowywał się jak człowiek obłąkany lub opętany.
Ed traﬁł na notę medyka, że odesłał on Bartolomelo na wieś, gdzie pozostał, aż do śmierci. Korzystając
z faktu niewielkiej odległości spoczynku Bartolomelo
od klasztoru, Ed jeszcze tego samego dnia wyruszył
w drogę. Dopiero jednak po trzech dniach traﬁł na grób
Bartolomelo. Był pozbawiony jakiekolwiek oznaczeń,
a lokalizacje zawdzieńcza tylko pamięci miejscowego
starca, namiętnego piwosza, który za kufel rzeczonego
trunku opowiadał miejscowe legendy i historie. Bartolomelo miał być zakopany po śmierci z całym dobytkiem. Ed rozkopał nocą grób i faktycznie znalazł przy
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LONDYN SKARBNICĄ WIEDZY TAJEMNEJ
Obecnie w 2003 roku Londyn zamieszkuje kilkudziesięciu potężnych czartów i czarowników. Ich wiedza jest bezcenna. Dlaczego? Obok sił Władzy, Mocy
czy Nieśmiertelności istnieją czary, runy oraz specjalne
umiejętności Czartów zwane efektami sił Mocy i Władzy. Nie można ich skraść za pomocą sztuki nekromancji. Nie są dostępne na początku kreacji bohaterów,
ponieważ stanowią wyższe arkana wiedzy tajemnej.
Nie można ich zdobyć, poświęcając punkty doświadczenia. Jak je zatem poznać? Jedynym sposobem jest
interakcja bohaterów graczy z mistrzami tych sztuk
– czarownikami i Czartami. Trzeba pozyskać potencjalnego nauczyciela czaru, runu lub efektu czartowskiego za pomocą kombinacji przysług i zobowiązań (patrz
Kontakty z podręcznika podstawowego). W ten sposób gracze poznają nowe kontakty, zawierają układy
i pną się w hierarchii światka praktyków magii. Daje
to mnóstwo nowych haczyków na przynęty Pana Losu
i napędza historię bohaterów.
Niech chęć poznania nowych arkanów tajemnych pozwoli Panu Losu wkręcić bohaterów w londyński świat
machinacji i intryg. Warto zabiegać o przychylność
mistrzów, bo czary czy efekty czartowskie dają sporą
potęgę. Wybór nauczyciela często oznacza deklaracje
przystania do jego frakcji na dobre i złe. Oznacza to zarówno grono sojuszników, jak i wrogów. Sama nauka
czaru czy efektu powinna być zwieńczeniem kilku lub
kilkunastu nowel przygód. Natomiast w mechanice gry
oznacza poświęcenie przez bohatera 1 punktu Wiary
w Siebie na stałe. Przedstawię teraz sylwetkę Czar-
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szkielecie trochę dzbanków, sztućców i księgę. Był to
pamiętnik Bartolomelo. Spisał w nim dokładną relacje
z przesłuchania Złego. Były to opisy mrocznych rytuałów. W drugiej połowie pamiętnika Bartolomelo sprawiał wrażenie już obłąkanego. Pisał o wielkim nietoperzu, który go przyzywa i nakłania do grzechu.
Ed, czytając pamiętnik, czuł wewnętrzną potrzebę
odprawienia praktyk Złego. Zrobić to na co Bartolomelo nie potraﬁ się zdobyć. Odczuwał narastającą żądze Mocy. Nauczony porażką inkwizytora, wiedział że
odsuwając problem w zapomnienie nie uratuje siebie,
a każdy dzień wzmocni w nim diabła, aż do szaleństwa
i opętania. Trzeba stanąć twarzą w twarz z problemem
– odprawić rytuał i zmusić do uległości szatana. Pokonać w sobie raz na zawsze. Dziesięć lat później Ed
przybył do Londynu w poszukiwaniu recepty na nieśmiertelność. Szybko zorientował się, że w wojnie
o domeny przetrwają tylko najpotężniejsze Czarty,
więc przystał do silniejszego – Wielkiego Howarda.
Obecnie w 2003 roku Ed sprawuje piecze nad interesami korporacji Security Service.

Marcin „Kroghul” Górecki
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Opis

Mężczyzna średniego wzrostu, o szerokich ramionach. Siwy, krótko ostrzeżony o orzechowych oczach.
Na lewej stronie twarzy blizna od oka do wargi. Ubrany
w popielate garnitury. Kraciasta koszula. Wyzywające
spojrzenie.
Mieszkanie

Willa w Wielkiej Streﬁe Zieleni.
Sekrety
Prawdziwe Imię – John. Data urodzenia: 1944.12.07.
liczba życia 3, liczba serca 3, liczba serca 6, liczba
przeznaczenia 9, liczba zanikająca 3. Wrażliwość na
broń z kości nietoperza.
Charakterystyka psychoﬁzyczna

Wszystkie cechy zazwyczaj na poziomie 3 za wyjątkiem Budowa, Intelekt, Sprawność, Instynkty 4.
Umiejętności ogólne

Ceremoniał, muzyka, pojazdy mechaniczne, zwierzęta, zielarstwo, relaksacja na poziomie 4, Kłamstwo,
ostrożność, nauki przyrodniczo-stosowane, z biurokratą za pan brat i nauki historyczno-opisowe, maska, oddziaływanie, umiejętność walki 5.
Umiejętności czartowskie

Kod okultystyczny 3
Moc: Potencjał 2, Nieśmiertelność: Nietykalność 2
Wiara w siebie 6, Wiara w Boga 4, Dusza 33, Psychika 48.
Pula doświadczenia: 35
Efekty potencjału: Nadzwyczajna szybkość, Żelazne ciało, Zabójczy dotyk
Wyposażenie: legitymacja członku zarządu, komórka, notes elektroniczny, pistolet ZSA 24, pozwolenie na broń
W walce: Ed to stary żołnierz i siłą nawyku woli
zastrzelić napastnika niż go zabić gołymi rękoma. Nie
stanowiło by to problemu. Jako doświadczony Czart nie
lubi rzucać się w oczy swoją nadzwyczajną mocą, więc
korzysta z usług ochrony. Mimo tego podam jego możliwości: ZSA 17 + 50 = 67 + 24 = 91 PO 17 + 50 =
67. Wrażliwość na broń z kości nietoperza. Znaczy
to, że tylko taką bronią napastnik ma szanse zranić
lub zabić Eda!

WILHELM (PRAWDZIWE

IMIĘ)

DOVE CHRISTPHER

HISTORIA
Christpher Dove sprawował obowiązki Białego Króla
przez 6 lat do roku 1979. Oddał koronę Tonemu Hurt,
młodemu i bardzo silnemu czarownikowi. Od tego czasu minęło 24 lata. Christpher obserwował uważnie
Bractwo Słońca, stojąc z boku. Od 10 lat nie ogranicza
się tylko do obserwacji, ale też skupia wokół siebie byłych członków bractwa, którzy odeszli z Bractwa Słońca na emeryturę. Stworzony w ten sposób tajny krąg
czarowników nosi nazwę Stowarzyszenia Strażników
Praw Boskich (SSPB).
Po co to wszystko? Otóż Christpher zwrócił uwagę
na niezwykle długą kadencje Czarnego Króla. Jako
były lider Braci Słońca miał dostęp do historii Bractwa
spisanej przez wieki jego istnienia. Otóż w XVII wieku
przez blisko 40 lat panował Czarny Król Fryderyk Bozaqe zwany Wielkim. Został ostatecznie stracony przez
inkwizytorów Zakonu Mgły. Udowodniono mu odprawianie rytuałów tak potężnych, że rozkazywały samym
Bogom. Świadomie szkodził ludziom, niszcząc politycznych wrogów za pomocą nadprzyrodzonej mocy.
To było powodem jego zagłady. Inkwizytorzy ochrzcili
go mianem Złego.
Christpher zna historię rodzaju czarowników zwanych przez zakonników Złymi. Otóż odprawiają oni
rytuały, które zmuszają Złe siły do obdarowania ich
nadprzyrodzoną mocą wykraczającą daleko poza najpotężniejsze nawet czary. Ponadto posiadają bardzo
silne ﬂuidy magiczne, zasoby wręcz niewyczerpalne.
Christpher uważa, że to jest przyczyną tak długiej kadencji Fryderyka i panującego w obecnych czasach
Czarnego Króla. Jeżeli Tony Hurt jest Złym a wszystko
na to wskazuje, to Christpher będzie tym, który położy
kres jego rządom, jeśli znajdzie choćby jeden dowód
na wykorzystanie czarnej magii przeciwko ludziom.

artykuły
Opis

Średniego wzrostu mężczyzna, mimo siedemdziesięciu lat wciąż trzymający się prosto. Barczysta ﬁgura z której emanuje pewność siebie i władczość. Włosy siwe, broda długa po samą pierś. Na nosie okulary
w drucianych oprawkach. W rękach długi, rzeźbiony,
zakończony kościaną głownią kij. Ubrany w czarny
płaszcz i garnitur.
Mieszkanie

Apartament w hotelu Blakes Hotel w Chealse.
Sekrety

Prawdziwe imię – Wilhelm. Przywództwo nad SSPB.
Data urodzenia 1933.04.12. Liczba życia 5, liczba serca 7, liczba ekspresji 4, liczba przeznaczenia 11, liczba
zanikająca 7.
Czary – Szata kameleona, Bycza siła, Cisza, Instynkt
zabójcy, Egipskie ciemności, Żelazna szata, Z ręki do
ręki, Los; runy – Twardość (wymaga 4 poziomu runy
daje plus 15 do PO).
Rekwizyty

Żelazna szata kameleona – sporządzone ubranie
czarem o tej samej nazwie, składa się na nie: płaszcz
z kapturem, garnitur, płaszcz, buty. PO + 25; zawiera
czar szata kameleona;
Opaska siły – opaska na bicepsie zwiększająca siłę
– czar Bycza siła;
Pierścień zabójcy – Ten pierścień z włosia zawiera
czar – instynkt zabójcy;
Magiczny Staff – po prostu tak nazywa się magiczna
laska Christophera, która zawiera następujące czary:
Cisza, Egipskie ciemności i Los;
Drewniany medalion – zawiera Run Twardość;
Moneta szczęścia – patrz: czar Z ręki do ręki opisany w Bractwach czarowników.
Znak Życia, Pieczęć Króla Salomona te magiczne
runy chronią przed Złymi siłami i wrogą magią (70%).
Patrz też Johan Dahl (Dodatek Londyn 2003).
Charakterystyka psychoﬁzyczna

Wszystkie cechy na poziomie 2 za wyjątkiem Intelektu, manipulacji, budowy i Instynktu 5.
Umiejętności ogólne

Ceremoniał, muzyka, pojazdy mechaniczne, umiejętność walki, zwierzęta, zielarstwo, maska, oddziaływanie, nauki przyrodniczo-stosowane i nauki historyczno-opisowe, Kłamstwo, ostrożność 5, z biurokratą
za pan brat 3 języki dawnych kultur 2 – hebrajski,
łacina.
Umiejętności czartowskie

Kod okultystyczny 2 runy 4
Wiara w siebie 10, Wiara w Boga 5, Dusza 60, Psychika 75
Pula doświadczenia: 30
Wyposażenie: rewolwer ze srebrnymi gwoździami
w rękojeści – pamiątka po ojcu ZSA 20, pozwolenie na
broń, zegarek na łańcuszku, papierośnica
W walce: Wilhelm jest samotnikiem, ale czuwa
nad nim dzień i noc były agent rządowy Tom. Sprawy konﬂiktowe on załatwia. Gdyby los zechciał inaczej
to…ZSA 17 + 20 = 37 + 30 (cisza) = 67 PO 17 + 15
+ 25 + 30 (ciemność)= 87
Efekty Potencjału, runy i czary
Czary, które umie Dove opisane są w Podręcz-

niku podstawowym II edycja. Oto opis działania
runów, które posiada Dove i efektów Mocy jakie
potraﬁ Ed.
Nadzwyczajna szybkość +20 do PO i ZSA Czarta.
Żelazne ciało +30 do PO
Zabójczy dotyk +30 do ZSA
Run Twardość +15 do PO
Znak Życia – ten run ryje się na sosnowej deseczce, a w powstałe rowki wciera się własną krew. Rytuał
wstępny. W razie potrzeby zaklina się słowami: „Chroń
mnie ode złego”. Run chroni przed czarem typu kukiełka i inną magię wymierzoną przeciwko posiadaczowi
runu na prawach magii sympatycznej 60% – tajny rzut
PL.
Pieczęć Króla Salomona – wyryty na bryłce węgla
brunatnego. Chroni i sprowadza dobre sny. Wzmacnia
ochronne działanie runów o 10%.
NIETYKALNOŚĆ A NOWELE PANA LOSU
Jak pewnie zauważyłeś drogi Czytelniku zaprezentowany Czart ma Nietykalność i to na drugim poziome.
Ze smutkiem dodam, że wszyscy z kręgów Wielkich
Londynu dysponują tą siłą. To potężna moc, ale musisz
wiedzieć, że wojnę o domeny w Londynie przetrwały
najpotężniejsze Czarty! Obecnie jest to jedno z największych skupisk Czartów na świecie, a wszystko
przez rytuał życia, którego tajemnicę skrywa podobno
Londyn.
Toczy się gra o wszystko. Bohaterowie gracze jako
młode, zaczynające karierę Czarty powinni rozpocząć
przygodę od zdobycia poparcia któregoś z Wielkich
i wyrabiać układy, pozyskiwać kontakty. Jeżeli dojdzie
do konfrontacji z jednym z miejscowych Czartów daj
im do zrozumienia, że są prochem marnym i bezpośrednia walka nie ma sensu. Niech zrozumieją wyższą
szkołę wiecznej wojny, że wroga trzeba najpierw poznać, odkryć słaby punkt i dopiero zniszczyć. To wymaga czasu. Każdy z doświadczonych Czartów stara się
rozgryźć nowo poznanego, sam pilnując swych sekretów. Jest to przyczyną cichej wojny pełnej intryg, gry
o największą z nagród – nieśmiertelność. Na koniec
dodam, żeby bohaterowie strzegli także swych prawdziwych imion i daty urodzenia, by nie wpaść w sidła
mistrza czarnej magii, który za pomocą czaru kukiełka
potraﬁ dręczyć wroga na odległość!
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Sławomir „Zuhar” Wrzesień

Na co komu mechanika?
rozważania nad zasadami w RPG
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NA CO KOMU MECHANIKA?
To prowokacyjne pytanie postawione w tytule nurtowało niejednego gracza i MG. Spróbuję w tym artykule dość pokrętnie odpowiedzieć na pytanie: czym
jest mechanika, do czego służy i czy jest absolutnie
konieczna? Z oczywistych przyczyn przedstawiony tu
pogląd jest czysto subiektywny i jako taki dyskusji
podlega w ograniczonym zakresie.
Do czego więc służy mechanika? „Do rozstrzygania sytuacji spornych podczas rozgrywki” – mogłaby
brzmieć jedna z odpowiedzi. Owszem, to prawda. Mechanika może spełniać taką rolę. Nasuwa się jednak
pytanie, czy istnieją sytuacje, gdy nie trzeba z niej korzystać? Z zacytowanego zdania wynika, że tak – gdy
nie ma sporu, czyli gdy sytuacja jest jednoznaczna.
Mgliste, to wszystko – prawda? Spróbujmy, więc może
znaleźć odpowiedź na pytanie „czym jest mechanika?”
w inny sposób. Zamiast zastanawiać się, do czego
i kiedy ją stosujemy, zastanówmy się, jakie powinna
spełniać funkcje.
Najczęściej wymagamy, żeby mechanika udzieliła
nam odpowiedzi na pytanie o powodzenie podejmowanej akcji. „Co się stanie, jeżeli…”? W naszym, rzeczywistym świecie, odpowiedzi na tak stawiane pytanie
udziela nauka – najczęściej ﬁzyka, chemia, psychologia,
ﬁlozoﬁa. Ładujemy dane wejściowe w pewien algorytm
i otrzymujemy wynik. Jabłko spada na Ziemię ruchem
jednostajnie przyśpieszonym o pewnych zależnych od
masy obu ciał parametrach, kamień rzucony z pewną
prędkością pionowa do góry spada po pewnym określonym czasie. Mamy algorytm np. w postaci praw ﬁzyki
i dane konieczne do jego realizacji. Wraz z komplikacją
zagadnienia ilość zmiennych zwiększa się, a równania
stają się coraz bardziej złożone. Łatwiej nam jest wtedy, pewne zagadnienia opisać w sposób przybliżony.
Zaczynamy operować prawdopodobieństwem. „Jeden
na stu ludzi podoła temu zadaniu”. Mechanika naszego świata, choć wyjątkowo skomplikowana, swój opis,
w znacznej mierze, opiera na prawdopodobieństwie
zajścia określonych zdarzeń.
Czyżby, więc mechanika miała być odpowiednikiem
ogólnych praw naukowych znanych ze świata rzeczywistego? To chyba dobre porównanie. Zarówno prawa naukowe, wywodzące się z ﬁzyki, chemii, biologii,
psychologia, socjologii itp., jak i mechanika mają za
zadanie opisywać istniejące w danym świecie zależności i pozwalać przewidzieć, co się stanie w określonych
warunkach, korzystając często z matematyki i rachunku prawdopodobieństwa. Dlatego będę w tym artykule
traktował mechanikę jako zbiór reguł, na podobieństwo praw ﬁzyki, wyznaczających zależność pomiędzy
przyczyną, a skutkiem.

W przypadku ﬁzyki bardzo rzadko korzystamy
z czynnika losowego. Stosowane algorytmy, wzory,
prawa pozwalają zazwyczaj na jednoznaczne połączenie przyczyny ze skutkiem. Zdarza się jednak, że
przewidzianego wyniku nie udaje się nam uzyskać doświadczalnie. Jeżeli teoria jest dobra, przyczyna może
być tylko jedna – pominęliśmy jakiś istotny czynnik.
Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, gdy ilość czynników, które należałoby uwzględnić jest na tyle duża,
że nie sposób ich wszystkich ogarnąć. Prosty przykład:
skok w dal. Czy ktokolwiek podjąłby się określenia
a priori jak daleko wyląduje zawodnik? Co najwyżej
w przybliżeniu. Dlaczego? Wymieńmy kilka czynników:
aktualna forma, zmęczenie, stres, wiara we własne
siły, doping, wiatr. Prawie każdy z wyżej wymienionych
czynników szybko się zmienia. Jak tu ustalić, czy skoczek przeskoczy 8 metrów, czy nie? Wiatr słabiutki.
Forma niezła. Wygląda na wyluzowanego. To jego drugi skok, nie jest więc zmęczony. Trybuny ryczą. W 80
przypadkach na 100 przeskoczy 8 metrów. 80 na 100.
Zastosowanie czynnika losowego wydaje się tu być
naturalne. Jak go więc uwzględnić? Przez analogię.
Rzucając kością dziesięciościenną (k10) w 80 przypadkach na 100 otrzymamy wynik mniejszy lub równy 8. To już przekłada się bezpośrednio na wcześniej
prezentowaną sytuację. Mamy takie same szansę na
uzyskanie wyników od 1 do 8 na k10, co na przeskoczenie przez zawodnika 8 metrów. O ile praktyczne
sprawdzenie powodzenia pierwszej sytuacji jest dość
problematyczne, o tyle dla drugiej nie istnieją takie
przeszkody. Dość wygodnie jest więc założyć, że skoro
w obu przypadkach mamy takie same szanse, to nie
ma różnicy co sprawdzimy doświadczalnie. I tak w naturalny sposób, w mechanice pojawia się nam czynnik
losowy, mający na celu odciążenie nas od stosowania
żmudnych i wyraﬁnowanych metod, nawiązujących do
ściśle matematycznego opisu wszechświata.
Wszystko to piękne i logiczne, ale daleko nam jeszcze do określenia roli i własności mechaniki. Wiemy
już, że modeluje nam prawa rządzące danym wszechświatem i udostępnia mechanizm decyzyjny bazujący
na czynniku losowym, w celu uproszczenia zależności
pomiędzy przyczynami i skutkiem.
Jakie cechy musi mieć każda mechanika? Przede
wszystkim musi być symetryczna. Jeśli Jacek i Wacek
dwaj identyczni bliźniacy w identycznych warunkach siłują się na rękę, to niezależnie od sposobu przeprowadzania testu zgodnie z prawami mechaniki ich
szanse na zwycięstwo muszą być równe. Mechanika
w żaden sposób nie może łamać reguł probabilistyki.
Mechanika ma jeszcze jedną ciekawą cechę, z której nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Z nią jest ściśle
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powiązany obraz wszechświata, w którym funkcjonuje.
Wyobraźmy sobie następujący zapis w mechanice:
Odległość na jaką można rzucić niewielki kamień
wynosi 60 do 80 metrów i rośnie wprost proporcjonalnie z siłą postaci.
Nic niezwykłego tu nie widać. Dodajmy więc coś
więcej:
Przy pracy zespołowej (kiedy więcej niż jedna postać wykonuje tą samą czynność) siły bohaterów sumuje się.

Zgodnie z prawami mechaniki, które właśnie stworzyliśmy wszystko jest w porządku. Może to jednak stać
w sprzeczności z wizją świata jaką staramy się wykreować. Co wtedy? Należałoby albo zmienić wizję świata,
albo pewne elementy w mechanice. Świat i prawa nim
rządzące muszą ze sobą współgrać. W przeciwnym
wypadku nie powinny znaleźć się w tym samym podręczniku.
Niestety, jak już wspomniałem wcześniej, mechanika z założenia niesie z sobą pewne uproszczenia. Nie
ma właściwie możliwości, żeby mechanika pracowała
bez zarzutu dla wszystkich możliwych przypadków. Zawsze istnieją jakieś warunki krańcowe, dla których generowane wyniki będą dalekie od oczekiwanych. Efekt
ten można eliminować poprzez ograniczenie ścisłego
stosowania mechaniki do sytuacji, gdzie nie można zastosować zastępczych metod opartych na wizji świata
i zdrowym rozsądku.
Konsekwencją takiego podejścia do reguł są mechaniki narracyjne. Rzut jest ostatecznością, a parametrami wyjściowymi do mechanizmu decyzyjnego jest opis
postaci i sytuacji. Zamiast stosować szereg modyﬁkatorów związanych z sytuacją, określamy szansę powodzenia czynności na podstawie znanych warunków
(podobnie jak w przytoczonym wcześniej przykładzie
ze skoczkiem). Metoda ta jest zdecydowanie bardziej
subiektywna, ale właśnie z tego względu odporniej-

PREDYSPOZYCJE
Każdy bohater ma jakieś predyspozycje. Ludzie (dla
uproszczenia przyjmijmy, że bohaterowie są ludźmi,
choć nie jest to regułą) są silni, inteligentni, zręczni
manualnie, posiadają talent artystyczny. W większości
są to elementy wrodzone i w ogólności raczej niezmienne (lub zmienne w niewielkim stopniu). W mechanice
najczęściej obrazują to atrybuty – współczynniki nie
zmieniające się wraz z rozwojem postaci.
NIE WSZYSTKO WRODZONE
Nie wszystkie cechy jakimi opisujemy bohatera są
wrodzone. Pewne umiejętności i zdolności nabywa się
poprzez naukę lub ćwiczenia. W mechanice są to najczęściej współczynniki nazywane umiejętnościami. Ich
wartości mają tendencję do wzrostu wraz z doświadczeniem postaci, choć również nie powinny być nieograniczone. W końcu nasze możliwości takie nie są.
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Też niby nic niezwykłego. Zwróćmy jednak uwagę
na pewną ciekawostkę. Powyższe zapisy nie ograniczają ilości współpracujących osób, ani rodzajów czynności do których reguły te mają zastosowanie. Pozwólmy
więc równocześnie (raczej wbrew zdrowemu rozsądkowi) rzucić czterem postaciom o sile dwukrotnie większej od przeciętnej, ten sam niewielki kamień. Zasięg
wydłuży się ośmiokrotnie, czyli do maksymalnie 640
metrów. Mało? A co jeśli system nie ogranicza wielkości współczynników i „napakowany” magią bohater ma
siłę 10-krotnie większą od przeciętnej.

sza na „warunki krańcowe”. Dodatkową zaletą takiego
podejścia jest przyśpieszenie akcji w sytuacjach, gdy
prawdopodobieństwo sukcesu jest bliskie zeru lub jedności (100%) – najczęściej rezygnujemy wtedy z rzutu. Ponadto MG uzyskuje większą swobodę w tworzeniu (i manipulowaniu) opowieści.
W tym miejscu powinno już być widać najważniejszą rolę mechaniki. Niezależnie od stosowanej konwencji, gamistycznej, czy narracyjnej, najistotniejszym punktem mechaniki jest opis postaci. Nie
ma znaczenia, czy będzie on w formie opisowej (Argument Diceless Storytelling System), przymiotnikowej
(Fudge, Fate, RISUS), czy liczbowej, określa zależność
pomiędzy bohaterem, a otaczającym go światem. Jeśli
do opisu bohatera dodamy zaledwie kilka dodatkowych
zasad uzyskamy kompletną mechanikę. Wynika to
z faktu, że centrum każdej opowieści RPG jest bohater.
Do gry w świecie odpowiadającym naszej rzeczywistości w zupełności wystarcza kartka papieru, ołówek
i ewentualnie ze dwie sześcienne kostki (jeśli ktoś nie
może się bez nich obejść). Opis bohatera możemy wtedy ograniczyć do kilku zdań opisu (i nie ma tu potrzeby
używać żadnych współczynników i liczb), a nasza wiedza o otaczającym świecie załatwi resztę.
Co więc powinna uwzględniać mechanika, a szczególnie opis bohatera?

DOŚWIADCZENIE PRZYCHODZI Z CZASEM
Bohaterowie zazwyczaj rozwijają zdolności z czasem. Mechanika powinna określać jakie warunki muszą
być spełnione, żeby określony współczynnik opisujący
postać uległ zmianie. Czasem są to lata ćwiczeń, czasem minuty poświęcone na przeczytanie książki. Nie
zawsze zmiana współczynnika musi być stała.
STAROŚĆ NIE RADOŚĆ
Pewne informacje z czasem ulegają zatarciu, a zdolności osłabieniu. Inteligencja ulega obniżeniu, pamięć
funkcjonuje coraz gorzej, ręce zaczynają się trząść. To
cechy, o których mechanika także powinna pamiętać.
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Wszystko co wymieniłem powyżej w większej mierze stanowi o opisie bohatera. Podstawowe jego składniki to wiek i powiązane z nim doświadczenie (oraz to
co z powyższych wynika), a przede wszystkim cechy
wrodzone i nabyte (z uwzględnieniem ich statycznego
lub dynamicznego charakteru). Mając już określonego bohatera trzeba jeszcze określić jak funkcjonuje on
w interesującym nas świecie.
INTERAKCJA
To ona jest sercem mechaniki. Musi określać jak
zewnętrzne warunki i opis postaci przekładają się na
szansę powodzenia czynności. Implementować można tu wymyślny model matematyczny (modyﬁkatory, stopnie trudności, itp. dla podejścia gamistycznego) lub jakościowy zarys zależności i możliwości przy
określonych założeniach („pomyślmy…, dla przykładu
w takiej sytuacji…”, dla podejścia narracyjnego). Konkretne rozwiązanie nie jest tak istotne, jak to, żeby
dawało możliwość jednoznacznego podjęcia decyzji
w większości sytuacji spornych. Oznacza to, że niezależnie od wybranej mechaniki, przy jej opisie musimy
uwzględnić (choć niekoniecznie szczegółowo – mogą
to być zaledwie wskazówki) wszystkie typowe sytuacje
jakie mogą mieć miejsce w danym świecie. Oznacza to
rozpisanie całego szeregu modyﬁkatorów i stopni trudności i/lub stworzenia odpowiednich przykładów.
POLAŁA SIĘ KREW
W interakcji z otoczeniem najbardziej newralgicznym punktem mechaniki okazuje się walka, a konkretnie mechanizm obrażeń. Ze względu na skomplikowanie organizmu żywego (nie tylko ludzkiego) właściwie
wszelkie metody okazują się mało satysfakcjonujące.
Niewątpliwie jest to jednak tak częsta sytuacja, że nie
można jej w żaden sposób pominąć w zasadach. Wynika to z faktu, że pierwszeństwo w opisie mechanicznym mają te aspekty, które mają bezpośredni wpływ
na naszego bohatera. Trudno o coś bardziej dotyczącego postaci, niż jej urazy. Zagadnieniem obrażeń w mechanice, zamierzam zająć się szerzej w oddzielnym
artykule.
W
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modzielnie. Mechanika musi uwzględniać sytuację, gdy
bohaterowie: (a) współpracują, (b) współuczestniczą,
(c) rywalizują. W pierwszym wypadku ich szansę rosną (należy ustalić w jaki sposób), w drugim są niezależne (mechanika musi jedynie określać, który z nich
wykonał zadanie lepiej), a w trzecim tylko jeden (lub
jedna grupa) z uczestniczących ma szansę na uzyskanie powodzenia (mechanika musi określać jakie są to
szanse).
Stawiając przed mechaniką zaledwie te kilka wymagań, tworzymy całkiem spory problem. W odniesieniu
do naszego świata w większości przypadków potraﬁmy, korzystając z analogii łatwo znaleźć odpowiedź
na pytanie jakie są szanse powodzenia. To największa przewaga mechaniki narracyjnej nad gamistyczną.
Niestety istnieją także takie sytuacje, gdy nasza intuicja okazuje się bezradna. Wtedy to mechanika gamistyczna ma gotową odpowiedź (choć nie zawsze taką
jakbyśmy oczekiwali).
Wniosek nasuwa się sam: najlepsza jest równowaga pomiędzy jednym i drugim podejściem.
A co z odpowiedzią na pytanie z pierwszego akapitu? Czym jest mechanika, do czego służy i czy jest absolutnie konieczna?
Śmiem twierdzić, że mechanika jest sztucznym
tworem mającym na celu odwzorowywać prawa
rządzące danym wszechświatem, a jej rolą jest
odpowiadanie na ciągle stawiane pytanie: co się
stanie w określonej sytuacji?
Czy mechanika jest absolutnie konieczna? TAK. Zawsze z niej korzystamy, choć nie zawsze świadomie.
Wynika to z naszego przyzwyczajenia, że mechanika
musi używać kostek lub podobnych atrybutów i jasno
sprecyzowanych reguł. W rzeczywistości samo korzystanie z analogii do naszej rzeczywistości jest już swego rodzaju mechaniką, zbiorem reguł.
Od mechaniki nie da się uwolnić. Każda gra ma jakieś reguły i te właśnie reguły stanowią mechanikę. Na
co nam one? Na co nam mechanika podczas gry? Na
to pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzieć, bo ilu
prowadzących tyle podejść do tego zagadnienia.
Łódź, marzec, kwiecień 2005
Sławomir „Zuhar” Wrzesień
Korekta: czerwiec 2005

Nie wszystkie działania nasz bohater wykonuje sa-

Dodaj system autorski, planszówkę, karciankę, bitewniak.
Uzupełnij lub popraw cudzy opis. Liczymy na Ciebie!
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Na wysokich obrotach
czyli kalejdoskop szarych komórek
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„Biorąc pod uwagę wskazania wskazanie kilombarometru leżenie obok marchewki powieszonej kloaką do
lewa jest nieco bardziej niebezpieczne niż gotowanie
gwoździ na prawo od banku leży nieprzytomny strażnik w zielono mi gdyż zawsze uważałem że takie oddziaływania elektromagnetyczne prawie zawsze nigdy
nie były bagietkami na placu Pigal żołędzie są najlepiej
opiekane w 120 krokach kąta szeroko rozwartego bo
nigdy nie wiadomo kiedy dopadnie cię pan Proper miej
zawsze przy sobie kupe pieniądzu najlepiej trzymać
z dala od ognia bo ołówek plus trawa równa się kosinus kota Ali ma szerokie spodnie obniżone do poziomu
stratogleby gdyż krety zawsze pływają nisko”
To, że nie widzicie sensu w tym co napisałem jest siłą
tego pomysłu. Dziwne może to się wydać na początku.
Jak się okazuje jest to świetna gimnastyka dla umysłu.
Myślenie abstrakcyjne oraz zdolność szybkiego kojarzenia, poprawia się znacznie. Efekty te zauważyłem
dopiero na początku roku szkolnego, kojarząc o wiele

lepiej pewne fakty na historii czy języku polskim.
JAK TO JEDNAK DZIAŁA?
Zasada jest bardzo prosta. Zaczynamy od pozornie
normalnego słowa. Najlepsze jak się przekonałem są
rzeczy które, można znaleźć w kuchni. Czyli warzywa, owoce, narzędzia kuchenne. Kojarzymy to z jakąś
czynnością. Czasownik dalej wykorzystany najlepiej
aby był luźno powiązany z wcześniejszym przedmiotem. Następnie skrajnie inny przedmiot i skrajnie inna
czynność wiążemy w jednej frazie. Dalej już lecimy
tak, aby zdaniem (myślą) było jakieś maksymalnie
5-6 słów. Po wpisaniu takiej myśli zupełnie zmieniamy
kurs myślenia i lecimy w drugą stronę np. z marchewki
przenosimy się na cement bądź cegły. Im więcej zwrotów w jednej frazie tym lepiej.
Podczas pisania takiego tekstu pamiętać należy o kilku zasadach. Po pierwsze. Nie skupiaj się za
bardzo nad tym co piszesz. Po drugie. To co piszesz
musi być jednym zdaniem (dlatego też wcześniej pisałem fraza, a nie zdanie). Po trzecie. Nie martw się też
o przecinki, czy ortograﬁę. Po czwarte. Staraj się tworzyć neologizmy ze skrajnie różnych słów (jak w przykładzie „stratogleba”). I najważniejsze. Nie powtarzaj
się. Gdy zauważysz, że krążysz wokół jednego tematu
odejdź od niego. Nie ograniczaj się do jednego kręgu
myślowego. Na koniec pamiętać należy też o jeszcze
jednej ważnej zasadzie. Baw się tym tekstem. Ma być
zabawny i cię bawić. Wskaźnikiem jak dobrze ci idzie
ma być szerokość twego uśmiechu.
Idąc dalej w takim ćwiczeniu mózgu, można się pokusić o pewną wariację. Układania tego co piszemy
w jakąś historię. Nie polecam jednak. Jest to dosyć
trudne. Wymaga też skupienia co może wpłynąć na
niezbędną płynność tekstu.
Co daje nam takie, z pozoru bezproduktywne, pisanie? Myślenie abstrakcyjne znacznie się poprawia co
wiem z własnego przykładu. Szybkość myślenia także
znacznie wzrasta, przez co zarówno przestoje w opisie maleją, a obliczenia matematyczne potrzebne przy
rzutach są nieco prostsze i szybsze. Przez brak powtórzeń wyzbywamy się też krążenia wokół jednego tematu. Podczas opisu możemy wybiec myślą na chwilę
w przyszłość i zaplanować wydarzenia mające nastąpić
dopiero za kilka minut. Są to umiejętności istotne podczas improwizacji, do której często zmuszają kreatywni gracze swoich MG.
Jak widać nie potrzeba specjalnego wysiłku, aby
przećwiczyć mózg pod kątem abstrakcyjnego myślenia. Jedyne co istotne do tego ćwiczenia to dobry humor i , ewentualnie coś do pisania (komputer lub kartka i długopis).
Słowem na koniec. Jeśli chcesz wypróbować swe
umiejętności na którymś ze znajomych, to mała wskazówka. Im bardziej wytrzeszczy oczy ze zdziwienia tym
lepiej ci idzie.
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Jednym z głównych problemów MG jest tzw. pustka
w głowie. Często zdarza się, że prowadzimy i utykamy.
Tak jakby nasza myśl była sondą kosmiczna, której
daleko jeszcze do powierzchni Marsa. Dla mnie osobiście podczas prowadzenia przerwa w opisie dłuższa
niż 10-15 sekund jest porażką. Wszelkie przestoje są
karygodne. Nawet po sesji zdarza mi się, że jak sobie
przypomnę tę sytuację jest mi po prostu głupio. Nie
znaczy to jednak, iż przez około pięć godzin mówię bez
przerwy. Nie, zazwyczaj przerywam sobie, gdy gracze
mają podjąć decyzję „co dalej?”. Jest to czas w moim
przypadku wystarczający, aby zastanowić się co będzie
dalej i na chwilę odpocząć.
Problem „pustki w głowie” jest więc, przynajmniej
dla mnie osobiście, dosyć problematyczny. Zastanawiałem się często co zrobić, aby zapobiec przerwom
w opisach. Pewnego razu kumpel wpadł na pomysł,
aby przez około pół godziny dziennie mówić i opisywać jakąś scenę/sceny. Praktyka czyni mistrza, jak
mówi przysłowie. Niestety mnie takie gadanie po prostu nudziło. Gdy nie było słuchacza, wydawało mi się
bezsensowne. Często najzwyczajniej nie chciało mi się
opisywać czegoś dla samego siebie, bo równie dobrze
mogłem to sobie wyobrazić.
Swego czasu jednak, a dokładniej poprzedniego
lata, wpadłem przez… hmmm… przypadek, na sposób
ulepszenia wcześniejszego pomysłu mojego znajomego. Na samym początku jednak nie zauważyłem dobrodziejstwa tego co odkryłem.
Może jednak cofnijmy się w czasie. Latem ze znajomym, nie mając co robić, poszliśmy do niego. Włączyliśmy kompa i weszliśmy na czat, aby poodwalać jaja.
Zaczęło się od odpowiedzi „wiadrooooooooo” na któreś z kolei bezsensownych pytań. Potem dla odmiany
„masłoooooo”. Shiz piętnaście minut później był nie do
opanowania. Matka znajomego musiała nas uciszać.
Mózg został poddany niezłej gimnastyce. Jakiej? Przeczytajcie:

Miłej zabawy językiem i mózgiem.
-=baca=-
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Let’s play
muzyka w RPG

kronika: artykuł

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

„WSZYSTKO CO ZNASZ ZALEŻY TYLKO OD TEGO
W JAKICH KRĘGACH SIĘ OBRACASZ”
Get ready matherfackers!
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Na tekstach o muzyce w RPG to ja już sobie wzrok
zepsułem dokładnie. Przeczytawszy wiele, napotkałem zaledwie 2-3 ciekawe i jeden dobry. Dlaczego?
Ano dlatego, że nazwy wymieniane w tekście były dla
mnie w dużej części kosmiczne z założenia. Przeglądając kolejne play listy, znajdowałem zespoły o jakich pierwszy raz słyszałem, a sama nazwa mnie odpychała. Drugą sprawą było pisanie o muzyce, która
pasowała do wizji konkretnej grupy graczy jednego
MG. Trzecia najtragiczniejsza rzecz w takich tekstach
to po prostu nie wnoszenie nic nowego. Blind Guardian i Nightwish.
Pierwsza sprawa jest o tyle pozytywna w swoim
istnieniu, że człowiek ma szansę poznać coś nowego. Niestety jak dla mnie jest to raczej tylko szansa
ponieważ nie mam dostępu do ścieżek, które były
wymieniane. Sprawa dosyć smutna dla nas graczy.
Warto jednak się postarać i urozmaicić sobie choćby
czas słuchając czegoś nowego.
Druga sprawa jest jednak już bardziej tragiczna.
MG piszą tekst, w którym podają tytuły takie, których
słuchają na co dzień i je lubią natomiast niekoniecznie pasują do ogólnego klimatu systemu. Sprawa ma
się bardzo dobrze, gdy im (MG oraz graczom) pasuje
– każdy będzie zadowolony. Źle jednak się dzieje,
gdy ktoś katuje blackiem graczy w Wampirze bądź
innym współczesnym systemie lub puszcza Vadera
podczas spotkania biznesowego (no i o takich przypadkach się czytało). Wtedy jest tragicznie, a nie klimatycznie. Każdy przecież operuje jakimiś schematami z telewizji i je zna na pamięć. Nie urozmaicajmy
więc dnia na siłę rzeczami skrajnymi.
Trzecia sytuacja jest podobnie beznadziejna. Nie
mam już siły czytać o tym jak to Blind Guardian, Nightwish, Vangelis, Dead Can Dance etc pasują do
fantasy. To już chyba czytali wszyscy, a słyszeli od
starszych graczy wiele razy. Powielanie schematów.
Na temat podkładu muzycznego do walk czyta się
wiele. Widać w nich jednak pewien schemat, który
sam w sobie jest bardzo pozytywny. Każdy go też
zna. Muzyka musi być energetyczna i szybka. Dodająca adrenaliny, zagrzewająca do boju. To prawda.
Jednak, gdy się zastanawiam wydaje mi się zawsze,
że muzyka powinna odzwierciedlać choć w pewnym
stopniu poczynania graczy i współgrać z nimi. Nie ma
problemu, gdy mówimy o storytellingu. Problem widzę gdy rzucamy. Właśnie leci ostra, energetyczna
partia gitarowa a gracz próbuje dodać siłę do rzutu
na kości i odjąć modyﬁkatory. Nieco to jakoś nie jest
tak szybkie jak rify w ścieżce dźwiękowej. Mnie by to
męczyło. A próbując nadążyć, chyba bym się tylko
zestresował.
Pisząc o dobrych tekstach o muzyce, miałem na

myśli chyba jedyny bądź jeden z dwóch jakie spotkałem (wybaczcie pamięć nie ta), traktujących o muzyce do systemów współczesnych oraz cyberpunkowych. W nich to znalazłem naprawdę dobre pomysły
na udźwiękowienie sesji. Nie było tam propozycji
ze starego metalu, lecz coś nowego pasującego do
przyszłości, a nie elfów i mieczy +12.
Cyberpunk jest strasznie zaniedbywany w tekstach
zinowych. Pewnie dlatego, że i mało osób w to gra
(eureka!). Postaram się dziś tą lukę jakoś zapełnić.
Przede wszystkim tekst jest skierowany do graczy
stosunkowo młodych i bardziej nowoczesnych. Dlaczego? Zobaczcie.
Po pierwsze wyobrażając sobie świat przyszłości
nie wyobrażam sobie Krawędzi bez obecnego dziś
hip-hopu. Prorokuje się, że za dwadzieścia lat już
o nim nikt nie będzie słyszał. Może to i dobrze, bo
widząc dzisiejszą scenę żal d… uszę ściska.
Spośród bardziej pasujących do sesji kawałków
znalazłoby się parę. Przede wszystkim jednak byłoby to coś zagranicznego. Myślę, że wartym polecenia byłyby kawałki jednej z grup hip-hopowych.
Mam na myśli Cypress Hill’a. Jest to muzyka nieco
odbiegająca od schematu rapu i łatwa do zaaprobowania na sesji. Jak oś nie wyobrażam sobie dzielnicy
czarnych bez hip-hopu i gangsta (tu akurat paradoks
wokalista jest biały). Jeden z albumów natomiast
przynajmniej moim zdaniem nadaje się do podkładu
pod walki. Chodzi mi o Skulls&Bones. album nagrany
w konwencji rockowej jest niesamowicie energetyczny. Nadaje się zarówno pod walkę jak i pościg samochodowy.
Szczególnie warte polecenia kawałki CH: „Another
Body Drop” i „Street Wars” z „Till Death Do Us Part”
oraz ze „Skulls&Bones”: (rap) „Suprestar”, „Dust”.
„A Man”, „Can’t get the best of me”.
Następnym wprost rewelacyjnym zespołem do
szybkich akcji jest Rage Against The Machine i Album
„Battle for Los Angeles”. Kawałki wręcz ociekają adrenaliną zaś teksty są ideologicznie bliskie Cyberowi.
Przed niektórymi może i nie odkryłem Ameryki, ale
bywa i tak.
Kolejnymi zespołami niosącymi dawkę energii jest
Fear Factor i Biohazard. Te zespoły są uznawane za
wręcz kultowe jeśli nie za dające poczatek hard core’owi.
Nastepną pozycja po którą warto sięgnąć jest nasz
polski zespół. Mianowicie Kwasożłopy. Inaczej Acid
Drinkers. Takie kawałki jak „My pick” czy „You better
shoot me” są świetne dla takich scen jak pościgi.
W przypadku prowadzenia nieco odmiennych
i chorych sesji, w klimacie paranoicznym oraz w którym prochy bądź marzenia odgrywają ważną rolę polecam jeden zespół. Deftones. Albumy „White ponny”
czy „Deftones” są do tego świetne.
Innym gatunkiem muzyki pasującym do przy-

kronika
szłości jest samo techno tak nie lubiane przez wielu
wyznawców ciężkiego grania. Bezguścia ludzi świata
niestety naprawiać się masowo nie będzie dało, więc
techno i różne hałasy pozostaną w dyskotekach.
Na koniec warto wspomnieć o Robie Zombie. Muzyk ten reprezentuje muzykę, która jest fuzją dwóch
skrajnie różnych gatunków. Muzyki ciężkiej gitarowej
(bo ciężko to nazwać metalem pomimo tego, że jest
to fuzja) oraz techno czy też innej muzyki elektronicznej.
Chyba to było na tyle tych nut.
Na koniec może jeszcze lista albumów i kawałków,
które wybrałem z zarówno klasyki jak i czegoś bardziej nowego co sam wrzuciłbym na playlistę cyberpunk’a.
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ENERGIA:
– Biohazard
– Spineshank
– Crosscut – God given time
– Sevendust
– Acid Drinkers
– Slipknot
– System of a Down
– Static X
– Soulﬂy
– Rage Agianst the Machine
– Cypress Hill
– Fear Factor
– Otep
– KoRn – Take a look in the mirror
– Rammstein
– Guano Apes
– Papa Roach
– Godsmack
– 40 Below Summer
– Mushroomhead
– Snot
– Disturbed
– Ilnino
– Kittie
– Sepultura
– Five Point O
DRAGI/PSYCHODELIA
– Deftones
– Gorilaz
– KoRn – Life is peachy
– Biork
SPOKOJNIE
Tu naprawdę warto poszukać, choć może nie być
łatwo. Są to soundtracki z anime.
Soundtrack z Lain oraz Cowboy Bebop i Wolf’s
Rain. Na oﬁcjalnych stronach powinny być czasem co
poniektóre kawałki, jeśli nie większość.
„Achtung! Faist die faza! Die faza kampf! Die faza
kampf!!!” :)
-=baca=-
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Aż strach się bać
tych klimatów

kronika: artykuł
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„Witam szlachetnych panów!” Przywitał ich
DRWAL w lesie.
”Czego życzą sobie szlachetni panowie?” Powiedział karczmarz w przydrożnej wcale nie najpiękniejsze karczmie.
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Jeśli to was jeszcze nie rozbawiło to wydaję komendę do wykonania choćby parsknięcia śmiechem.
Ileż to razy już zaczynałem czytać przygody,
w których to zaczyna się ona od słów powitania
w takim stylu. Mnie to rozśmiesza i nie czytam, lecz
przeglądam ze względu na pomysł. Tym bardziej,
jeśli jest to przygoda do Wiedźmina bądź też poczciwca Warhammera. Jeszcze bardziej śmieszne
wydają mi się słowa mówiące o budowaniu klimatu.
Everestem jest już klimat grozy w takim wypadku.
Zadaje sobie wtedy pytanie jak pojmuje klimat
grozy osoba, która pisze te tekst przygody. Tym
większą zagadką jest dla mnie jak widzi świat Warhammera bądź wiedźmina.
To, co mnie przyciągnęło do książek ASa to właśnie ta szarość prawie każdej postaci. Tam nikt nie
jest do końca czarny ani biały. Książki ASa to nie
ﬁlm heroic fantasy w starym Ametyście. Tam świat
wydawał się bardziej bliski i realny, i nie tak cukierkowy jak większość powieści fantasy. Za to go polubiłem.
Warhammer. To jest Warhammer nie warhammer.
Świat zagrożony kolejną inwazją chaosu. Rozkład
wśród rządzących miastem, czciciele Slannesha
wśród radnych, skaveni w podziemiach planujący
kolejny atak na miasto. Spaczeń, zwierzoludzie. Czy
aby każdy widział rozdział z mapami budynków?
W gospodarstwie rolnym na dachu jest miejsce dla
łucznika. Karczmy przydrożne są ogrodzone murem
jak miasta czy mniejsze nawet wsie. W obliczu takiego zagrożenia człowiek wcale nie jest taki rado-

sny jak by się zdawało. Nie każdy tam ufa każdemu.
Natomiast w przygodzie widzimy słowa szanowny, szlachetny etc. Zwroty są w dodatku kierowane do bohaterów, którzy najczęściej mordują dla
kilkudziesięciu koron. Czy drwal w lesie zmęczony
pracą i głodny widząc graczy, którzy łypią na każdego jak na wroga powie „witam”choćby? Jeżeli należy do grupy fanatycznych wyznawców boga miłości i przyjaźni to tak. Prędzej jednak odezwie się,
w najlepszym razie, „Kogo do cholery licho niesie?”.
Nie uważacie. Czy będąc w jakimś z shit-food’ów
obsługa zapytała, „Czego sobie pan/pani życzy?”.
Chyba nie. Czy w karczmie będąc karczmarz zapyta wtrącając „szanowny/i”w zdanie? Raczej, „Co ma
być?”.
Idąc ideologią „kulturnego drwala”dalej wyobraźmy sobie oprycha. „Czy szanowny pan raczy oddać
sakiewkę z łaski swojej?”. Przecież to jest śmieszne.
Ludzie wywodzący się z niższych klas na pewno nie
będą się patyczkować z obcymi. Dla nich obcy to
kłopot albo i wróg. „Kto wie, kim on jest?”. I należałoby o tym pamiętać i nie tworzyć zabijaków w baletkach czy drwali ﬁveo’cklock’ów.
Osoby piszące o realizmie w RPG raczej powinny
zająć się tym jak naprawdę mógłby zachować się
przedstawiciel jakiejś z grup społecznych i jak by
odniósł się do śmierdzących i uzbrojonych po zęby
graczy. Obcy i przeszkadzających, nie przynoszących korzyści ze spotkania.
Nie należy jednak popadać w skrajności o zalewać graczy wręcz potokiem wulgaryzmów czy też
niechęci. Dobrzy ludzi żyją w każdym świecie, lecz
żyją najczęściej krótko( zawłaszcza po spotkaniu
BG).
Słowianie słynęli z gościnności, czego dowodem
może być choćby słowo gościniec. Imperium czy
Rivia to jednak nie Polska. Pamiętajmy o klimacie
i głównych założeniach uniwersum, w którym gramy. Nie róbmy, więc z systemów mniej magicznych,
ale za to bardzo realistycznych kolejnej edycji D&D.
Mamy już trzy i pół, i wystarczy. Ktoś w tej chwili może i powiedzieć, że to on gra i może grać jak
chce. Prawda. Po co jednak autorzy podręcznika
głowili się przed klawiaturami, aby przekazać główne założenia? Wreszcie, po co zadawałeś sobie trud
i wydawałeś pieniądze na podstawkę do systemu?
(Eh ciągle mi się zdaje, że nawet tematu nie poruszyłem… cdn…)
-=baca=-
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Architektura i Urbanistyka

Architektura i urbanistyka to nowy dział według pomysłu Michała „Tomba” Żółtkowskiego. Będziemy prezentować w nim plany i ilustracje miejsc i budynków wraz z opisami, często alternatywnymi. Mamy nadzieję, że pomysł spodoba się Mistrzom Gry
poszukującym ciekawych miejsc do scenariuszy.
Piotr „Century Child” Nowakowski

Wioska
Wysoko w Smoczych Górach, pomiędzy niegościnnymi szczytami znajduje się jezioro. Na kamienistym wschodnim brzegu leży mała wioska. Wioska to zbyt duże określenie, to zaledwie sadyba,
w której żyje, mieszka i pracuje kilka rodzin z jednego plemienia, w sumie jakieś pięćdziesiąt osób.
Z roku na rok coraz mniej. W tej nieprzyjaznej żywym istotom krainie, mieszkańcy żyją z rybołówstwa i lichych upraw na niemal jałowej ziemi.
storię. Szczególnie zasłużonych wędrowców mogą nawet obdarować takim gobelinem.
Najdziwniejszy jest fakt, iż mieszkańcy uważają, że
żyją w takiej okolicy, ponieważ wieki temu ich przodków przyniosły tutaj… smoki. Legenda głosi, że grupa
smoków uratowała przed rzezią kilka rodzin, znalazła
im miejsce do życia tam, gdzie jest pod dostatkiem
jedzenia i nikt nie będzie ich atakował, i zapowiedziała
powrót, gdy tylko upora się z wrogami. Rybaków faktycznie nikt nie niepokoi, ale raczej dlatego, że żyją
skromnie, nie mają nic cennego, a okolica nie przedstawia nieomal żadnej wartości.
Dopóki ktoś nie usłyszy legendy o smoczym gnieździe pełnym jaj, ukrytym na dnie jeziora…

To m a s z K u c z a

Wioska

Skały wznoszą się pośród jałowej równiny jak szare zęby pradawnego potwora. Z daleka wioska
wygląda jak skupisko pożółkłych świerków, dopiero z bliska wędrowiec dostrzeże pojedyncze, niemal jednakowe chaty zwieńczone spiczastym dachem. Nad domkami unosi się słaby dym, a odbłyski
światła na wodzie w pobliskiej sadzawce już z daleka nęcą podróżnych.
Mieszkańcy czerpią wodę z niewielkiego źródełka,
które bije u podnóży uschniętego dębu. Każdemu, kto
zawita w tamte strony opowiadają legendę o założycielu osady, Moysie.
Według opowieści przyprowadził ludzi na jałowe
ziemie, uciekając przed Złymi. Wycieńczeni dotarli do
skał i znaleźli tutaj schronienie, a Moysa uderzył kijem
w korę dębu i krzyknął po trzykroć magiczne słowa.
Spod korzeni trysnęła woda, która wkrótce utworzyła
sadzawkę. Ponad nią przybysze zbudowali chaty i zamieszkali w pokoju.
Moysa pochodził z Salt Lake City i był Mormonem,
ale zmienił wiarę pod wpływem widzenia (może w dniu
apokalipsy) i ogłosił się prorokiem. Ukradł w mieście
spore pieniądze i poprowadził nielicznych wybrańców
na zachód.
Długo uciekali przed Mormonami, pieniądze przeciekały im przez palce. Ostatecznie osiedli na pustkowiu, zbudowali wioskę i zaczęli żyć trochę jak Amisze.
W osadzie jest dwanaście kobiet, które są dzielone
między mężczyzn, nie ma stałych związków. Dzieci jest
niewiele, zazwyczaj rodzą się zmutowane z powodu
pierwiastków ciężkich i chemikaliów w wodzie.
Osadą dowodzi syn Moysa – garbaty Jesu, który
zbliża się już do sześćdziesiątki.
W skalnych grotach chowają resztki skarbu zrabo-

wanego przez Moysa, czasem zabijają słabszych przybyszy, a ciała zakopują na pustkowiu, w zbiorowych
grobach, gdzie leżą także zmutowane dzieci Moysian.
Wieczorami modlą się na brzegu sadzawki i przechodzą rytualny chrzest poprzez zanurzenie całego
ciała w wodzie. Moysianie wierzą w uzdrawiającą moc
źródełka i ograniczają stosowanie leków, co mocno
zmniejszyło ich liczebność.
Żyją z kradzieży, żywność zdobywają polując, co dodatkowo pogarsza ich stan zdrowia. Nie żyją dłużej niż
sześćdziesiąt lat. Późniejsze pokolenia nawet krócej,
bardziej widoczne są wśród nich mutacje.
Podróżując przez Stany, gracze mogą natknąć się na
na wpół odkopane przez zwierzęta zwłoki albo rząd nagrobków na równinie – cmentarzysko oﬁar Moysian.
Czasem któryś z mieszkańców wybiera się przykrytym plandeką i liśćmi, schowanym w cieniu skał wozem
terenowym kupić najważniejsze dla społeczności produkty. Sprzedaje wtedy rzeczy zagrabione podróżnym
i czasem ktoś może rozpoznać należący do przyjaciela
przedmiot osobisty albo sprzęt.
W sytuacji zagrożenia każdy Moysianin stanie do
walki uzbrojony w shotgun albo miniuzi. Są doskonale
wyposażeni, dzięki rabunkom, sprzęt chowają w skalnych jaskiniach.
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Na pozór prymitywni rybacy okazują się znać proste pismo, podstawy astronomii i tkactwa. Przewodzi
im ślepy, bezzębny starzec, Oro, którego oczami jest
kilkunastoletnia dziewczynka, Mavi. Oro całą swoją
wiedzę, w tym historię i legendy plemienia przekazuje
Mavi, która zastąpi go po jego śmierci.
Mieszkańcy wioski są gościnni, chociaż trochę podejrzliwi. Ale gdy przełamie się już pierwsze lody
przyjmują wędrowców, udzielają im schronienia, a nawet są skłonni wypożyczyć kilka ze swoich zwierząt pociągowo-wierzchowych, podobnych do kudłatych osłów
o małych głowach na długich szyjach. Z wełny tych
zwierząt, zwanych lehma, tkają materiały na ubrania
i nici do wyplatania gobelinów opowiadających ich hi-
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Wioska
W dole wciąż rozbrzmiewała bitwa.
Ranny żołnierz dawno pozostawił ją za sobą. Nie był ciekaw, kto zwycięży. I tak za dużo rzezi już
widział, choć miał zaledwie piętnaście lat. Kiedyś pociągała go wojaczka, szybko jednak doszedł do
wniosku, że nie chce zginąć. Daleko za nim został jego miecz i tarcza, zawadzające w wędrówce.
Krętymi ścieżkami wyżłobionymi przez powstałe w porze roztopów strumyki piął się ku szczytom
gór.

Długo błądził, zaszedł całkiem wysoko, nigdzie nie
widział jednak ani śladu osady. Miał serdecznie dosyć
porastającej zbocza bladozielonej, ostrej trawy. I widoku kolejnych szczytów. Podczas ostatniego postoju
w oddali naliczył ich ponad dwadzieścia, a wszystkie
kubek w kubek do siebie podobne i porośnięte tym
paskudnym zielskiem. Nie odnalazł nic, co wskazywałoby, że teren jest zamieszkały; nie usłyszał dźwięku ludzkiej mowy, nie znalazł odcisków obutych stóp
w zalegającym na zboczach gliniastym błocie. W dodatku wszystko wskazywało na to, że zabłądził; znów
stał naprzeciw znajomych wierzchołków gór…
Rozzłoszczony kopnął najbliższy kamień. Jednocześnie pośliznął się jednak na glinie i nim zdążył odzyskać równowagę zaczął turlać się w dół zbocza. Przez
chwilę przed oczyma mignęło mu niebo, usłyszał stukot spadających głazów. Rozciął dłonie o trawę próbując się jej złapać. Uderzenie o ziemię… ciemność…
Ból… mrok…
Z wysiłkiem otworzył oczy, by zaraz je zmrużyć,
chroniąc przed promieniami słońca. Przez dłuższą
chwilę widział jak przez mgłę, dostrzegł jednak stojącą tuż nad nim postać.
– Nieźle oberwałeś. Nie zostawię cię tutaj… Możesz
iść? – chrapliwy głos należał do wysokiego starszego
mężczyzny ubranego w skórzane spodnie i zgrzebną
koszulę. Chłopak usiadł z wysiłkiem i skinął głową.
Gdy jednak spróbował wstać, jego twarz mimowolnie
wykrzywiła się w grymasie bólu. Upadł na ostre kępy
roślinności.
– Tak myślałem. – Nieznajomy wcale nie wyglądał
na zdziwionego. Podszedł bliżej i podał mu prostą,
drewnianą laskę. Następnie chwycił chłopaka za rękę
i pomógł wstać. Dzięki tej pomocy ranny mógł powoli
posuwać się do przodu.
– Do wioski jest na szczęście niedaleko. Jak cię
zwą?
– Jestem Kern. Dziękuję za pomoc – odpowiedział,
choć słowa grzęzły mu w gardle. Ilu podobnych do
jego wybawcy wieśniaków zginęło z rąk jego i jego
oddziału? Oddalił natrętne myśli, wolał nawet nie próbować liczyć.
Droga była dla niego prawdziwa udręką, ale w końcu dotarli do celu. Młody dezerter przecierał oczy ze
zdumienia na widok osady, do której się zbliżali. Chaty
mające kształt walca, niewiele wyższego od jego to-

warzysza, wykonane były z gliny idealnie się wkomponowującej w otaczające je pagórki. Każda zwieńczona strzechą z dobrze mu znanej bladozielonej trawy,
z oddali mogły do złudzenia przypominać wierzchołki
gór. Oniemiały policzył je szybko – i nabrał pewności,
że to właśnie tę wioskę widział na szlaku – gdy widział
właśnie ją po raz wtóry, był przekonany, że zabłądził.
Dochodzili już do linii domów, gdy jego przewodnik skręcił, prowadząc go w stronę samotnego drzewa
na obrzeżach wioski. Kern, oglądając rozłożystą koronę mijanego dębu, uświadomił sobie, że w okolicy
nie było innych drzew, nie licząc niewielkiego krzewu
rosnącego niedaleko niedawno mijanej chaty. Starszy
mężczyzna zatrzymał się nad brzegiem niewielkiego,
górskiego jeziorka o krystalicznie czystej wodzie. Po
chwili zawołał młodą, może siedmioletnią dziewczynkę
w przymałej nieufarbowanej sukience i wydał jej jakieś polecenia. Mała pobiegła szybko do osady i wróciła niosąc skórzaną torbę, kubek i kilka skrawków
płótna. Przekazała wszystkie zamówione przedmioty,
po czym usiadła na skalistym brzegu.
Chłopak również usiadł, a raczej opadł na ziemię,
opierając się plecami o pień dębu. Mężczyzna podszedł do źródła i nabrał wody. Kern pił chciwie, tym
bardziej że niosła łagodzący ból chłód. W końcu wieśniak zaczął oglądać jego rany i skaleczenia. Robił
to wprawnie, nie poświęcając za dużo czasu i uwagi
powierzchownym zadrapaniom. Skrzywił się na widok zaropiałego rozcięcia na lewej ręce, ale po chwili
zaczął czegoś szukać w przyniesionej torbie, z której
dochodził mocny zapach ziół.
– Taro, pójdź zagotować wodę – wydał polecenie
dziewczynce – i przynieś opalony nad ogniem nóż.
Gdy tylko pobiegła to zrobić, mężczyzna usiadł koło
chłopaka czekając na jej powrót.
– Miałeś szczęście, że cię znalazłem. Inaczej mogłoby już być po tobie. Jestem Dilgar, najstarszy mieszkaniec tutejszej bezimiennej wioski.
– Osada nie ma nazwy? Trudno w to uwierzyć…
– Mieszkamy w dużym oddaleniu od innych ludzkich
siedzib i nazwa nie jest nam potrzebna. Mówimy po
prostu „wioska”. Ale jeśli chcesz możesz nazywać ją
Snem. Gdzie dorobiłeś się takiej rany? I co zaprowadziło cię w te bezludne okolice? Niech zgadnę – uciekłeś z którejś z walczących niedaleko stąd armii.
W tym czasie wróciła Tara niosąc nóż i nieduży, parujący kociołek. Dilgar dorzucił coś do jego zawartości
i wziął ostrze do ręki. Następnie szybkim i wprawnym
ruchem rozciął ramię Kerna, uwalniając ropę. Mała
ponownie usiadła na brzegu, przyglądając się bardzo
uważnie wszystkiemu, co robi mężczyzna.
– Nie interesuje mnie, po której stronie walczyłeś.
Obydwie armie zadały sobie olbrzymie straty i długo
tu nie wrócą. Zresztą czego by miały szukać po tych
górach? Paru naszych lepianek?
– Dlaczego nie stawiacie chat z drewna? Albo z kamieni. Macie wszak ich tu pod dostatkiem? Zamiast
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Zaledwie przedwczoraj słyszał opowieść o spokojnej wiosce położonej gdzieś w okolicy. Miał zamiar ją
odnaleźć, zatrzymać się w niej i przeczekać wojenną
zawieruchę. A także znaleźć kogoś kto zna się na opatrywaniu ran. Paskudne rozcięcie wzdłuż lewej ręki
wypełniała ropa i zaschnięta krew; obozowy lekarz,
który powinien się nim zająć już kilka dni temu, poległ
podczas jednej z walk.
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tego glina i strzechy z tego paskudnego zielska. Rzeczywiście nędzny byłby to łup.
– Gliny mamy w okolicy dosyć, a obrabia się ją
o wiele łatwiej niż kamień. Ściany po wypaleniu o wiele dłużej utrzymują ciepło. Co do drewna – jest dla nas
bardzo cenne. Oprócz tego dębu, z którego ścinamy
gałąź tylko w największej potrzebie, od najbliższych
drzew dzieli nas szmat drogi. Gliniane chaty są częścią prastarej tradycji tego miejsca. Natomiast jak to
określiłeś paskudne zielsko to gramina, bardzo pospolita na tych terenach górska trawa. Wykonane z niej
strzechy nie przepuszczają wody w czasie deszczu
i chłoną większość dymu, gdy palimy w domowych
paleniskach. Poza tym ma wiele innych zastosowań.
Między zabudowaniami krzątali się mieszkańcy wioski ubrani podobnie do starszego mężczyzny. Z któregoś z domów dochodził apetyczny zapach gotującej
się strawy. Kawałek dalej ktoś wyrzucał z siebie stos
przekleństw. Znudzona, wciąż siedząca na brzegu
Tara, zaczęła się bawić, wrzucając kamienie do wody.
Przestała skarcona spojrzeniem Dilgara.
– Ile razy mam mówić, żebyś nie mąciła źródła?
Już cię tu nie ma! – Dziewczynka niechętnie poczłapała w stronę stojącej nieco na uboczu chaty. Tymczasem mężczyzna owinął wcześniej przemytą ziołowym naparem ranę Kerna ostatnim kawałkiem płótna.
– Skończyłem, za kilkanaście dni ramię powinno się
wygoić. Reszta to tylko zadrapania, odpoczynek przywróci ci siły. Tę noc spędzisz u mnie, później znajdzie
się dla ciebie inne miejsce. Wypij to. – Podał resztkę
ziołowego wyciągu chłopakowi, który szybko spełnił
polecenie.
Kern wciąż podpierając się drewnianą laską, ale już
o własnych siłach, skierował się do domu gospodarza.
Okazał się tym samym, do którego poszła wcześniej
Tara. Kilka kroków od niego rósł samotny krzew. Podobnie jak Dilgar chłopak schylił się, wchodząc do
środka – wejście było bardzo niskie.
W niewielkim glinianym kominku płonął ogień rozświetlający wnętrze. Chata była nieduża – miała może
z pięć kroków między przeciwległymi ścianami. Nie
było w niej okien, a jedyny większy sprzęt stanowił
kociołek nad paleniskiem, przy którym krzątała się
nadąsana dziewczynka i dwa usłane ze skór posłania
leżące bezpośrednio na wyłożonym sporą warstwą
górskiej trawy klepisku.
Kilka minut później siedzieli na ziemi i podawali sobie kolejno jedyną drewnianą łyżkę, aby jeść kaszę
z kociołka postawionego między nimi. Nie była doprawiona najlepiej i miała raczej mdły smak, ale doskonale zaspokajała głód. Gdy już skończyli Tara bez słowa
zabrała naczynie i wyszła. Wróciła jakiś czas później
niosąc wymyty kociołek napełniony górską wodą i pozostawiony nad źródłem kubek.
Całodzienne zmęczenie zaczęło dawać o sobie znać
i Kren robił się z każda chwilą bardziej senny. Zgodnie z zaproszeniem gospodarza położył się na jednym
z posłań i wkrótce zapadł w niespokojny sen.
Gdzieś niedaleko panowało wielkie poruszenie.
Rżały konie, zdecydowanymi głosami nawoływali się
ludzie. Głośno płakało dziecko. Powietrze pełne było
odgłosów brzdęku metalu o metal i dusznego zapachu
dymu.
Szczyty gór skrywały samotną wioskę. A w dole
wciąż rozbrzmiewała bitwa. Nie interesowało go, kto
zwycięży. W swoim piętnastoletnim życiu widział już
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dosyć rzezi. I nasłuchał się dość rozdzierającego krzyku umierających. Nie chciał zginąć…
Obudził się grubo po świcie. Był sam, ogień w kominku dawno już wygasł. Czuł się zdecydowanie lepiej, odpoczynek przywrócił mu część sił. Przeciągnął
się i wyszedł na zewnątrz, niemal nabijając sobie guza
o niskie wyjście. Słońce stało już wysoko, a mieszkańcy wioski zgromadzili się tuż przed największym kompleksem budynków. Zapach jadła z jednego z nich
zdradzał kuchnię, końskie rżenie z drugiego stajnię.
Ziemia pod stopami Kerna naznaczona była odciskami podkutych kopyt. I śladami zaschniętej krwi. Wciąż
trochę oszołomiony podszedł do zajętej czymś grupy
ludzi. Dopiero teraz zauważył, że prawie nie ma wśród
nich kobiet; oprócz małej Tary dostrzegł tylko jedną
krzepką wieśniaczkę.
W centrum osady trwał podział łupów. Mężczyźni kłócili się głośniej od przekupek na targu o każdy
przedmiot, sztukę broni, tkaniny czy zapasów żywności. Nieco na uboczu Dilgar kończył opatrywać ostatniego z rannych. Chłopak stał osłupiały, przyglądając
się całej scenie. Trwało to na tyle długo, że inni w końcu zwrócili na niego uwagę.
– A ty skąd się tu wziąłeś? I co tutaj robisz? –pytanie zadane przez osobnika z szeroką blizną biegnącą
przez pól twarzy brzmiało zdecydowanie wrogo. I na
tyle donośnie, że wszyscy zwrócili się w stronę jego
adresata.
– Ależ Gazonie, chłopak przybył tu ze mną jeszcze
wczoraj – głos starego uzdrowiciela był pewny i opanowany. – Dołączył do mnie, gdy szedłem na zwiady
i bardzo mi pomógł, gdy mnie wykryto. Nieźle zresztą oberwał w mojej obronie i musiałem mu poświęcić
sporo czasu. Chyba wszyscy widzieli, że pożyczyłem
mu swoją laskę? Wiecie, ze nie pożyczyłbym jej byle
komu. Kern to utalentowany wojownik i na pewno nie
raz nam się przyda.
– Na przykład w napadzie na niedobitki drugiej armii. Masz rację, Dilgarze. Może zostać. Zresztą kto tutaj traﬁł i zna położenie osady, nie może z niej odejść,
takie jest nasze prawo. Zwykle proponuję nowoprzybyłym zamieszkanie w stajni, ale ty masz szczęście.
Zamieszkasz w tamtej niewielkiej chacie, jej dotychczasowemu właścicielowi raczej się już nie przyda,
gdyż zginął tej nocy.
Zgromadzeni głośno wyrazili aprobatę. Chłopak stał
pośród nich, nie za bardzo wiedząc co odpowiedzieć.
Powstrzymał cisnące się na usta słowa, że przedstawiona opowieść jest nieprawdziwa i że ma dość wojaczki. Bezpieczniej było to przemilczeć.
– I jeszcze jedno – kontynuował Gazon – będziesz
potrzebował broni. Na początek weź ten miecz, a jak
tylko rozbijemy drugi obóz, być może sam wybierzesz
sobie coś innego.
– Dziękuję, na pewno bardzo mi się przyda. – Kern
spojrzał na podane ostrze i zważył je w dłoni. Podobnych mieczy używali niemal wszyscy żołnierze w jego
poprzedniej armii, ten jednak naznaczony był znajomym układem rys – bardzo podobne albo i identyczne znajdowały się na broni porzuconej zaledwie dzień
wcześniej.
Renata „Ashnod” Bursa
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Szczurołap
literatura: short story

* * *
Opuścił cmentarz dość szybkim krokiem. Był tylko bezimiennym wyrzutkiem, którego zaraz po wykonaniu zadania
najchętniej przegnano by z każdej odwiedzonej wsi i osady, niemniej chciwie nasłuchiwał wszelkich plotek i pogłosek
wspominających o okolicy Fagioru. Jedna z nich wspominała
o pojawiającym się nocami zombiaku, czy też innym nieumarłym. Na wszelki wypadek wolał trzymać się z daleka.
Wkroczył między drzewa; do tego stopnia przywykł już do
nocowania w lesie, że czuł się w nim niemal jak w domu. Powitały go liczne pary oczu zwrócone w jego stronę. Wiedział
czego oczekują; wyciągnął ﬂet i zaczął cicho przygrywać. Liczył na to, że muzyka stopi się nierozpoznawalnie z szumem
drzew i wyciem wiatru. Wciąż jednak nie ośmielał się rozpalić
wcześniej przygotowanego ogniska.
Choć skupił się na grze, jak zwykle zaczęła go ogarniać
fala wspomnień. Prosty, podniszczony drewniany instrument
pozornie niczym się nie różnił od setek innych. Niemniej to
w nim zaklęta była moc przejmowania kontroli nad słabymi
umysłami. Niegdyś napotkany stary szczurołap wręczył mu
swój ﬂet i udzielił kilku wskazówek jak się nim posługiwać.
Od tamtej pory nauczył się nie tylko omamiać szczury, by
idąc za nim opuszczały stare siedliska. Gdy grał, stawały się
całkowicie posłuszne, wbrew naturalnym instynktom. Często
wpływ utrzymywał się nawet długo po zamilknięciu ostatniego
dźwięku melodii.
Przerwał i zabrał się za krzesanie ognia. Otaczające go setki szczurów cofnęły się w głąb lasu. Doskonale rozumiał ich
lęk, niemniej potrzebował odrobiny ciepła. Kolejno oﬁarowywał wysuszone gałązki na ołtarzu płomieni. Pomarańczowoczerwone języki pochłaniały je z cichym trzaskiem. Dookoła
sypały się iskry, wiatr przeganiał dym.
Nienawidził ognia.
Sześć lat temu ledwie uszedł z życiem z pożaru. Z pożaru,
w którym miał zginąć. Ciężko poparzony przedarł się starym
podziemnym tunelem prowadzącym od spichrza daleko poza
granice osady. Sekretne przejście zawaliło się wkrótce po

tym. Cały jego dobytek spłonął jednej nocy, ale stracił o wiele
więcej. Wciąż nie do końca rozumiał co i w jaki sposób wtedy
się stało.
Przeszłość… Pamiętał ją jak przez mgłę. Ukochana jasnowłosa Larysa, spokojny dom… Sąsiad Luis wciąż przychodzący
w odwiedziny i szukający wzrokiem czarnych oczu jego żony.
Przybycie do Fagioru Krena, alchemika wygnanego za swoje
praktyki z samej stolicy… Wyjątkowo urodzajny rok. Wiadomość, że wkrótce zostanie ojcem…
A potem pożar. Noc Ognia.
Tuż po niej długo błąkał się po okolicy, wpadał w gorączkę
i tracił przytomność. Nie wiedział, kto mu pomógł, ani czy podziękował. Gdy odzyskał część sił, zaczął zbierać informacje
o tym co się zdarzyło.
Nie zdziwiła go wieść, że nie żyje. Na swój sposób była dla
niego wygodna, bo dawała cień szansy, że nikt nie będzie go
ścigać. Plotki wspominały jednak, że przed śmiercią wezwał
piekielne siły otchłani i nie zapanował nad nimi. Pamiętnej
nocy wokół jego domu brzmiały głośne trzaski i grzmoty,
a pożar płonął niby sam z siebie i nie dawał się ugasić. Woda
zdawała się jeszcze podsycać ogień, a duszący dym wydzielał
woń rozkładu.
Wszyscy mieszkańcy Fagioru wierzyli w tę niezwykłą opowieść. Najbardziej poruszyło go jednak to, że cudem ocalała
Larysa zgodziła się bez oporów wyjść za Luisa… W osadzie
mało kogo to dziwiło – która w końcu wzgardziłaby przystojnym najbogatszym kupcem w okolicy?
Dorzucił ostatnią gałązkę do ogniska i ponownie zaczął
grać na ﬂecie. Domysły – czy ma prawo decydować na ich
podstawie? Ale był to tylko cień wątpliwości – decyzję podjął
już dawno temu. Niczym wódz przed bitwą rozpoczął przegląd
swej armii. Na jego życzenie wyrażone w pozornie jednostajnej melodii szczury zaczęły kolejno przechodzić tuż koło
niego. Było ich na tyle dużo, że nawet nie próbował liczyć.
Uśmiechnął się krzywo do myśli, że niewiele mniej czeka na
niego w osadzie.
Zwykle, zgodnie ze wskazówkami mistrza, wyprowadzał
gryzonie możliwie daleko z miast i wsi, po czym puszczał je
wolno, nakazując przynajmniej przez jakiś czas nie wracać.
Tego roku postąpił jednak inaczej – nie rozsyłał szczurów, lecz
kierował je tuż przed sobą do miejsc, które odwiedzał. Wkrótce okolice obiegła plotka o istnej pladze. Była mu bardzo na
korzyść – nikt się nie spodziewał, że w Fagiorze i wokół niego gromadzi armię. I każda kolejna osada witała szczurołapa
z radością i chętnie dzieliła się interesującymi go wieściami.
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Czekał prawie do zapadnięcia zmierzchu. Dość długo, żeby
mieć pewność, że nikogo nie spotka na cmentarzu. Wkroczył na polanę z licznymi kamieniami znaczącymi miejsca
pochówku. Jeszcze raz się rozejrzał – nie chciał natraﬁć na
mieszkańca Fagioru, pobliskiej osady. Chwilę zatrzymał się
nad odosobnionym nagrobkiem – wokół niego nie rosły żadne
rośliny, choć mimo jesiennej pory w innych miejscach miały
się całkiem dobrze.
A jednak cię przeżyłem. Pewnie się tego nie spodziewałeś?
Ale widzę, że ci, którym służyłeś, zaraz po twej śmierci cię
odrzucili… A może nawet przyczynili się do niej?
Wysiłkiem woli zmusił się, żeby nie splunąć na kamień.
Szkoda czasu dla martwego alchemika, nie będzie też z jego
powodu profanować miejsca na którym leży jego Larysa. Podszedł do grobu i złożył na nim niewielki bukiet leśnych kwiatów. W czasie, gdy to robił, wyprostował się dumnie i przez
moment wyglądał niczym osoba zwykła wydawać, a nie tylko wykonywać, polecenia. Złudzenie szybko jednak minęło
– po chwili był znów przedwcześnie podstarzałym mężczyzną
odzianym w mocno połatane ubranie. Twarz i dłonie znaczyły
rozległe blizny, dlatego najchętniej skrywał je w cieniu kaptura i fałdach płaszcza.
Upłynęło już prawie sześć lat. W końcu wróciłem. I biada
tym, co chcieli nas rozdzielić.
Zachodzące słońce zalewało okolicę krwawym blaskiem.

Wiosną, zaledwie kilka miesięcy od feralnego pożaru, Larysa zmarła przy porodzie, wydając na świat syna. Pochowano
ją w samym centrum okolicznego cmentarza, a Luis zaopiekował się dzieckiem. Jego majątek stopniowo rósł, w końcu
w handlu nie miał już konkurencji. Z czasem mierzył coraz
wyżej i wkrótce zamierza poślubić córkę szlachcica… Alchemik zginął kilka lat temu w tajemniczych okolicznościach…
Przez chwilę wsłuchiwał się w wycie wiatru. Zignorował kaskadę liści sypiącą się na niego z drzew. Schował ﬂet, musi
dać szczurom wypocząć.
Znów jest jesień… Jutro będzie szósta rocznica Nocy Ognia.
I postaram się, żeby również na długo pozostała w ludzkiej
pamięci. Strzeż się Luisie – wróciłem…
Renata „Ashnod” Bursa
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literatura: opowiadanie
Spokojnym krokiem schodził coraz niżej. Po chwili miłe
brzęczenie klimatyzacji, stukot damskich obcasów na posadzce i nerwowe szelesty gazet w pobliskim ruchu dotarły do
jego uszu. Spojrzał pod nogi. Ślady zacieków na schodach,
migoczące fragmenty roztrzaskanej butelki w kącie, spalone
zapałki. Obok niego przeleciała niczym senna zmora kobieta
z potarganymi włosami ściskająca w wysuszonej dłoni kolorową reklamówkę.
Podziemna stacja była wyjątkowo zatłoczona. Ludzie
z umęczonymi twarzami podnosili pakunki i wlekli swoje ciała w stronę nadjeżdżającego metra. Także wszedł z plecakiem zarzuconym na ramię do wagonu pokrytego reklamami.
W czasie jazdy stał, nie przytrzymując się barierek, i łypał na
straszą o kilka lat dziewczynę.
– Następna stacja: Politechnika – zabrzmiał komunikat.
Wówczas dostrzegł kogoś. Mężczyzna. Siedział, kurczowo
ściskając czarne ucha od podróżnej, wyładowanej po brzegi
torby. Był zdenerwowany, starał się zachować pozory znudzonego turysty, ale zdradzała go napięta skóra na policzkach.
Zaciskał zęby.
Metro zaczęło zwalniać. Gdy tylko drzwi rozsunęły się,
z wagonu gładko wylał się potok pasażerów.
– Następna stacja: Pole Mokotowskie – ponownie komunikat. W sporym ścisku pojawił się jeszcze kontroler biletów i z
właściwą sobie arogancją zaczął przeciskać się pomiędzy podróżnymi, poszukując gapowiczów. Metro, niczym gąsienica
ciągnąca z wysiłkiem własne ciało, ruszyło do przodu.
Próbował odszukać wzrokiem znerwicowanego mężczyznę, lecz nigdzie go nie było. Wtem dojrzał porzucony bagaż
wsunięty pod siedzenie. Zaaferowany, wymijając pasażerów
podszedł do pakunku, rozejrzał się wokół i pchnął delikatnie
czubkiem buta. Coś twardego i naprawdę ciężkiego. Wtedy
zrozumiał. Jego myśli popędziły do przodu.
Jesteśmy pomiędzy dwiema stacjami. Dopiero ruszyliśmy.
Jak najmniej oﬁar.
Odczekał jeszcze chwilę i, zaciskając zęby, uderzył w hamulec bezpieczeństwa.

Unosił się w nicości. Wszystko wokół przesycone było permanentnym mrokiem. Czyste, nieskażone jestestwo osadzone w jaskini stworzenia.
Nadzmysłowo odczuwał, że nie posiada już ciała. Nie odczuwał, lecz wiedział, że zginął. Wspomniał mężczyznę w metrze. Krople potu na skórze. Bomba. Szybka decyzja. Pisk hamulców. Przerażenie pasażerów. Ogień.
I wtedy niczym młot w jego świadomość uderzyły słowa
przesycone bezgraniczną miłością.
– Poświęciłeś siebie, mimo że nikt nie obiecywał nagrody.
Wrócisz na Ziemię, Pielgrzymie.

* * *

* * *

Stetryczały staruszek szedł, powłócząc nogami niczym nieumarły wydobyty spod ziemi, w stronę telewizora. Gdy kościstym palcem wcisnął przycisk, kineskop błysnął kilkakrotnie.
Ruszył w drogę powrotną do fotela. Nim dotarł na miejsce
usłyszał słowa prezentera.
– Dobry wieczór państwu. Kamil Durczok. Zapraszamy na
Wiadomości. Zaczynamy od katastrofy, jaka miała miejsce
w tunelach warszawskiego metra. Z nieznanych powodów
wagony zatrzymały się pomiędzy stacjami i tam rozerwała je
eksplozja. Przyczyny nie są jeszcze znane. Był to prawdopodobnie zamach terrorystyczny. Obecnie szacowane są straty
i identyﬁkowani zmarli. Ich liczba osiągnie prawdopodobnie
pułap kilku tysięcy zabitych. Rannych jest niewielu. A oto materiał z pobojowiska. Na miejscu jest nasz korespondent.
– Dobry wieczór państwu. Jak powiedziałeś Kamilu, dokładna liczba oﬁar nie jest jeszcze znana, lecz wiemy już
dlaczego metro zatrzymało się pomiędzy stacjami. Wstępne
oględziny wskazują, iż użyty został hamulec bezpieczeństwa,
prawdopodobnie, przez jednego z pasażerów. Możliwe, że zauważył on zamachowca i zatrzymał wagony, bo sądził, iż wybuch w podziemiach poczyni mniejsze szkody.
Olbrzymia, ciemna jaskinia ziejąca śmiercią i długa spopielona dżdżownica leżąca na torach to wszystko, co pozostało
z szybkiego warszawskiego metra. Skorodowane fragmenty
wagonów powyginane falą uderzeniową, rozrzucone kawałki szkła, fragmenty szyb w ciałach uśmierconych pasażerów.
Ponad trasą metra asfalt wygiął się na kształt wielkiego grzyba o popękanym kapeluszu, a trzypasmową drogę wypełniły
samochody, tworząc gigantyczny korek.

Akademiki ustawione w jednej linii wyglądały jak gliniane
golemy klęczące z pochylonymi głowami, których ciężkie pięści zanurzone zostały w asfalcie. Wtem w jednym z nich, na
drugim piętrze, z trzaskiem otworzyły się drzwi, a wypchnięta szafka uderzyła w przeciwległą ścianę. Z pokoju wyskoczył
podpity mężczyzna z podkrążonymi oczami i dostojnym ruchem trącił ją w kierunku schodów. Półki bezwładnie opadły
na stopnie, sklejka pękła w kilku miejscach i szafka zaczęła
zjeżdżać w dół. Pielgrzym pojawił się tuż obok. Nie zwrócił
uwagi na zamieszanie i miękko wsiąkł w sąsiednie drzwi.
W maleńkim trzyosobowym pokoju, urządzonym po spartańsku, siedziała para zakochanych. Dziewczynę Pielgrzym
rozpoznał od razu.
Basia. Minęło tyle czasu, odkąd grała anioła w bożonarodzeniowych jasełkach. Wtedy pierwszy raz ją zobaczył. Teraz
błądzi migdałowymi oczyma po twarzy innego faceta, a on
gładzi jej atramentowe włosy.
Złość przyszła niczym tornado, chwyciła jestestwo Pielgrzyma i cisnęła nim wprost w chłopaka. Automatycznie przejął nad nim kontrolę, a impet furii powalił go o podłogę.
– Ałłł – jęknął, podnosząc się niezgrabnie.
– Mówiłam byś usiadł, a nie kucał przede mną – mruknęła
Basia ze spojrzeniem pełnym miłości.
– Chyba tak zrobię – odparł z uśmiechem i usadowił się
obok niej na łóżku. – Wygląda na to, że mam ostatnią okazję
powiedzieć, co czuję – zaczął niepewnie.
– Ostatnią? Wariat z ciebie – zaśmiała się ﬁluternie i wzięła
go za rękę. Wtem dotarło do niego, że wyznania są zupełnie
bezcelowe. Może zniszczyć jej dalsze życie. Mateusz rzucił
się jak oparzony, gdy Pielgrzym opuścił jego umysł. Po chwili
chłopak odzyskał kontrolę nad ciałem.

* * *
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Wysoki policjant zaopatrzony w wielgachne brzuszysko,
z lekko łysiejąca głową i sympatycznym wyrazem twarzy,
oklejał barierki ostrzegawczą taśmą. Oznaczał przejście do
pieczary, gdzie dawnej znajdowało się metro.
Pielgrzym poczuł, że istnieje obok niego, poza czasem
i wszelką materią jako delikatne, niewidzialne jestestwo. Widział żyły jak pajęczyna mozolnie tłoczące krew pod skórą
stróża prawa, opalizującą warstwę kory mózgowej, cieniutkie
nitki mięsni splecione w potężny kołtun tuż przy kości… Ciało
przyciągało go nadzmysłowo, feromony pożądania szarpnęły
nim potężnie i… otworzył oczy. Czuł ból w plecach, pieczenie
pięt i zobaczył taśmę we własnych rękach. Zaczął je oglądać.
Był w ciele policjanta. Gdy zanurzył się w nieskomplikowanym umyślę zobaczył, jak przestraszony czternastolatek masturbował się w komórce, gdzie dojrzewały sery. Wzdrygnął
się. Wyciągnął broń. Colt pyton, amunicja 0,357 mm. Poczuł
targnięcie… i ponownie znajdował się obok pobojowiska. Policjant odzyskawszy świadomość upuścił broń. Rozejrzał się
zmieszany, przetarł oczy, podniósł colta i pieczołowicie umieścił go w kaburze, po czym dokładnie ją zamknął. Niezrażony
kontynuował oklejanie barierki.
Pielgrzym wzleciał w powietrze i spojrzał na malejące pod
nogami miasto. Był szczęśliwy.

literatura

* * *
Nowa Ziemia, wyspa leżąca na północ od Azji, niczym olbrzymi kryształ skuta wiecznymi śniegami powitała Pielgrzyma niezbyt przyjaźnie. Według wskazówek, jakie wydobył
z mózgu doktora, gdzieś tu powinna egzystować istota, od
której pochodziła zagadkowa krew.
Na lekarza traﬁł zupełnie przypadkowo. Babka Pielgrzyma
zawsze poszukiwała dobrego kardiologa, a wycieńczona służba zdrowia nie potraﬁła zapewnić nawet podstawowych świadczeń. Pielgrzym użył świadomości recepcjonistki, wpisał babcię na początku monstrualnej kolejki, a zupełnie przypadkowo
odkrył ciekawostkę na temat jednego z łódzkich lekarzy: jego
dokumentacja była jakby umyślnie zaniedbana – brakowało
daty urodzin. Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego i studiowanie ksiąg paraﬁalnych także nie przyniosły efektu. Odszukanie staruszka nie stanowiło żadnego problemu – był uznanym
specjalistą z wieloletnim stażem. Gdy tylko Pielgrzym zagłębił się w jego świadomości zobaczył, jak w 1888 roku badał
pierwszą oﬁarę Kuby Rozpruwacza, jak w 1917 operował bez
znieczulenia, podczas zamieszek w Moskwie, niemal wypatroszonego żołnierza, jak w 1956 uciekał z Czechosłowacji, jak
rozdzielił zrośnięte podstawami czaszek bliźnięta syjamskie.
Miał ponad 140 lat, a wyglądał zaledwie na wczesną pięćdziesiątkę. W jego umyśle kołowało maleńkie, niby nieznaczące
wydarzenie, zepchnięte głęboko na skraj świadomości.
Dębowe drzwi uchyliły się ze skrzypnięciem, a zza nich zajrzały brązowe, podekscytowane oczy. Chłopiec upewnił się, że
nikt go nie obserwuje i na palcach wkradł się do pokoju wujka. Z walącym sercem zdjął obraz Matki Boskiej Frasobliwej
wiszący za biurkiem i wlepił oczy w szereg słojów, w których
wyraźnie coś się ruszało. W bezbarwnej cieczy taplało się kilka nabrzmiałych od krwi pijawek. Przełykając ślinę, z rosnącym obrzydzeniem podniósł jedną z zabrudzonych strzykawek i wbił igłę w wijące się paskudztwo.
– Teraz wujek zawsze jakoś tak naciągał – mruknął do siebie niepewnie, rozejrzał się i odciągając tłok, napełnił strzykawkę. Pijawka wyraźnie sﬂaczała. Chłopiec mokrą od potu
dłonią, przygryzając wargę dla lepszej koncentracji, przyłożył
igłę do żyły. Zamknął oczy i pchnął. Gdy sapiąc, wstrzykiwał
krew momentalnie pociemniało mu w oczach i walnął bezwładnym ciałem o podłogę. Słój z pijawkami roztrzaskał się
obok niego, a na naklejonym plastrze, przez półprzymknięte
powieki, odczytał pochyłe pismo: Ancilla, Nowa Ziemia, Rosja.

***

Pielgrzym czuł, że potrzebuje wsparcia. Przemieszczał się
pomiędzy kolejnymi ludzkimi enklawami wbitymi w śniegi Nowej Ziemi w poszukiwaniu właścicielki zagadkowej krwi.
Ostatnia mieścina nie powitała go niczym nowym. Wiedział, że owa istota już kilkakrotnie mogła zmienić miejsce
bytowania, toteż bez nadziei na jakiekolwiek odkrycie sprawdzał umysły kolejnych obywateli.
Stara biblioteka nie wydawała się odpowiednim miejscem,
ale i tam zawitał. Sędziwa archiwistka – Eugenia, nie przed-

stawiała interesującego materiału. Miała jednak pomocniczkę. Gdy Pielgrzym próbował objąć w posiadanie jej ciało, czuł
się jak kropla uderzająca o grubą szybę. Rozpadał się. Musiał
uciekać. Coś walczyło z nim uparcie. Przestraszony wrócił do
ciała Eugenii i przyjrzał się badawczo enigmatycznej asystentce. Owalna szczęka, głęboko osadzone oczy, wrogie spojrzenie, wysokie czoło, na gładko wygolona głowa. Była brzydka.
– Stało się coś? – zapytała, zaglądając podejrzliwie w puste oczy staruszki.
– Nie, nic. Powiedz mi dziecko, kiedy ostatnio byłaś w kościele? – indagował Pielgrzym przebiegle ustami Eugenii.
– Nie chodzę do kościoła. Żadnego – odburknęła dziewczyna rozeźlona, podniosła książki zalegające na biurku i poszła
z nimi w stronę regału z bestsellerami. Prawda uderzyła Pielgrzyma jak piorun.
Szatan. Chroni ją przede mną.
– Podejdź tu moje dziecko… Nie, nie. Odłóż te książki.
Mamy dużo czasu. Zrobimy to później. Wysłuchaj mnie teraz… Nie stój. Usiądź. Yyy, dobrze… Wyobraź sobie sytuację,
że po śmierci jednego człowieka, który poświęcił życie, by
uratować wielu innych, jego dusza nie została wpuszczona do
Nieba… Oj, nie patrz tak na mnie. To naprawdę ważne. Nie,
nie odchodź! Posłuchaj. Usiądź. Jak mówiłam, dusza nie traﬁła do nieba, lecz została odesłana ponownie na Ziemię.
– Pójdę już do domu. Późno się zrobiło.
– Stój! Przecież śpisz tylko w dzień, i to tylko, co jakiś czas.
Widziałam wielokrotnie – Pielgrzym skorzystał z informacji,
jakie znalazł w pamięci staruszki. Dziewczyna ze skrzywioną
miną zarzuciła płaszcz na ramiona.
– Wychodzę. Jak wrócę może ci się polepszy. I nie krzycz na
mnie – dodała spode łba i wyszła na zewnątrz. Pielgrzym desperacko zerwał krzyżyk, który zwykła nosić Eugenia, uchylił
drzwi i cisnął nim w znikające w mroku plecy dziewczyny. Płomienie buchnęły jej między łopatkami. Błyskawicznie zrzuciła
okrycie w śnieg, a ogień zadławił się płatkami białego puchu.
– Czyś ty oszalała?! – wrzasnęła dziewczyna.
– Jesteś wampirem – skwitowała stara bibliotekarka i znikła za drzwiami. Pielgrzym opuścił jej ciało i cierpliwie czekał
na niechybne wtargnięcie dziewczyny. Ta wpadła jak tajfun
kopniakiem otwierając drzwi, które z żałosnym trzaskiem wyleciały razem z futryną.
– Dziecko drogie! – przeraziła się staruszka, składając naznaczone odciskami dłonie jak do modlitwy. Dziewczyna spojrzała jej w oczy i serce w niej zamarło. Nie przypominały tych
sprzed chwili.
– Eeeeeeee, to przez przypadek, stare i spróchniałe – tłumaczyła się nieudolnie. Pielgrzym ponownie wniknął w staruszkę.
– Powinnaś panować nad mocą wampira, Ancillo – oświadczył uczonym tonem.
– Dobra. Skoro tak wchodzisz i wychodzisz z umysłu Eugenii, czemu nie wejdziesz do mojego?
– Chroni cię twój ojciec, Szatan.
– Popierdoliło cię – zawyrokowała. – Nigdy z Szatanem nie
miałam do czynienia.
– Jakoś zostałaś wampirzycą. Twoje ciało jest dla mnie niedostępne.
– Chyba to i dobrze – orzekła Ancilla zadowolona.

***

Wampirzyca okazała się posiadać wiele użytecznych znajomości i już kilka dni później zorganizowała swoją drużynę.
Na spotkanie umówili się w zdewastowanym, zamkniętym od
lat zakładzie.
Mdłe światło żarówki huśtającej się u powały oświetlało
szeroką halę zamkniętej fabryki armatury. Miarowe uderzenia
o niemytą posadzkę kierowały się w stronę trzech mężczyzn.
– To oni? – zagaiła Eugenia.
– To oni.
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– To…, co mówiłem? – niezdarny amant zagadnął z głupkowatą miną.
Pielgrzym pozostał w pokoju, zatopiony w żalu, wpatrzony w jedyną istotę, którą kochał. Każdy pocałunek Mateusza
złożony na ciele Basi palił go niczym rozżarzony pręt wbity
prosto w trzewia.
Wtem zdał sobie sprawę, w jakim kierunku zmierzają te
pieszczoty. Jak wystrzelony z armaty wpadł przez ścianę do
sąsiedniego pokoju. Jakaś niebrzydka dziewczyna rozczesywała włosy. Prócz niej nie było nikogo. Tylko woda na gazie bulgotała cicho. Z impetem wszedł w jej ciało i zdał sobie
sprawę, że jest zdrętwiały od pasa w dół. Miesiączka. Zaklął
pod nosem, chwycił koc, którym przykryte było łóżko, i rzucił
na podłogę. W kredensie koło kuchenki gazowej znalazł olej
słonecznikowy. Wycisnął całą butelkę na kolorowy pled i sięgnął po zapałki. Chwilę później płonęła cała podłoga. Wybiegł
na hol i popędził w dół schodami.
Gdy tylko Basia z Mateuszem wypadli na zewnątrz, obładowani tym, co udało im się ocalić, Pielgrzym opuścił ciało
dziewczyny.
Akademik płonął. Gdy Pielgrzym ujrzał ogrom zniszczeń,
coś w nim pękło. Zbyt wiele im odebrałem, tylko po to, by
odłożyć nieuniknione.
Oddalił się przygnębiony.

* * *
Erich Suworow, wpływowy i znienawidzony oligarcha rosyjski, posiadał dojścia do wszystkich prominentnych biznesmenów, nie wyłączając wielkich koncernów wojskowych
produkujących broń. Idąc tym tropem, dotarł do szlaków, jakimi podążało wyposażenie wyprodukowane w wojskowych,
ﬁnansowanych przez państwo, fabrykach. Wszystkie tropy
prowadziły na Ukrainę, do wioski leżącej w okolicy Czernobyla. Uzbrojenie właśnie tam rozdysponowywano na kraje Trzeciego Świata, Iran, Irak i Izrael.
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* * *
Gdy Ancilla i Pielgrzym, ulokowany w ciele krzepko wyglądającego żołnierza, wysiedli z czarteru na ukraińskim lotnisku, już czekał zakupiony przez Suworowa samochód patrolowy typu Alvis.
– Ta bryka jest niemal całkowicie odporna na miny i wytrzyma wybuch 10 kg trotylu. Poza tym ma napęd na cztery
koła działające całkowicie niezależnie. Jeśli stracimy któreś
z nich, będziemy mogli spokojnie kontynuować zadanie – wyjaśniła Ancilla radośnie.
– Cieszy cię ta akcja.
– No pewnie. A tak w ogóle, to kim jest ten facet, którego
ciało przejąłeś?
– Oﬁcer Gromu wyrzucony z jednostki za zooﬁlię. Spoko,
nie marszcz czoła, jest w porządku.
– Ta, jasne – mruknęła Ancilla sarkastycznie.
– A przede wszystkim umie prowadzić ten pojazd – dodał
Pielgrzym, dumnie wskazując wehikuł.

* * *
Alvis niczym tabun dzikich mustangów rozcinał wiejskie
dróżki, a odporne na przebicia opony chłodno tłukły kałuże
pełne szlamu. Ancilla spoglądała co jakiś czas na wirtualną
mapę wyświetlaną przez komputer pokładowy i szeptała do
mikrofonu zawieszonego przy ustach.
– Do kogo gadasz?
– To drugi z tych, których ci przedstawiłam na spotkaniu
w fabryce armatury. John Sharp. Szesnastoletni haker z zakazem zbliżania się do wszelkich urządzeń elektronicznych.
Obecnie siedzi w poprawczaku w Dover. Za pomocą Suworowa zorganizowaliśmy mu w piwnicach zakładu centrum informacyjne. Koordynuje nasze ruchy, wykorzystując satelitę
należącą do koncernu medialnego Rosjanina.
– Jak się poznaliście?
– Na czacie.

* * *
Niewielka, zapuszczona ukraińska wioska okazała się posiadać stary pożydowski cmentarz i zdewastowaną katedrę.
Nekropolia usiana setkami betonowych nagrobków zaborczo
okalała świątynię, do której, przez obłażącą bramę, prowadziła wąska ścieżynka.
– Przed chwilą dostałam plany od Johna. Pod katedrą jest
kilka poziomów katakumb – orzekła Ancilla, gdy Alvis zatrzymał się przy rachitycznym ogrodzeniu.
– To na pewno tutaj? – powątpiewał Pielgrzym.
– Yhy. Wchodzisz? – zagadnęła dziewczyna wyzywająco.
– Tak, daj mi tylko środek usypiający, by major nie doznał
uszkodzenia mózgu, jak opuszczę jego ciało i zobaczy gdzie
się znalazł.
– Dobra. Masz pół godziny – oświadczyła przykładając do
ust żołnierza gazę przesiąkniętą chloroformem. Pielgrzym posłusznie odetchnął głęboko, a gdy poczuł, że opada w pustkę, opuścił ciało. Pomknął w stronę zapuszczonego ośrodka
kultu, a po kilku minutach był już z powrotem. By dać znać
Ancilli spróbował wedrzeć się do jej świadomości, ale i tym
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razem został odepchnięty. Wampirzyca tknięta przeczuciem
podsunęła żołnierzowi pod nos ﬁolkę z solami trzeźwiącymi.
Gdy jego powieki uniosły się odrobinę, Pielgrzym przejął kontrolę.
– Zrobione – zawyrokował, podnosząc się z ziemi.
– Szybko poszło. I co?
– Daj rzucić okiem na plany katedry. No właśnie – mruknął, wskazując wysunięty na wschód kraniec katakumb, który
wyświetlił się na pulpicie laptopa wyjętego przez dziewczynę
z plecaka. – Ten fragment przypomina pokoje hotelu Wiktoria. A przed nim jest odcinek naszpikowany elektroniką. Cokolwiek tam jest, ktoś zadał sobie wiele trudu, by to ukryć.
Poza tym – Pielgrzym wskazał obszar poza mapą – w tym
miejscu, mniej więcej, jest pomieszczenie, do którego nie
mogłem wejść.
– Znowu Szatan?
– Nie wiem. Możliwe – przyznał.
Z bronią w dłoni skierowali się w stronę przeżartych przez
korniki odrzwi. Osłaniając się nawzajem, przeszli przez nawę
główną usianą zwałami próchna przypominającego niegdysiejsze rzeźbione ławki dla wiernych. W świątyni panowała
ciężka atmosfera klęski, która osiadała na sercach i umysłach
niczym klątwa. Czuli się nieswojo. Zagracona absyda przywitała ich widokiem wąskich stopni prowadzących pod ziemię.
– Kawałek dalej widziałem zabezpieczenia, o których mówiłem – powiedział, gdy kamienne stopnie głucho zakończyły
się przy stalowej posadzce. W oddali, po drugiej stronie pomieszczenia, w ciemnościach coś stąpało miarowo w ich stronę. Coś olbrzymiego.
– Wycofujemy się! – zakomenderowała Ancilla. Przebiegli
przez nawę główną i wypadli na zewnątrz.
– Sanherdin, musisz mam pomóc – wykrzyczała do mikrofonu przy uchu. – Lezie na nas coś ogromnego. Nie wiem,
chyba mechanoid… No dobra, byle szybko.
– Sanherdin?
– No, to ten trzeci. Pamiętasz? Taki łysy z tatuażem słońca
pod lewym okiem. Podłączony na stałe do wirtualnej rzeczywistości. Może materializować własne sny. Łowca demonów.
– Nie zapytam jak się poznaliście – Pielgrzym wykrzywił
usta.
W tym momencie niczym pióro feniksa opadające na
chrust, z nieba uderzył potężny piorun. Opalizująca energia
wwierciła się w ziemię, w jednej chwili w płomieniach stanęły gałęzie leżące na ziemi i płaty suszonych liści. Wyzwolona
moc, zamknięta w niewidoczną formę, przyjęła kształt iskrzącego humanoida.
– Co to do cholery jest? – zapytał Pielgrzym, osłaniając
oczy.
– Nasze wsparcie – odparła dziewczyna.
Z wnętrza katedry dochodziło miarowe stukanie, ale jego
częstotliwość wzrastała. Wtem coś gruchnęło, jakby sklepienie, a kurzawa popiołów niczym z dymarki zasnuła świątynię.
Od strony absydy człapał gigantyczny konstrukt.
– Odsuń się! – wrzasnęła dziewczyna i padła za betonowy nagrobek. Obok Pielgrzyma z prędkością tsunami przemknęła fala gorąca i oślepiającego światła. To wskrzeszony
przez Sanherdina humanoid pędził w stronę nadciągającego
przeciwnika. Jak kometa zniknął w kurzawie, którą po chwili wstrząsnęła eksplozja. Fala uderzeniowa zabrała ze sobą
kawałki ławek najeżone sinymi szczapami, fragmenty fundamentów i nadtopione ułomki posadzki.
– Nic to kurwa nie dało – warknęła Ancilla. Mechaniczny
potwór wyszedł na zewnątrz. Okazał się pokaźnych rozmiarów gryfem z szerokimi skrzydłami, a jego zewnętrzna powłoka została tylko lekko osmolona.
– Sanherdin, piorun, jeszcze raz!
– Czekaj, jest uziemiony, nic nie wskóramy – zauważył
Pielgrzym.
– Fakt… Dobra, no to bryła lodu wielkości betoniarki, już!
– wykrzyczała do mikrofonu. Gdy nad ich głowami zalśnił niczym spadająca gwiazda zamówiony kawał lodu, dziewczyna
wyszarpnęła zawleczkę granatu i cisnęła nim płasko w stronę kroczącego gryfa. Eksplodował półtora metra przed nim.
Stwór zatrzymał się zdezorientowany, a wówczas pędząca
kula uderzyła go niczym kafar. Zdążył jedynie skrzydłami zasłonić korpus. Lód roztrzaskał się na kawałki, łamiąc przy tym
i zaginając powłokę mechanoida. Gryf zamarł w bezruchu.
– Chodźmy. Sanherdin, zajmij się nim. Palnik na acetylenie. I na kawałki – rzuciła na koniec, po czym ruszyła chył-
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kiem między grobami, okrążając strażnika, w stronę frontowych drzwi.
Szybko minęli nawę główną i przez olbrzymi lej, powstały
po przejściu gryfa, dostali się do wyłożonego metalowymi płytami pomieszczenia.
– Dobra. Co dalej? – indagowała Ancilla.
– Dalej kilkoro stalowych drzwi i pokój, do którego nie mogłem wejść.
– Czyli już niedaleko – rzekła, a z powierzchni doszła ich
donośna eksplozja. – Sanherdin właśnie wykończył gryfa –
dodała z tryumfem.

* * *

* * *
Keﬁrek, kultowy sklep na osiedlu, był zatłoczony jak zwykle. Na jednym ze stołków z miną mentora dostojnie zasiadała starowinka, znająca wszystkie plotki z okolicy.
– Pani, i mówią, że facet się sam wysadził. Słyszałam, że
to niby te elektryki wadliwe, i że jakieś zwarcie było, że iskry.
A jak zwarcie to chałupę rozwaliło, bo niby coś z gazem nie
tak.
– Gdzie tam nie tak – wtrąciła się druga kobiecina, wkładająca wysuszoną dłonią margarynę do reklamówki. – Wiesiek
niedawno wszystko kontrolował. Jest znajomym mojej sąsiadki, tej, co niedawno wyszła za tego biznesmena z Angoli.
– Tak, tak. Samobójstwo na pewno. Jak Wiesiek kontrolował…

* * *
– Co teraz? – zapytała Ancilla.
– Bierzemy się do roboty. Sporo zostało do zrobienia – odparł Pielgrzym wyrwany z zamyślenia.
Paweł „Saem” Sasko

* * *
Niecałe trzy godziny później w jednym z domów na peryferiach Poznania zadzwonił domofon.
– Dzień dobry, kontrola instalacji gazowej.
– Była sprawdzana w tamtym tygodniu.
– Zaszła wątpliwość, iż pana licznik poboru gazu został wa-

Wieża Snów (jak zwykle) w potrzebie
MASZ 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 do 3600 czytelników na numer, 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.
TWORZYSZ 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 NAS 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.
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Z pomocą Sanherdina, instruowanego przez Ancillę, bez
problemu pokonali wszystkie przeszkody, pozostawiając jedynie ogień i popioły za sobą.
– John twierdzi, że już jesteśmy poza mapą, którą dysponuje – orzekła dziewczyna. Pomieszczenia, w których się znaleźli zostały urządzone do łechtania bardzo wyraﬁnowanego
gustu. Kanapy i fotele z aksamitnymi obiciami, rzeźbione meble, puszyste dywany. Wszystko to doskonale komponowało
się z gigantycznym atrium stojącym w sercu konstrukcji.
– Nie wyczuwam tutaj żadnego bicia serca – mruknęła Ancilla i kopniakiem wyłamała drzwiczki w biurku. – Brak dokumentów.
– Tam chowa się szczur, który stoi za sprzedażą broni. –
Pielgrzym wskazał niepozorne, impregnowane olejem drzwi.
Wampirzyca w jednej chwili zrobiła się przeźroczysta i rozproszyła w mleczną mgłę, która wniknęła w szczeliny między futryną, a wrotami. Po chwili dał się słyszeć trzask, jęk i jakieś
wielkie cielsko uderzyło w ścianę.
– Nie traﬁłam w drzwi – jęknęła dziewczyna, ciągnąc za
sobą dobrze zbudowanego draba o podgolonej czaszce.
– Czemu nie mogę zbadać jego umysłu? – zagaił Pielgrzym,
a Ancilla jednym szarpnięciem zdarła mu kawał koszuli zakrywającej pierś. Widniał na niej wypalony, odwrócony krzyż.
Tylko kilka minut zabrało im wyciągnięcie z dryblasa potrzebnych informacji.

dliwie zainstalowany.
– Dobra, chodź pan. Ale szybko.
Inżynier – opanowany przez Pielgrzyma, zbliżający się już
do emerytury, odziany w niebieskie ogrodniczki z napisem
„Pogotowie gazowe” – dziarsko przekroczył furtkę i bezbłędnie podreptał w stronę zachodniej ściany, gdzie znajdowała
się wmurowana, pokryta żółtą farbą, skrzynka. Parę minut
później zadzwonił do drzwi.
– Dzień dobry, to już wszystko, proszę tylko pokwitować
– oświadczył ciepło i podsunął lokatorowi bloczek, wskazując długopisem odpowiednią kratkę. Natychmiast rozpoznał
rozbiegane oczy, lekko trzęsące się ręce, napiętą skórę na
policzkach. Zamachowiec z metra.
– Dziękuję, miłego dnia!

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.
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Trudny poród
opowiadanie w realiach Starego Świata
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Krasnolud Hargi Harungnisson, bakałarz medycyny oraz
mistrz wielu innych umiejętności, siedział rozparty w fotelu na zapleczu swego sklepu medycznego, wygrzewał
nogi przy kominku i czytał. Taki właśnie sposób spędzania
popołudnia stary krasnolud lubił najbardziej. Wprawdzie
dawniej na samą myśl o bezczynności młody Hargi wydąłby usta, zjeżył czarną brodę i prychnął pogardliwie, ale to
było co najmniej kilkanaście lat temu. A kiedy broda staje
się siwa, zaś w nogach dokuczy reumatyzm, nawet wojowniczy potomek Wielkich Budowniczych Kopalń zaczyna
patrzeć na świat z nieco większym dystansem.
Dzwonek u drzwi oderwał medyka od „Anathomiconu”, dzieła poświęconego
budowie ciała różnych ras
rozumnych Starego Świata. Przeszedł z zaplecza do
wizytowej części sklepu.
We drzwiach stała Anika,
służąca panny Karoliny von
Obersdorf, córki wielkiego
kanclerza Imperium. Karolina była jak dotąd najlepszą klientką, chociaż Hargi
nigdy jej nie widział. Przez
służącą zamawiała w tajemnicy tak zwany Błękitny
Liść. Środek antykoncepcyjny. No cóż, siedemnastoletniej córce dygnitarza
niewątpliwie nie wyszłoby
na dobre zajście w ciążę…
— Dzień dobry panie
Hargi — dygnęła Anika.
— Chciałam maść na paznokieć, bo przytrzasnęłam
szuﬂadą…
— Nie wiesz nawet, jak
się cieszę, że cię widzę,
drogie dziecko — odpowiedział, przeglądając ustawione równiutko na półce buteleczki. — Inaczej sam musiałbym cię szukać. Maść dostaniesz,
i to za darmo, ale musisz jak najszybciej dostarczyć Karolinie ten ﬂakonik. Wiesz, pomyliłem się przy sporządzaniu
comiesięcznej porcji Błękitnego Liścia, którą wczoraj zaniosłaś swej pani. Medykament, który jest u niej, będzie
bezużyteczny. Oto właściwie sporządzona mikstura.
Anika zagryzła wargi. Lat miała może piętnaście, ale
widać doskonale rozumiała powagę sytuacji.
— Ale panienka Karolina dzisiaj…
— Ach nie, drogie dziecko. Błękitny Liść nie przestaje
działać tak od razu. Jeszcze przez jakiś tydzień Karolina
byłaby bezpieczna. Potem… no cóż, ale przecież dostarczysz jej to dzisiaj albo jutro, prawda?
Anika skinęła rudą główką, uśmiechając się promiennie. Zaopatrzona w maść na bolące paznokcie i arcyważną przesyłkę, podziękowała i wymaszerowała dziarsko
ze sklepu, przypatrując się ﬂakonikowi. Było co oglądać:
dostawca buteleczek wybrał takie z wymalowaną sceną
przedstawiającą uwiedzenie świętej Gertrudy przez Ulryka pod postacią wilka. Tak, właśnie dzięki temu zdarzeniu
Gertrudę uznano świętą…
Krasnolud chwilę patrzył, jak służąca szła ulicą, a popołudniowe słońce sprawiało, że jej włosy zdawały się być

żywym ogniem.
Wrócił do lektury, zadowolony, że sprawa łatwo się rozwiązała. Prawdę mówiąc, do cesarskiego pałacu, gdzie Karolina jest dwórką, raczej by starego medyka nie wpuszczono i jedyne, na co liczył, to znajomy ulicznik, który
mógłby znaleźć w mieście jej służącą. Tymczasem Anika
zjawiła się sama! Hargi lubił dziewczynę. Może dlatego, że
była ruda, podobnie jak jego dawno zaginiona córka Berti,
i podobnie się uśmiechała?
Zbliżała się północ, pora było zamknąć sklep i iść do
domu, dwie przecznice dalej. To niewygodne, mieć dom
i sklep osobno, ale dopiero niedawno udało mu się wykupić mieszkanie nad swoją
apteką na rogu ulic Wiankowej i Krzywej i jeszcze nie
zdążył się przeprowadzić.
Wyszedł za próg i rozejrzał się niepewnie. Altdorf
nocą, za wyjątkiem dzielnicy bogaczy, nigdy nie należał do bezpiecznych miast.
Tym bardziej nie teraz, kiedy co kilka dni znajdowano
w różnych zaułkach zmasakrowane zwłoki. Ludzie
gadali o Nocnym Rozpruwaczu.
Zabierał się do zamykania drzwi, kiedy usłyszał
czyjeś przyspieszone kroki.
A także odleglejsze odgłosy wzburzonego tłumu. Po
chwili zza rogu wybiegł wysoki człowiek w poszarpanym stroju i niemal wpadł
na medyka. Przystanął na
chwilę, zdyszany, obserwując krasnoluda. Mierzyli się
wzrokiem, wreszcie Hargi
uśmiechnął się szeroko.
— Poznajesz mnie, Klaus? — zapytał.
Osobnik nazwany Klausem widocznie starego medyka
nie poznawał, bo z zaskoczeniem pochylił się ku niemu.
Doktor Harungnisson zbliżył lampę do swej twarzy, by napotkany znajomy mógł mu się przyjrzeć.
— Kopę lat, Klaus. A myślałem, że dawno cię już diabli
wzięli!
— Hargi, niech mnie licho! — człowiek byłby się może
głośno roześmiał, ale zmitygował się szybko. — Gonią
mnie!
— Słyszę — medyk otworzył drzwi i wpuścił Klausa do
sklepu. Potem wszedł za nim i zamknął drzwi.
Przez okna widział, jak kilkudziesięciu ludzi z lampami
i żagwiami wybiega zza rogu. Przystanęli niezdecydowani na środku ulicy. Po chwili rozproszyli się, przeszukując
ciemne zakamarki ulicy. Jakiś kobiecy głos nawoływał „Nie
mógł uciec daleko!”
Cicho i delikatnie Hargi zamknął drzwi na zasuwę i skobel. Zasłonił okna, by móc się lepiej przyjrzeć gościowi.
Klaus, niewidziany od lat wielu, znacznie się zmienił.
Hargi pamiętał go jako jeszcze gołowąsa, teraz miał przed
sobą mężczyznę w sile wieku. Kilkanaście lat to dla człowieka kawał czasu… Wysoki był jak dawniej, lecz już maMarcin Cybulski
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Był ranek. Hargi opierał się o obłażący z tynku mur
przed koszarami gwardii miejskiej w Altdorﬁe. Zniecierpliwiony postukiwał o bruk wielkim, zielonym parasolem.
Patrole wchodziły i wychodziły, każdy przepuszczany przez
dwóch barczystych strażników o gębach cielaka i móżdżkach muchy. Od dwudziestu minut usiłował przemówić im
do rozsądku, ale nic z tego. Wyglądało na to, że przyjdzie
poszukać innej drogi zdobywania informacji. Odwrócił gło-

wę, słysząc tętent — i w ostatniej chwili uskoczył w załom
muru, unikając zmiażdżenia kołami powozu. Woźnica pijany albo ze straży miejskiej, jak mawiano w Altdorﬁe.
Powiedzonko bardzo trafne: powóz zatrzymał się przy
bramie a z kozła zeskoczył młody porucznik gwardii.
— Lekarza i to szybko! — zawołał. — Mamy rannego!
Strażnik odsunął kratę, mówiąc jak dotrzeć do garnizonowego lekarza. Dopiero kiedy powóz go mijał, nagle
w jego oczach błysnęły jakieś szczątki myślenia.
— Ale herr doktor Hittler jest z wizytą u pułkownika
Bernsteina! — powiedział powoli i z namaszczeniem, jakby wypchnięcie każdego słowa kosztowało szalenie dużo
wysiłku. Porucznik klnąc zatrzymał powóz. Spytał, kiedy
lekarz wróci, i dowiedział się, że dopiero wieczorem.
— Żołnierz do tego czasu ducha wyzionie! — wściekł
się.
— Może jednak uda mu się przeżyć — rzekł Hargi głośno,
by gwardziści dobrze usłyszeli. — Jestem medykiem.
Rannym był siwy sierżant potężnej postury. Leżał w powozie, całkiem nieruchomy i blady, tylko szare oczy wodziły za ruchami lekarskich dłoni. Słaby, bo stracił dużo krwi.
Miał paskudną, poszarpaną ranę na piersi i brzuchu.
— To był Nocny Rozpruwacz — mówił porucznik, chociaż wcale go nie pytano. — Już prawie go mieliśmy. Ale
był za szybki.
— I nie byłem do końca pewien, czy to aby on — dodał
cicho sierżant. — Teraz już się nie zawaham.
Krasnolud rozciął i ściągnął z rannego kurtkę. Ukazał
się poznaczony licznymi bliznami tors. Człowiek ten bywał
już poważniej ranny niż obecnie. Kiedy przesuwał rękę,
pomagając oswobodzić ją z rękawa, dał się widzieć jeszcze jeden ciekawy szczegół: wytatuowany na ramieniu
skorpion. Czerwony, z czarnymi szczypcami.
— Niezła kolekcja szram — rzucił Hargi od niechcenia.
— A ten znaczek skąd? — wskazał tatuaż.
— Stamtąd, skąd i szramy — odpowiedział sierżant
z godnością. — To symbol honorowy pierwszej ostlandzkiej kompanii grenadierów. Tylko uczestnicy walk o Hergig
go mają. W Altdorﬁe nie ma drugiej osoby z takim znakiem.
Blizny potwierdzały prawdziwość słów. Ten stary weteran, to jeden z bohaterów obrony Hohlandu w czasie
ostatniego najazdu Chaosu.
Najazd Chaosu, Archon i jego armie… aż źle o tym myśleć.
Hargi potarł ramię.
— Panie poruczniku — usłyszeli — znaleźliśmy ciało
w zaułku.
— Też mi nowina — podoﬁcer odwrócił się do żołnierzy
powracających z patrolu.
— Ale jest coś, co może pana zainteresować. Znowu
ślad na plecach. Że niby zrobił to Rozpruwacz.
— Jasne. Rozpruwacz. To byłby jego trzeci dzisiaj.
Porucznik zaklął pod nosem i ruszył w kierunku wojaków, Hargi zaś kończył opatrunek. Ranny żołnierz patrzył
nad jego ramieniem.
— Średnio co trzy tygodnie znajdujemy ciało naznaczone tym piętnem — powiedział. — W różnych częściach
miasta, pochodzące z różnych ras, zawsze zmasakrowane. I jeżeli więcej niż jedno, to zawsze dzień po dniu, co
rano nowe. I ten znak na plecach —w plamie własnej krwi
nakreślił palcem trzy kreski. — Już wcześniej widziałem
ten znak. W Middenlandzie. Na sztandarach oddziału skavenów. To symbol Rogatego Szczura. Rzecz w tym, że ludziska się zwiedzieli. Znajdujemy więc zamordowanych,
którym odpowiednie znaki wycięto. Ale nieumiejętnie.
Po prawdzie mało kto byłby w stanie wyciąć w człowieku
coś podobnego — ranny wychylił się do przodu, patrząc
w oczy medykowi. — Ten znak wycinany przez Rozpruwacza, on jest powodem śmierci. Ktoś wbija ostrze w ciało
i ciągnie, drąc wnętrzności i rżnąc żebra, prawie na wylot
przez klatkę piersiową. Jakiej siły do tego trzeba?
— Zabierzcie ją na cmentarz — zawołał porucznik. Hargi skończył opatrunek i mógł odwrócić się w stronę bramy
i patrolu. Nieśli na płaszczu drobne zwłoki. Jeden z nich
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sywniej zbudowany. Z tą sylwetką dziwnie nie współgrała
szczurowata twarz otoczona ciemnymi włosami, co jeszcze uwydatniało ową szczupłość. Podróżny, solidny strój,
teraz utytłany miejskim brudem, strzępił się na łokciach
i kolanach.
W dłoni ściskał ﬂakonik. Ten sam, który Hargi parę godzin wcześniej dał Anice! Fiolka z Błękitnym Liściem dla
jaśnie panny Karoliny. Skąd się wzięła w jego rękach? I co
się stało z Aniką? Jeżeli ﬁolka nie dotarła do córki kanclerza, to panienka może mieć kłopoty… zaś stary medyk
straci twarz i reputację dobrego aptekarza, no i zaprzyjaźnioną klientkę na dokładkę.
— Powiesz mi zaraz, co zrobiłeś z dziewczyną, której
zabrałeś ten ﬂakonik!
— A, to? — Klaus podniósł rękę z buteleczką. — Pewnie
twoje? Ech, tak sobie właśnie myślałem, że za łatwo to
przyszło, bym mógł zachować… — odstawił ją na kredens.
— Ano widzisz, było tak. Szedłem sobie wieczorem ulicą,
wyjątkowo dzisiaj trzeźwy i zły z tego powodu jak jasny
gwint. Uliczka niczego sobie, ale też sławy najlepszej nigdy
nie miała. Patrzę, a tu leży dziewuszka. Ruda, ładna, tylko
że zabita. Szkoda. Ale zerknąłem sobie drugi raz — coś
błyszczy jej w rękach. No powiedz sam, martwej się nie
przyda, nie? No to pochylam się, i widzę że szkło. A suszyło mnie, jak jasny gwint, powiadam. Wyjąłem z rączki,
jeszcze ciepła była, odkorkowałem — bez alkoholu, niejadalne. Zdążyłem zatkać ﬁolkę, kiedy zza rogu wyszła
banda straży miejskiej. Jak mnie zobaczyli, dawaj ścigać,
do nich przyłączyli się inni. A do innych jeszcze niniejsi…
i sam widzisz, co się porobiło — wskazał za okno.
— Jesteś pewien że była martwa?
— Jak tu stoję! — Klaus zarzekając się pokręcił głową.
— Coś ty, Hargi, ja trupa od żywego miałbym nie odróżnić?
— Chciałbym jednak obejrzeć ciało…
— Powiem ci tak: zapytać trzeba straży miejskiej. Oni
albo wzięli ciało, albo zabrali ranną do medyka. Ale powiadam, była martwa jak pies co zdechł tydzień temu…
— Daruj sobie te gadki.
Hargi obserwował ulicę. Ludzie ganiali w tę i z powrotem, bez ładu i składu, ktoś nawoływał, że uciekinier na
pewno jest wśród beczek, albo żeby zajrzeć do starego
ogrodu. Pochodnie i lampy kołysały się, rzucając do wnętrza sklepu migotliwe odblaski.
— Jest tutaj! — zakrzyknięto. — Schował się pod stertą
śmieci!
Światła natychmiast skierowały się ku wołającemu. Początkowo tryumfujący, nagle tłum odstąpił. Okrzyki trwogi
przedarły się ponad zwykłą mieszaninę klątw i złorzeczeń,
charakterystyczną dla polującej masy ludzkiej. Ciemne
postacie przebiegły koło okna. Porzucone pochodnie płonęły na brukowych kamieniach.
— Nie uciekajcie! — wrzeszczała ta sama kobieta, która wcześniej nawoływała do przeszukiwania uliczki — To
zapewne zwłoki oﬁary Nocnego Rozpruwacza! Trzeba je
zanieść do straży miejskiej albo do garnizonu!
Wkrótce potem Hargi miał okazję przyjrzeć się maszerującej pod jego oknem grupce ludzi. Nieśli w płaszczu
podłużny pakunek. Usłyszał tylko przelotnie kilka zdań, że
trup został wypatroszony, że nie ma oczu… Niosący zniknęli za rogiem i po chwili już tylko dopalające się pochodnie i rozbita latarnia świadczyły o niedawnych zajściach.
Widać było jednak sylwetki ludzi w świecących oknach
domów: zainteresowani hałasem, chcieliby wiedzieć, co
zaszło, jednak każdy bał się otworzyć okno i zapytać. Wiadomo — lepiej się nie wychylać, dosłownie i w przenośni.
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potknął się, puścił róg płachty, i przez krótki moment błysnęły w słońcu ogniście rude włosy Aniki.
Mieszał w kuchni składniki do kolejnego zamówienia,
usypiającego proszku. Fiolki z gotowym już antidotum
stały na blacie pod oknem, obok doniczki z pelargonią.
Zamierzał właśnie wsypać pyłek z czarnego lotosu do
kadzi, kiedy rozległo się natarczywe walenie do drzwi.
A niech to obwał kopalniany przytrzaśnie! Przed chwilą
dopiero poszedł sobie służący von Stroppów z miksturą
na migrenę…
Otworzył drzwi i stanął przed potężnym, elegancko
ubranym służącym jakiegoś szlachcica.
— Czy to medyk, pan Hargi Harungnisson?
— We własnej osobie. Czym mogę służyć, synu?
— Jest pan natychmiast potrzebny. Trzeba odebrać poród.
Co tu zrobić? Przecież nie odmówi. Ale też proszek musiał być skończony. Na szczęście pozostało już tylko dodać
lotosu. Tylko trzeba było się pospieszyć.
— Zaraz będę gotów — rzekł. Wróciwszy do kuchni
szybko dorzucił pyłek do mieszanki. Przesypał zawartość
moździerza do dwóch ﬁolek i zatkał korkiem.
— Wezmę torbę z gabinetu — rzucił niecierpliwiącemu
się słudze i skręcił na schody prowadzące na piętro. W gabinecie, zaczajony przy drzwiach, czekał Klaus. Wolał się
nie pokazywać, wciąż niepewny, czy poszukują go jako
potencjalnego Rozpruwacza.
— Nie zdemoluj mi domu — szepnął Hargi — i nie upij
się, stary łobuzie. Jakbyś zniknął stąd, a razem z tobą coś
cennego, to cię znajdę! — pogroził parasolem. — Na stole zostawiam ﬁolki, ostrożnie, bo to proszek usypiający.
Ale chciałbym, żebyś nimi trochę potrząsnął, nie zdążyłem
dobrze wymieszać.
Obrócił się na pięcie i po chwili już stanął przy słudze.
— Ruszajmy. Po drodze dowiem się, mam nadzieję, kto
kogo i gdzie rodzi.
Uliczka była mało uczęszczana, toteż obecność na niej
szlacheckiego powozu winna spowodować niezłe zbiegowisko. Zwłaszcza jeżeli byłby to zepsuty powóz — ze złamaną osią. Tymczasem w zaułku było po prostu pusto.
Za to wokół karocy kręciło się kilku ludzi. Jeden był niewątpliwie stangretem. Strój i maniery pozostałych dwóch
zdradzały arystokratów, i to z nie byle jakich rodów.
— Ona jest w karocy — powiedział doskonale ubrany
młodzieniec, bawiący się sztyletem ozdobionym drogimi
kamieniami.
— Dlaczego nie przenieśliście jej do któregoś z domów?
— spytał stary medyk.
— Miałaby powić syna w plebejskim domu? — szlachcic
z odrazą wydął wargi, ale Hargi dostrzegł fałsz w jego geście. Młodzian nie podał prawdziwego powodu. Z wnętrza
powozu dał się słyszeć bolesny jęk i jakieś słowa w bretońskiej mowie. Młodzieniec odwrócił się do swego kompana, który stał obok, trzymając konie za wodze — zostały wyprzęgnięte — i rzucił parę słów w tymże języku.
Tamten sięgnął do pasa i cisnął lekarzowi sakiewkę.
— Pamiętaj, krasnoludzie, dziecko musi przeżyć.
Szlachcianka była młodziutka, prawie dziecko jeszcze.
Blada, tylko rumieńce wysiłku czerwieniły policzki i czoło. Drobna twarzyczka niemal nikła w bogatej fryzurze,
utreﬁonej z naturalnych, pięknych czarnych loków i ozdobionej różowymi wstążkami. Kiedy Hargi wszedł, chwyciła
go za rękę i zerkając, czy jej towarzysze nie patrzą, wyszeptała kilka słów — ale po bretońsku, więc tylko pokręcił
głową. Wtedy opadła zrezygnowana na poduszki.
Poród trwał już trochę i był trudny. Kiedy młodzieńcy
powiedzieli, by ocalić przede wszystkim dziecko, medyk
obawiał się, że będzie jeszcze gorzej, tymczasem wyglądało na to, że zdoła uratować oboje.
Stukot kopyt i turkot kół zwiastował pojawienie się
jeszcze jednego szlacheckiego powozu. Hargi zerknął
przez szczelinę w okiennej zasłonie. Z eleganckiej karo-
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cy wysiadła odziana w błękit jasnowłosa panna, podbiegła
do arystokratów, z którymi rozmawiał. Za nią niespiesznie wyszedł wysoki, szlachetnie wyglądający młodzieniec
w bogatym stroju, z rapierem na srebrzystym pedencie.
Uśmiechnął się do pozostałych, podczas kiedy dziewczyna, nie dbając o suknię, dopadła szlachcica bawiącego się
sztyletem i chwyciła go za poły szamerowanego kubraka.
— Co zrobiliście Amelii? Gdzie ona jest?
— Karolino, nie powinnaś się tu zjawiać. To nie miejsce dla kanclerskiej córki… — młody szlachcic trzymał nóż
odsunięty daleko w bok, by nie skaleczyć jej albo siebie
w szamotaninie. Hargi nie widział jego wyrazu twarzy,
ale słysząc głos, wyobraził sobie ironiczny uśmieszek pod
cienkim wąsem.
Jęk rodzącej oderwał medyka od tamtej sceny. Ale Karolina też go chyba usłyszała, bo po chwili drzwiczki otworzyły się, śliczna młoda osóbka wpadła do karocy i dopadła pacjentki, prawie Hargiego po drodze przewracając.
— Karolino, bardzo proszę! — młodzieniec ze sztyletem
mówił głosem stanowczym i z groźbą w oczach. Ona jednak zatrzasnęła mu drzwi przed nosem i przesunęła zapadkę. Natychmiast usłyszeli dobijanie się do powozu.
— Ostrożnie! — rzekł cicho krasnolud, kiedy znowu go
potrąciła, przepychając się, by chwycić rodzącą za rękę.
Zaszczyciła medyka nieuważnym spojrzeniem, przez moment mierzyli się wzrokiem, aż dziewczyna spuściła głowę.
— Przepraszam — rzekła cicho. — Czy… czy ona…
— Jeżeli tylko łaskawa panienka nie będzie mi zanadto
przeszkadzać, to nic jej nie będzie. I urodzi śliczną córeczkę, chociaż mała wychodzi na świat nóżkami do przodu.
Amelia mówiła coś po bretońsku do Karoliny, nie słuchał tego, ale kiedy znów podniósł na nie wzrok, Karolina
była niezwykle blada.
— Panie Harungnisson! — zawołał szlachcic na zewnątrz. Już przestał się dobijać. — Proszę natychmiast
otworzyć te drzwi!
Medyk spojrzał na Karolinę, leciutko kiwnęła głową.
Nie spuszczała zeń wzroku, kiedy obracał się ku drzwiom.
Wtedy spytała cichutko:
— Pan Hargi Harungnisson?
— Do usług, szanowna pani — odrzekł i otworzył drzwi.
Do karocy wpadło trzech arystokratów, niemal przebiegli
po krasnoludzie.
— Karolino, proszę natychmiast…
— Spokój! — wrzasnął Hargi. — To trudny przypadek,
ręka mi drgnąć nie może, a wy mnie jeszcze potrącacie!
Chcecie, żeby urodziło się martwe?
Zapadła cisza, wszyscy znieruchomieli, a medyk spokojnym głosem dokończył, że w karocy może zostać tylko
Karolina, bo dodaje otuchy młodej matce, i jeden z kawalerów. Patrzyli nań bykiem, ale po chwili dwaj wyszli.
Został tylko ten, który wcześniej bawił się sztyletem. Był
teraz niespokojny, co chwila zaglądał lekarzowi przez ramię, zerkał też nerwowo na Karolinę. Amelia nie mówiła
już nic do starszej przyjaciółki. Prócz jęków nie było słychać w powozie nic. Po chwili zaś, kiedy pozostało tylko
przeciąć i podwiązać pępowinę, drzwi powozu znów się
otwarły.
— Ostrożnie, nie róbcie przeciągu! — rzucił Hargi, nie
oglądając się.
— Przyszedł doktor Friedrichson — powiedział jeden
z arystokratów z zewnątrz. Po chwili krasnolud poczuł
drgnienie pojazdu — ktoś do niego wsiadał. Drzwi zamknęły się. Ciężka dłoń opadła na ramię medyka. Obejrzał się.
— Dziękujemy panu, panie Harungnisson — mówił młody szlachcic. Nowy przybysz, wysoki, patykowaty człowiek w czarnym stroju i równie czarnej peruce patrzył
na młodzieńca pytająco, zerkając na Amelię. Arystokrata
nieznacznie kiwnął głową. Hargi dostrzegł ślad niedobrego
uśmiechu na twarzy doktora. Tymczasem szlachcic szybko
zabrał mu dziecko z rąk i począł je owijać białym płótnem.
Hargi czuł na sobie jego badawcze spojrzenie, ale zachował kamienną twarz. Udał, że nie spostrzegł dziwacznego
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Klaus właśnie uporał się z pierwszą ﬁolką i mocował
z drugą, kiedy coś mignęło za oknem, brzęknęło o dach.
Okiennice były lekko uchylone, za nimi widział poruszającą się rytmicznie wąską linkę.
— Tak w biały dzień? Bezczelność włamywaczy nie
zna granic! — powiedział sobie. Wycofał się na korytarz
w chwili, kiedy czyjaś ręka właśnie sięgała framugi.
Do pokoju zwinnie wskoczyła młoda kobieta. Ukryty
w mrocznym przedpokoju obserwował ją przez szczelinę

— No dobra. To teraz, panienko, gadaj, kto cię nasłał!
— Wiele by było trzeba, żebyś się dowiedział — kobieta
uśmiechnęła się z pogardą.
— Może wiele, może niewiele — mruknął Kalus, oglądając
zabraną
złodziejce książkę. Potem ruszył
w stronę kominka i sięgnął
po rozgrzany w ogniu pogrzebacz.
— Taki pręcik, to w sumie
niedużo, prawda? — zapytał. — A przecież wszyscy
mi zawsze gadali. Nieważne, kapłan, rycerz czy kupiec. Nieważne, czy pytałem
o ukryty skarbczyk, kryjówkę ponętnej córki czy może
o ruchy wojsk przeciwnika.
Zawsze mi prawdę mówili.
Szybko. I głośno.
Postąpił w stronę włamywaczki.
Hargi wróciwszy do domu
zastał w nim smętnego
Klausa i trupa leżącego na
środku gabinetu. Wściekł
się.
— Kiedy to nie moja wina — usprawiedliwiał się człowiek. Postraszyć chciałem, po mojemu, pogrzebaczem,
a ona coś musiała mieć pod językiem schowane, pewnie
połknęła, bo nagle ją konwulsje chwyciły, pianę ustami
puściła — i już było po niej, ledwiem zdążył się pochylić.
— Tak oto nie wiemy nic.
— Ee, tak źle to nie jest, żeby nic nie wiedzieć. Kto ją
wynajął, to już tajemnicę ze sobą do grobu zabrała, ale
powiem ci, że chciała wyjść oknem z tym oto tomiszczem
pod pachą — wskazał książkę spoczywającą na biurku.
— A że nieładnie to tak bez pytania pożyczać, to przeszkodziłem.
— Anathomicon? — zdziwił się Hargi. — I za to umarła? Przecież tą książkę w kilku sklepach można kupić, a i
w bibliotece uniwersyteckiej się znajdzie… Sam ją okazyjnie, za piętnaście koron kupiłem.
— U pasera pewnie? — zapytał Klaus, patrząc koso.
— Na rynku. Bo ja wiem od kogo? — zamilkł na chwilę,
wpatrując się w wolumin. Potem wziął go w ręce.
— Pora dokładniej obejrzeć ten właśnie egzemplarz.
Pobieżne wertowanie niewiele dało, nie natknął się na
żadne tajemnicze zapiski na marginesach, kompromitujące liściki ani inne rewelacje. Dopiero kiedy Klaus zaczął
obmacywać okładkę, wykrył mały, srebrny łańcuszek wystający ze szwu. Rozcięli obwolutę i wydobyli dwa iden-
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w drzwiach. Zeskoczyła z parapetu i z gracją przeszła po
biurku, by lądować na podłodze — bezszelestnie. Piękna,
naprawdę piękna. Może nawet sama hrabina Emmanuella
von Liebowitz w swych najlepszych czasach — a było to
dość dawno temu — pozazdrościłaby klasycznych rysów
i nieskazitelnej cery. Męski strój podkreślał szczupłość
sylwetki i powabne kształty. Włamywaczka podeszła do
półki z książkami, chwilę przyglądała się zgromadzonym
woluminom — wreszcie pewnym ruchem sięgnęła po jeden z nich. Jaki?
Klaus przechylił się, by lepiej widzieć, i podłoga zaskrzypiała mu pod butem. Złodziejka znieruchomiała, obejrzała się na drzwi. Przez ułamek sekundy ich oczy spotkały
się. Potem dziewczyna rzuciła się do okna. A Klaus rzucił
ﬁolką z usypiającym pyłem. Buteleczka roztrzaskała się
o okiennicę. Gabinet zasnuła błękitna mgiełka. Zdezorientowana niewiasta cofnęła się, ale chmura już ją ogarnęła.
Postąpiła jeszcze krok, a potem zwaliła ciężko na ziemię.
— Ups — mruknął Klaus, słysząc jak donośnie wyrżnęła
skronią w podłogę — uprawiasz niezdrowy zawód, paniusiu. Złodziejstwo szkodzi na głowę.

Marcin Cybulski

znamienia na wewnętrznej stronie ręki dziecka. Tymczasem doktor pochylał się nad słabą Amelią.
— To ciężki przypadek — mówił do Karoliny. — Nie wiadomo, czy dożyje poranka…
— Nic matce nie będzie, chyba żeby ktoś umyślnie jej
zaszkodził — rzekł Hargi wychodząc z powozu. Lekarz
rzucił mu przez ramię ociekające jadem spojrzenie. Także
arystokrata zacisnął szczęki ze złością. Krasnolud zamknął
drzwi.
Zmierzch. Dwa powozy w pustym zaułku. Wciąż ani żywego ducha — no, z jednym wyjątkiem. Jakiś człowiek
leżał w bramie, obok wyprzężonych koni. Hargi ruszył
w tamtym kierunku, a wtedy jeden z kawalerów — chyba towarzysz Karoliny — zawołał, by nie zajmować się tą
gnidą, tylko co prędzej wracać do domu, bo zaułek jest
niebezpieczny. Krasnolud zignorował go i podszedł do
leżącego. To młody ulicznik. Zwijający się w agonii. Gdy
medyk pochylił się, w jego nozdrza uderzył nieprzyjemny zapach. Bez wątpienia, malec dostał w brzuch, ostrze
przebiło otrzewną. Nie zdoła go uratować.
— To oni to zrobili…— jęczał chłopak — ja tylko podszedłem, poprosić… jałmużnę… tylko zapytałem, kto tak
jęczy…
Drzwi od karocy otwarły się z trzaskiem, wypadła
z nich wściekła Karolina, najwyraźniej doktor Friedrichson
wyrzucił ją z karocy, „bo przeszkadzała”. Nie zważając na
zagajenia obu pozostałych
arystokratów, ruszyła w kierunku Hargiego. Tymczasem
medyk podał umierającemu
pod nos resztkę pyłku z lotosu — niech przynajmniej
zaśnie.
— Panie Harungnisson…
— zaczęła Karolina, ale przerwała, bo jej dwaj szlachetnie urodzeni towarzysze podjęli widać decyzję i ruszyli
w kierunku rozmawiających.
Wyjęła z torebki sakiewkę,
chwilę przy niej majstrowała, skulona, jakby zasłaniając
przed nadchodzącymi to, co
robi. Potem podała krasnoludowi kilka monet. Kawalerowie stali już obok.
— Panie Harungnisson,
to za troskę — powiedziała.
Przyjął pieniądze, wśród nich
wyczuł jakąś karteczkę. Zacisnął dłoń.
— Karolino, chodźmy, moja droga — rzekł jej towarzysz, posyłając młodej arystokratce przepiękny uśmiech.
Dziewczyna zatrzepotała rzęsami, by po chwili uśmiechnąć
się doń równie uroczo. Podała mu rękę i pozwoliła zaprowadzić się do karocy. Hargi pozostał twarzą w twarz z drugim szlachcicem. Ten jednak odsunął się na bok i wskazał lekarzowi drogę do domu. Jeszcze raz zerknąwszy na
śpiącego żebraka, krasnolud wreszcie odszedł, podpierając się parasolem.
Ściemniło się, zapalił więc małą latarenkę. Przy jej
świetle oglądnął kartkę. Widniały na niej pośpiesznie nabazgrane słowa:
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tyczne medaliony. I niewielką karteczkę.
— Zaproszenie — odczytał Hargi.
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— Specjalnymi atrakcjami, co? — uśmiechnął się Klaus.
— Różowa Wstążka. Ładna nazwa, w sam raz na kult Slaanesha. Eeech, szlachta to zupełnie nie ma fantazji. Jakby się nazwali „Rozryćkana Loża”, też od razu wiadomo,
a przynajmniej byłoby śmiesznie… Hargi? Coś tak zaniemówił? Gapisz się w liścik, jakbyś tam cudo zobaczył.
Hargi podniósł głowę, popatrzył na człowieka wzrokiem,
w którym była i radość, i strach, i jakaś odległa, zapiekła
nienawiść.
— Znam to pismo. Ten bilet skreślił Robert Koch.
Klaus zamilkł na takie dictum. Za chwilę zerwał się
z ogniem w oczach.
— Trzeba go znaleźć!
— Sami mamy wejść do zamku Argenlich? Już? W tej
chwili? Niee, tu potrzeba planu, i większej grupy. Nie tylko my będziemy chcieli się
z nim zobaczyć. Powiem ci,
do kogo iść.
— To znaczy, że jeszcze
ktoś z oddziału…?
— Tak, Klaus. Pozbędziemy się zwłok, a potem
pójdziesz do Grubego, do
Pacynki i Rzeźnika, oni trzej
mieszkają w Altdorﬁe. Może
jeszcze kogoś znajdą. Ja…
mam jutro inne sprawy do
załatwienia.
Uliczki były ciemne, tym
bardziej że niebo zasnuły
chmury. Siąpił drobny, zimny deszcz. Mrok rozświetlały nocne latarnie, ale znaleźć je można było tylko na
rogach ważniejszych ulic.
Zresztą unikali tych oświetlonych miejsc — przecież
nie chcieli się pchać pod lampę, niosąc trupa. Dobrze chociaż mieć parasol, bo woda nie kapie na głowę.
Dwie mroczne postacie przed nimi, ledwie odcinały się
od otaczających ciemności. Klaus początkowo nic nie zauważył, ale skoro krasnolud się zatrzymał, również stanął
i patrzył nań wyczekująco. Poprawił ciało niesione na ramieniu.
Tamci zbliżali się. Psiakrew! Któż to mógł być? Paskudne towarzystwo z paskudnej dzielnicy… Tymczasem coś
brzęknęło na bruku za plecami — potrącony czerep starego, miedzianego garnka toczył się z hałasem po kamieniach. Hargi zerknął za plecy: jeszcze trzech, tych widać
było wyraźniej na tle odległego, jaśniejszego skrzyżowania. Ciemne płaszcze maskowały sylwetki, namoknięte
kapelusze o szerokich rondach przysłaniały twarze.
— Witamy szanownych panów — dobiegło z przodu. Jeden z obcych kiwnął głową. Potem podparł się ręką pod
bok, czego domyślili się tylko dzięki wybrzuszeniu płaszcza. — Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy w nocnej
wycieczce? Też uważam, że taka noc bez spaceru to noc
zmarnowana! — mówiąc to otrzepał połę. Woda prysnęła dookoła. Obaj indagowani milczeli. Kim byli obcy? Czy
to rabusie? Może to straż miejska zobaczyła, co taszczą?
A może to przyjaciele włamywaczki?
Obcy pokręcił głową, jakby czytał w myślach.
— Panowie, Altdorf jest miastem interesów i właśnie
Marcin Cybulski
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Zapraszamy jaśnie wielmożnego doktora Friedrichsona
wraz z towarzyszącą osobą na bal połączony ze specjalnymi atrakcjami, który odbędzie się w murach zamku Argenlich, w znanym dniu. Prócz innych atrakcji ciekawostką
będą walki gladiatorów. Medaliony muszą być założone,
aby strażnicze golemy wpuściły Państwa do wnętrza.
Różowa Wstążka

dziś traﬁła się wam okazja doskonałej transakcji. Jesteśmy… hmmm, nazwijmy to przedstawicielami handlowymi
pewnej naukowej organizacji. Moi wspólnicy — tu potoczył
wokół dłonią, wskazując otaczających typków — donieśli
mi, że pojawiliście się w naszym rejonie, taszcząc świeży
towar. Powstrzymałem ich zapędy do rozwiązań siłowych,
zważcie na mój chwalebny umiar, w dzisiejszych czasach!
Proponuję uczciwy interes. Za drobną opłatą, śmieszne
trzy korony, zajmiemy się waszym problemem, bez żadnych śladów i pytań. Zważcie, za tak drobną sumkę spadnie z was odium pozbycia się zwłok, a co więcej — mogę
was o tym uczciwie zapewnić — przyczynicie się do rozwoju nauki…
— Pacynka, po tej gadce, to wszędzie bym cię poznał
— odrzekł Hargi, szeroko się uśmiechając. Klaus roześmiał się na całe gardło, nie bacząc na deszcz, noc i późną
porę.
— A mieliśmy cię szukać, stary zbóju! — wołał. — Jest
coś, o czym musisz wiedzieć…
Katedra Sigmara była imponująca. Wieże wznosiły się
kilkadziesiąt metrów nad szczyty najwyższych dachów,
setki pilastrów, wieżyczek i przypór zdawały się rozbijać
konstrukcję na mozaikę maleńkich, smukłych, pionowych
elementów. W kierunku wież skierowano główne drogi
prowadzące do miasta, by ostatecznie stykały się na olbrzymim Sigmarplatz.
Hargi maszerował raźno,
stukając parasolem w elegancki bruk. Minął kilku
templariuszy Sigmara, to
pewnie młodsi bracia, podobno każdy z rycerzy zakonnych winien odsłużyć
swoje na straży przybytku
Młotodzierżcy — no w końcu właśnie od „templum”
czyli świątyni zakon wziął
swą nazwę…
Sigmarplatz był pusty,
brakło nawet przekupniów,
ale też dzień nie był świąteczny, więc w sanktuarium
przesiadywały tylko ostatnie dewoty i szurnięci prorocy. I pewnie jeszcze tacy,
co to się w południe umawiają w katedrze, by w jej
mroku pogadać o różnych
ciemnych sprawkach.
Brama wejściowa szczytem sięgałaby dachu trzypiętrowego budynku, ale mieściło się w niej tylko pięciu ludzi
stojących ramię w ramię. Była zamknięta, lecz do wnętrza prowadziła uchylona mała furta. Krasnolud wszedł do
ciemnego przedsionka. Olbrzymią nawę wypełniały puste
ławki. Kolorowe promyki biły od wąskich witraży, przecinały ukośnie ogromną salę, rozświetlały jednak ledwie
kilka miejsc. W jednym z takich opromienionych słońcem
punktów coś się poruszyło. Dostrzegł drobną — tym drobniejszą w tak olbrzymim wnętrzu — sylwetkę arystokratki. Elegancka suknia i klejnoty rozsiewały wokół drobne
błyski.
Obok dziewczyny siedziała starsza już nieco matrona,
w czarnym stroju guwernantki. Nieduże binokle stanowiły
jedyny błyszczący element jej ubioru. Mimo wieku widziało się, że była kiedyś urodziwą damą. Kiedy spojrzał w jej
oczy, wydało się, że na moment połączyła ich nić porozumienia. „Tak, ja też chcę dla niej dobrze — zdawała się
mówić kobieta — cóż z tego…” Błękitne, bardzo jasne oczy
szacownej pani wyrażały bezsilność i rezygnację.
Karolina zamieniła z nią kilka słów, kiedy się zbliżał.
W efekcie krótkiej sprzeczki guwernantka wstała, złożyła
krótki ukłon, by oddalić się w inną część sali.
— Witam pana, herr Hargi. Przede wszystkim dziękuję
za opiekę nad moją przyjaciółką, Amelią. Jednak mam cały
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Grubas siedział na zydlu w karczmie i miętosił puszystą, uroczą karczmareczkę, opowiadając jej przy tym rozmaite bajdoły, jakie wszyscy zwykli opowiadać dziewkom
w gospodzie.

— To ty w wojsku byłeś? — dziwiła się.
— Ano, moja pani, cóżem miał nie być? Własną piersią
ojczyzny broniłem przed hordami Archona… — Tu Grubas
splunął.
— To razem z cesarzem i bohaterskim Valtenem walczyłeś pod Middenheim?
— A, pod samym Middenheim to może nie, alem w wielu
potyczkach i bitwach w polu stawał, gdy przyszło opóźniać
marsz najeźdźców. Pod hrabią von Rukowem służyłem.
— Tak jak ten niesławny Zartek Czarny, który zamiast
do domu powrócić, zaczął baronię rabować nie gorzej niż
armie Chaosu?
— Ano. Wszystko dlatego, że jak tylko odparto wroga,
jaśnie wielmożni panowie z hrabią Rukowem na czele poszli po rozum do głowy: skoro nie ma już wrogów, to po
cóż w ogóle najemnikom płacić? Rozwiązali umowy, o zapłacie nawet nie wspomniawszy. Jedni potulnie rozeszli się
do domów, drudzy poszli w świat, innych wojen czekając,
trzeci zaś — jak ów Zartek — postanowili odebrać należną
zapłatę w tym, czego sami dostać zdołają.
— I dostali szubienicę
— uśmiechnęła się.
— Ano, szubienicę. Bo
też się i należało. Ale to
stare dzieje — Grubas
machnął ręką. — A przecież ważniejsze to, co dzisiaj, tu i teraz. A tu i teraz,
to mi dno prześwieca w kuﬂu, mościa panno! Śmigaj
do kuchni!
Dziewuszka roześmiała
się i pobiegła napełnić kufel. Grubas ze śmiechem
pomachał jej ręką.
— Ale opowiadasz waćpan, taką wenę w dzisiejszych czasach mało kto
przejawia — powiedział ktoś
siedzący obok. — Uszanowanie moje, dzięki tobie
wiedza o bohaterskich czasach wojen z Chaosem stanie się powszechna wśród
tej piękniejszej części płci
pięknej.
— Pacynka, niech skonam! — Grubas poderwał
się z uśmiechem. — Co cię
sprowadza na moje śmieci?
— Mówiono mi, że trochę się parasz ogranizacją
walk gladiatorskich…
Zamek stał na wzgórzu, górując nad okolicznymi wioskami, które rozłożyły się w dolinie Talabeku. Biel murów
i czerwień dachówek odbijała się wyraźnie od zieleni i złota pól.
Chłopi pracowali w polu, nabożne pieśni unosiły się ku
bezchmurnemu niebu. Trwały żniwa. Szeregi kobiet pochylały się nad snopkami, kosiarze miarowo kroczyli pośród łanów. Co jakiś czas ostrzone kosisko zgrzytało nieprzyjemnie pośród śpiewu.
— Piękna okolica. Piękny dzień. — Hargi westchnął
ciężko — Zbyt piękny jak na to, czego się spodziewam.
— A ja myślę, że to piękny dzień będzie. Dawno już nie
było tak pięknego tak długo wyczekiwanego dnia… — Pacynka z uśmiechem patrzył na twierdzę. Poprawił torbę
i ruszył w stronę warowni. Pozostali także podjęli krok, nie
przestając obserwować zamczyska. Żwirowym podjazdem
do bramy wspinała się karoca.
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czas obawy co do jej życia i zdrowia. Doktor Friedrichson
zalecił młodej matce spokojny odpoczynek w posiadłości
wiejskiej jej przyjaciela, w Argenlich.
Hargi podniósł brew, słysząc tą nazwę, ale tylko skinął
milcząco.
— Poza tym, mam pytanie o Anikę. Nie wie pan, co się
z nią dzieje? Ostatni raz widziałam ją, kiedy szła do pana
po jakąś maść…
Krasnolud przytaknął, powiedział po krótce, co wiedział
o dziewczynie, a potem podał szlachciance ﬁolkę Białego
Liścia, której niestety Anika nie zdołała dostarczyć.
— Środek antykoncepcyjny? — Arystokratka była zdumiona. — Pierwsze słyszę! O niczym takim mi nie wiadomo, zresztą nie potrzebuję go! Proszę spojrzeć, panie
Hargi.
Wyciągnęła z małej torebeczki nieduży medalionik na
srebrnym łańcuszku. Stary lekarz zacisnął szczęki, oglądając ozdobę. Dwie identyczne wyjął niedawno z okładki Anathomiconu. Karolina popukała w wisiorek paznokciem.
— Podsunęłam to mamusi, ma dwa takie w sekretarzyku. Jeżeli go założę
w odpowiedniej chwili, nie
muszę obawiać się ciąży —
rzekła zadowolona z siebie,
z szelmowskim uśmiechem
na twarzy.
— Mamusi? — zainteresował się. A wtedy arystokratka wyraźnie się zmieszała.
— Obawiam się, że…
mamusia — silnie zaakcentował to słowo — nieco się
myliła w ocenie działania
medalionu. Służy do czegoś innego.
Uśmiech Karoliny zamarł. Oboje przez chwilę
milczeli. Dziewczyna popatrzyła nad jego ramieniem.
— O, panna Morgenstern
już wraca. No tak, zaraz
powie, że czas wracać do
domu, na obiad. Mamy
mało czasu… to… co ja
mam zrobić, panie Hargi?
— Weź Biały Liść. Nie
wiem, czy ten twój medalion działa, ale dodatkowo
Biały Liść nie zaszkodzi.
I tak przy okazji, mimo
sympatii do Amelii, nie od- Marcin Cybulski
wiedzaj jej w Argenlich, bo
może ci to nie wyjść na zdrowie.
Chyba poruszył jakąś czułą strunę, bo twarz Karoliny
stężała od niepokoju.
— Co pan ma na myśli? Poza tym to chyba niemożliwe,
bo…
— Kiedy jest najbliższy umówiony dzień? — spytał nagle. W panice, zerkając na nadchodzącą służącą, arystokratka wyszeptała:
— Pojutrze.
— Przepraszam że się wtrącam — usłyszał. Stała nad
nimi guwernantka. — Karolino, czas wracać do domu na
obiad.
Nastąpiła krótka wymiana ukłonów, po czym damy
ruszyły w stronę wrót świątyni, a Hargi pozostał jeszcze
dłuższą chwilę pośród chłodnych murów katedry.

Karolina jechała powozem. Im bliżej zamku, tym mocniej biło jej serce, tym bardziej się bała i jednocześnie
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bardziej chciała tam jechać.
Za oknem karety przesuwał się sielski krajobraz — pięknie żółciły się pola, pracujący chłopi śpiewali swe prostackie piosenki. Zamek lśnił bielą ze szczytu malowniczego
wzgórza. U jego stóp, pod skarpą, przelewały się wody
Talabeku.
Karoca przestała trząść, kiedy koła znalazły się na gładkim żwirowym podjeździe. Dziewczyna spojrzała na siedzącego obok jasnowłosego i jasnookiego Silvia. Młody
mistrz szermierki uśmiechał się z rozmarzeniem. Swoim
zwyczajem bawił się tileańskim sztylecikiem.
— Wcale nie wiem, czy chciałam tu przyjeżdżać.
Popatrzył na nią zdumiony.
— Jak to? Przecież widać po tobie całej, jak bardzo pragniesz! Poza tym nie rozumiem, czemu trzeba cię było
namawiać. Czy któregokolwiek ze spotkań na Argenlich
żałowałaś?
Karolina uśmiechnęła się i spuściła oczy, lekko zawstydzona.
— Nie… — wybąkała.
— Moja droga — ciągnął kawaler — dziś będzie coś specjalnego. Tak mi mówiono, a mówił nie byle kto. I stawiam
cały swój szermierczy kunszt na to, że dzisiejszą noc będziesz wspominać do końca życia! Tylko mi nie mów, że
nagle się przestraszyłaś. Oboje wiemy dobrze, że ten cały
kult to tylko przykrywka dla różnych miłych zabaw i że
nigdy nic złego nie zrobił.
Uśmiechnęła się blado.
— Ciekawe, co na ten temat myśli Amelia. Jak myślisz,
dobrze się czuje? Chciałabym ją zobaczyć.
Silvio zamilkł, co tylko wzbudziło w niej jeszcze większy
niepokój.

scy powstrzymywali rozbudzone przez Pana Przyjemności
żądze, czekając na krwawe widowisko.
— Krew mnie szalenie podnieca — zwierzała się siedząca obok Karoliny baronessa swemu kawalerowi. — Oglądać śmierć to takie perwersyjne, że aż piękne. Potem
mogę się zatracić we wszystkim co robimy.
Gladiatorzy wkroczyli na arenę, odziani w wielkie hełmy, kolczaste zbroje, dzierżąc miecze, tarcze, trójzęby,
sieci, korbacze i całą masę innego żelastwa, którego arystokratka nawet nie umiała nazwać. Dwie grupy stanęły
naprzeciw siebie. Wyglądały bardzo odmiennie.
— Ciekawe, co to za trupa gladiatorska, ci na lewo —
mruknął Silvio zza jej pleców. — Nie widziałem ich jeszcze. Dziwnie jakoś wyglądają jak na gladiatorów, mało
widowiskowo. A ten grubas na końcu szeregu… — młody
szermierz roześmiał się. — Trupożercy zrobią z nich krwawą miazgę!
Baron Argenlich dał znak, rzucając kielich między oba
oddziały. Gdy szkło się roztrzaskało, gladiatorzy ruszyli
ku sobie. Karolina patrzyła z lekkim obrzydzeniem, jak
potężne ramiona wznoszą broń przeciw sobie. Odwróciła
wzrok, kiedy ostrza poczyniły pierwsze szramy i krew popłynęła na piasek areny.
— Nie widziałem ich wcześniej, a szkoda! — mówił Silvio do sąsiada. — patrz, jak pracują! Niby rozproszyli
walkę, a coraz bliżej im do szyku landsknechtów! I żadnej
straty! Pobiją Trupożerców!
Poczuła na ramieniu delikatny, smyrający dotyk. Aż
przeszedł ją dreszcz.
— Karolino — mówił pochylający się ku niej baron. —
Pozwól ze mną.
Coś specjalnego. Dzisiaj. A więc jednak.

Towarzystwo rozsiadło się wygodnie w lożach nad areną. Wszyscy w rytualnych strojach, z odsłoniętą lewą
piersią — co najbardziej podobało się tym pannom, które
miały co pokazać. I wszyscy przyozdobieni różową wstążką na ramieniu.
Rozmowy toczyły się ciche, dyskretne. Mimo wielkiej
ochoty, przejawianej drobnymi muśnięciami ciał, spojrzeniami, ukradkowymi pocałunkami czy ugryzieniami, wszy-

Sala była oświetlona czerwonym światłem kilkunastu
specjalnych świec. Na środku znajdował się ołtarz, który
jednak Karolina gotowa byłaby nazwać łożem na kamiennym postumencie. Wokół niego, na kilku mniejszych kamieniach, leżały nagie niemowlęta. Były cichutkie, żadne
nie płakało, nawet nie kwiliło.
Co tu nastąpi? Poczuła zimny dreszcz.
Przeszła między rzeźbami golemów, które podpierały
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który wie, że idzie na śmierć.
Hargi skierował parasol na Silvia i pociągnął za spust.
— Mogłeś chociaż powiedzieć, że masz coś w zanadrzu
— mówił Klaus, oglądając dogorywającego kawalera. Ale
stary medyk znów zwrócił się do zdrajcy.
— Nie przeczę, wydałem Zarteka — skamlał tamten —
ale zrobiłem to dla publicznego dobra, przecież kompania
rabowała, paliła, mordowała i gwałciła w całej prowincji!
— Aha, a twoje pięć tysięcy koron to też dobro publiczne? — Hargi kopnął Kocha ze złością. — I co teraz
szykujesz? Po co ci te dziwne porody, cuda-niewidy? Co?
Gadaj!
— Nie rozumiesz, Hargi. Jestem na usługach Inkwizycji!
Robert Koch zdarł z ramienia szatę, by pokazać krasnoludowi tatuaż. Oczyszczający płomień Solkana wił się wokół miecza zemsty. Symbol używany przez inkwizytorów.
Baron poderwał głowę, wpatrując się w Kocha z nienawiścią.
— Jestem na usługach inkwizycji, i wtedy też byłem
— ciągnął Robert. — Oni wszyscy tu zginą w ogniu, Wielki
Inkwizytor już wie, już tu jadą! Pomyśl, krasnoludzie, odkupisz swe winy, jeśli mi teraz pomożesz! Wszyscy odkupicie! — Dodał, patrząc na Klausa, który przełknął ślinę.
— Inkwizycja, Hargi — powiedział. — Ty słyszałeś, żeby
sędziowie Solkana komukolwiek wybaczyli? — medyk
w odpowiedzi pokręcił głową.
— Jeśli ich dorwą, najpierw poddadzą badaniom — rzekł
stary medyk. — I dowiedzą się o nas, to pewne. Dlatego
musimy zrobić to co zawsze. Raz jeszcze.
Klaus postąpił krok, pochylił się i pewnym ruchem poderżnął gardło baronowi. Potem z rozmachem wbił zdobyczny rapier w ramię Roberta, przyszpilając zdrajcę do
posadzki. Koch zawył.
— Kłamałem Hargi, czekaj, kłamałem! Ten tatuaż mam
na wszelki wypadek!
Klaus kopnął go w twarz, zamieniając wymowę w niezrozumiały bełkot. Zdrajca szarpał się, pluł krwią i zębami, dławił przegryzionym językiem.
Krasnolud tymczasem rozlewał oliwę z lamp po meblach i podłodze. Pochylił się nad przygwożdżonym, zmaltretowanym Kochem.
— Mieli spłonąć na stosie? Dobrze, niech tak będzie.
Będą mieli stos, jakiego Różowa Wstążka jest godna.
Przypałek! — odwrócił się do Klausa. — Idź, powiedz chłopakom że czarna mogiła. Wszystkich! Powiedz, że Koch
wydał nas, więc nie może zostać żaden świadek! Tą tutaj
panną ja się zajmę.
— Się robi. Aha, tym razem się nie obrażę o Przypałka,
ale następnym cię zabiję! — rzucił Klaus wychodząc.
Hargi zwrócił się ku Karolinie.
— Nie stój taka goła. Rytuał już się skończył.
— I tak zaraz mnie zamordujesz, przecież nie może zostać żaden świadek…
— A opowiesz, że byłaś na zamku Argenlich, kiedy spotykali się wyznawcy Slaanesha? No szybciej. Pojedziesz ze
mną do Altdorfu. I, tfu, wyrzuć tą wstążkę. Jest magiczna,
wywołuje niezdrowe żądze. Nie, nie zdejmuj medalionu,
na Khorna!
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wejście, prowadzona przez barona. Przy ołtarzu czekał
Mistrz Robert. Złożyła mu pokłon, na który odpowiedział
skinieniem głowy. Nie spuszczał z niej łakomego wzroku.
Chociaż lubiła czuć na sobie pożądliwe spojrzenia mężczyzn, to ten jeden napawał ją dziwnym obrzydzeniem.
Odwróciła głowę.
— Zbliż się do mnie — powiedział Mistrz. Przemogła
się, podała usta do pocałunku. Na szczęście na tym zakończył.
— Legnij na Ołtarzu Szczęścia, oblubienico!
Wykonała polecenie. Serce biło jej w piersi jak oszalałe. Przełknęła ślinę, czując niemiłą suchość w ustach. Baron podał jej kielich, z którego pociągnęła kilka głębokich
haustów. To było jak uderzenie w głowę. Kształty się wyostrzyły i wygięły, ciało mrowiło, kolory zmieniały. Nie słyszała śpiewów, jakie intonowali stojący obok, za to czuła
dłonie, dotykające jej skóry tak wyraźnie, że mogłaby odtworzyć każdą ich zmarszczkę. Nie zobaczyła momentu,
kiedy niemowlęta zaczęły świecić, ale widziała wyraźnie,
jak światło krzyżuje się wśród dymu kadzideł i wydobywa
obraz nieziemsko pięknej postaci.
— Witaj, oblubienico moja — usłyszała, a głos ten był
najpiękniejszym, jaki kiedykolwiek dobiegł jej uszu. Już
wiedziała, że wkrótce kompletnie się zatraci, i będzie najszczęśliwszą istotą pod słońcem.
Trzask otwieranych drzwi zabrzmiał przez kontrast
jeszcze paskudniej. Podobnie jak zwyczajne, ludzkie głosy, które rozległy się chwilę później. Rozpłakała się, bo cudowna postać rozpłynęła się w powietrzu. Z dzieci zostały
poczerniałe, wypalone truchła.
— Kim oni są? — pytał baron, widząc maszerujących
pewnie, uzbrojonych człowieka i krasnoluda. Szczególnie
malowniczo przedstawiał się ten mniejszy, bo prócz tasaka trzymał też w ręce parasol, którym raźno wystukiwał
rytm kroków. Mistrz Robert widać ich rozpoznał, bo blady
cofnął się o pół kroku.
— Nieważne — wymruczał — posągi zaraz się nimi zajmą.
Golemy jednak stały neruchomo.
Baron zastąpił drogę nadchodzącym.
— Precz stąd, bo każę strażom…
— Nie masz już straży — odparował krasnolud, mijając
go.
Człowiek o szczurowatej gębie przystanął zaś tylko na
chwilę, która była potrzebna, by potraktować barona kolanem w podbrzusze i skulonego rąbnąć w kark trzonkiem
topora. Arystokrata zwalił się na ziemię. Mimo prób, nie
zdołał się podnieść.
Krasnolud tymczasem minął Karolinę, krocząc wciąż
w stronę Mistrza. Ten cofał się, potknął i przewrócił. Odczołgiwał się jednak dalej, aż dotarł w kąt sali.
— Koch, ty gnido. Wreszcie się widzimy! — Hargi oskarżycielskim gestem wycelował parasol w Roberta. — Wydałeś Zarteka ludziom hrabiego Rukowa!
W tym momencie otworzyły się drzwi i do sali wszedł
Silvio, mistrz rapiera. Stal jego broni błyszczała czerwono.
— Zdrada — zawołał. — To nie żadni gladiatorzy, tylko
regularne wojsko! I rozbili… — tu zamilkł, widząc co dzieje
się w sali.
— Krasnoludzie — powiedział — stary medyku, ty tutaj? Chciałeś bronić Karoliny? Chyba już nic mnie nie zadziwi…
— Medyk? Jaki medyk? — Mistrz Robert odzyskał rezon. — To nędzny zbój, jeden z bandy Zarteka Czarnego!
Na śmierć zasługuje!
— I śmierć znajdzie — uśmiechnął się jasnowłosy młodzieniec, ruszając ku oﬁerze tanecznym krokiem śmiercionośnego fechmistrza. Karolina zrobiła ruch, jakby chciała
zabiec drogę młodzieńcowi, ale nie zdecydowała się na
to. Siedziała z dłońmi przyciśniętymi do ust. Baron lekko
uniósł poobijaną głowę i uśmiechał się z triumfem, łaknąc
widoku śmierci swych dręczycieli.
Klaus mocniej ścisnąwszy topór spokojnie i w posępnym milczeniu ruszył w stronę szlachcica, jak człowiek

2526 — w tymże roku spłonął przepiękny zamek Argenlich, siedziba prawych baronów. Prawdopodobnie podczas balu zaprószono ogień. Zginęło wielu szlachetnych
rycerzy i wiele nieodżałowanych dam straciło życie. Tam
też życie stracił sławny Silvio Rainerti, szermierz od pięciu lat niepokonany w pojedynku, którego cesarz upatrzył
sobie na czempiona. Niektórzy twierdzą, że winni pożaru
byli wyznawcy Solkana, którzy interesowali się zamkiem
i być może podejrzewali kogoś o konszachty z Chaosem.
Wyjątek z
Roczników Kapituły Altdorfskiej
Marcin Cybulski
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Mała grupka niedobitków po przegranej bitwie, wyczerpana walką i ucieczką, szukała schronienia przed nadciągającą nocą. Gęsta mgła, nieodłączny towarzysz orgońskich
wrzosowisk, również tego wieczoru zstąpiła na tonące we
krwi jedno z wielu księstewek ogarniętego wojną kraju.
Chociaż uchodźcy w duchu dziękowali Panu Wiatru za niesprzyjającą pościgowi pogodę, strach ich nadal nie opuszczał. Kraj bezprawia na przestrzeni kilku ostatnich wieków
widział tak wiele okrucieństw powstałych za sprawą człowieka, że dzisiejszy dzień nie wyróżniał się dlań niczym
szczególnym. Orgon z czasem stał się równie ponury i bezlitosny jak ludzie, którzy go zamieszkiwali.
A jednak do pięciu wygłodzonych żołnierzy uśmiechnęło się szczęście. Jeden ze zbiegów, odstający wiekiem od
reszty, zaledwie piętnastoletni chłopak imieniem Jehiss,
dostrzegł w gęstniejącym mroku zarysy ruin po starym
grodzie. Czyj był to niegdyś gród, jak dawno nie stanęła
w nim stopa jakiegokolwiek przedstawiciela rasy myślącej,
dlaczego upadł – były to pytania, na które odpowiedź znały
zapewne jedynie leżące w pobliżu ludzkie szkielety, przyglądające się grupce żywych. W normalnych warunkach
miejsce to już samym swym wyglądem odstraszyłoby każdego wędrowca, który przypadkiem znalazłby się w okolicy. Tym razem jednakże kilku Orgończyków zdawało się nie
mieć wyboru. Bez namysłu skierowali kroki ku zniszczonej
posiadłości.
Daleko nie zaszli, gdy usłyszeli, że ktoś znajdował się
w pobliżu. Przez chwilę stali i czekali w ciszy, czując, jak
serce podchodzi im do gardła. Z mgły jednak wyłonił się
tylko zgarbiony, stary mężczyzna, niosący chrust na opał.
– Kim jesteś, starcze? Napędziłeś nam niezłego stracha
– z wyrzutem powiedział jeden z żołnierzy.
– Boją się tylko winni – ﬁlozoﬁcznie stwierdził starzec,
nie zatrzymując się nawet na krok ani nie zaszczycając
uchodźców spojrzeniem.
– Co ty tam możesz wiedzieć – skomentował urażony
dezerter.
– Żaden uczestnik wojen nie jest bez winy – padła odpowiedź.
Żołnierz, usłyszawszy to, wściekł się i szybkim susem
podskoczył do starca, chwytając poły jego podniszczonego
ubrania i gwałtownie nim potrząsając.
– Słuchaj no, mądralo! Mamy za sobą ciężki dzień, więc
lepiej, do diabła, zważaj na swoje słowa!
– Daj spokój, Burgedt – zawołał jeden z przyjaciół.
– Hej! Ten starzec jest ślepy! – zauważył inny, przyglądając się przybyszowi z bliska.
– Lepiej gadaj, starcze, czy jest tu jakieś dobre miejsce
na nocleg? – zapytał Burgedt.
– Moje życie niewiele już jest warte – odpowiedział stary
mężczyzna. – Nie boję się. Ale wy, jak widzę, owszem. Najlepiej zrobicie, unikając wioski.
– Jakiej wioski?
– Znajduje się trzy kilometry stąd. Z waszego zachowania wnioskuję, że się ukrywacie przed kimś, a wioska będzie najpewniej pierwszym miejscem, o którym pomyślą
wasi prześladowcy.
– A skąd wiesz, że się ukrywamy, skoro jesteś ślepy?
– Mam dobry słuch. Poza tym nie jestem głupcem, mimo,
że nie widziałem nic już od kilku dekad.
– No dobrze. To jakieś inne miejsce?
– Możecie skryć się w moim domu. To niedaleko.
– Prowadź więc, będziemy wdzięczni za gościnę – zmieszany Burgedt nieporadnie silił się na uprzejmość, ganiąc
się jednocześnie w myślach za wcześniejszą szorstkość.
Rozciągający się przed uchodźcami widok nie należał
w Orgonie do rzadkości. Obskurne pozostałości po budynkach i liczne, porośnięte mchem gruzy tylko w przybliże-
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niu zdradzały wielkość niegdysiejszego grodu. Pomimo, że
spotkanie z osobliwym starcem nieco uspokoiło żołnierzy,
uczucie czyjejś jeszcze obecności pozostawało nadal wyraźne. Grozę miejsca pogłębiało dodatkowo odległe przeraźliwe wycie wygłodzonych wilków, które w poszukiwaniu pożywienia potraﬁą być niezwykle zdeterminowane.
O skutkach ewentualnego złapania przez wrogie oddziały,
z całą pewnością przeczesujących okolice, dezerterzy woleli
nawet nie myśleć.
Wkrótce dotarli do prowizorycznego domu-szałasu, którego dach stanowiła obszerna płachta z grubego materiału,
zawieszona pomiędzy podniszczoną ścianą dawnej budowli
a drewniane belki udające ﬁlary.
– Możemy tutaj nawet rozpalić niewielkie ognisko – zaproponował stary mężczyzna. – W taką noc nikt nie zauważy, jesteśmy tu całkowicie zakryci. Ciekawi mnie, przeciw
komu walczyliście?
– Zostaliśmy najęci. Zwykle mało nas obchodzi z kim
walczymy, dopóki płacą – odpowiedział jeden z żołnierzy.
– Zdaje się, że wrogi władca pochodził z rodu de Horg
– wyjaśnił inny.
– De Horg… Więc ten sukinsyn jeszcze żyje? Albo to jego
potomek…? – zamyślił się ślepiec.
– De Horg nigdy nie miał dzieci – odrzekł Burgedt, zabierając się do pomocy przy układaniu chrustu. – To ten sam
zimny, stary piernik Bergand de Horg we własnej osobie.
– No przypuszczam, że kobiety od niego uciekały…
– I owszem. Poza tym ludzie mawiali, że był bezpłodny.
Powiedz starcze, czy ktoś tu poza tobą mieszka?
– Nikt… Nikt żywy.
– To znaczy co ma pan na myśli? – zapytał piętnastoletni
Jehiss po chwili konsternacji.
– Poza mną ruiny zamieszkują tylko upiory.
Starzec odczekał chwilkę, jak gdyby czekając, aż goście
w pełni uświadomią sobie znaczenie przed chwilą wypowiedzianych słów. A gdy poczuł, że narastający niepokój osiągnął apogeum, roześmiał się szyderczo.
– Nie musicie się bać – zapewnił. – Nie zbliżą się do nas.
Jesteśmy tu chronieni przez magię.
– Jest pan czarodziejem? – zdziwił się chłopak.
– Nie, nie jestem. Z dawnych lat został mi przedmiot,
który ochroni nas przed złem.
– Coraz bardziej mnie zadziwiasz, starcze – przyznał
Burgedt. – Zastanawia mnie też, co z wilkami? Tak szaleńczego wycia nie słyszy się często nawet w Orgonie.
– Wielu okolicznych wieśniaków nie raz się już miało
okazję się przekonać, jak okrutne potraﬁą być wilki w desperacji. Zwierzęta jednak o wiele lepiej wyczuwają pewne
subtelności, niż ludzie. Tutaj się nie zbliżają nawet na kilometr.
– Ciarki mnie przechodzą na myśl, że można mieszkać
w takim miejscu – oznajmił Jehiss, demonstracyjnie się
wzdragając.
– Mnie również – potwierdził inny żołnierz. – Nie wolisz
mieszkać w wiosce?
– Tu jestem, wbrew pozorom, bezpieczniejszy. Ludzie
zwykle to miejsce omijają z daleka. Nawet ci dranie, Dzieci
Fortuny. No i są też inne powody… Ale bywam czasem we
wiosce, zaopatruję się tam w żywność i różne przydatne
rzeczy.
– Ty, Hamfas – zwrócił się do wąsatego żołnierza Burgedt. – Znasz się nieco na historii, prawda? Opowiedz coś
na temat tego grodu. Przynajmniej umilimy sobie tę piekielną noc.
– Cóż – zaczął Hamfas. – Trochę kiedyś się interesowałem. Jak byłem młodszy, mój ojciec pracował jako skryba
u jakiegoś bogatego Gorhończyka i miałem dostęp do różnych ksiąg, i trochę wtedy czytałem… Ten gród został za-
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bił trzymać się zasady, by najgorsze zadania przydzielać
najbardziej karnym z najemników, których, pomimo obietnic wysokiego wynagrodzenia, zwykle wykruszał tak, że
niewielu ich zostawało po bitwie. Jednak choć była to powszechna praktyka, mało kto orientował się w przebiegłości
dowódców.
Świadom własnej przewagi liczebnej, najeźdźca zignorował przeciwnika, licząc na łatwe i szybkie zwycięstwo.
Zgodnie z tym, co przewidział Selantius, de Horg ustawił
wojsko nie w taki sposób, by optymalnie wykorzystać jego
siłę, lecz tak, by wygrać bitwę najniższym możliwym kosztem, pchając najemników o najwyższym wynagrodzeniu
naprzód. Obrońcy skwapliwie wykorzystali ten brak przezorności, szybko wyniszczając najbliższe a zarazem najsilniejsze oddziały atakujących, nie szczędząc ognia i głazów.
W efekcie, sami nie ponosząc większych strat, łatwo poradzili sobie z nieprzyjacielem, zużywając cały zgromadzony
zapas ciężkiej amunicji.
Jednak widok ten nawet w najmniejszym stopniu nie
wzruszył de Horga, gdyż nadal posiadał przewagę, a, jak
się zdaje, stratę tych najemników miał z góry zaplanowaną.
Choć na pewno nie za tak nikłą cenę. W następnej kolejności więc rozkazał użyć tarana, by wyłamać bramę. Dopiero
w momencie, kiedy Raugan porozstawiał łuczników na murach i piechotę za głównymi wrotami, de Horg polecił prawie całej reszcie swoich wojsk przystąpić do zmasowanego
ataku. Podczas, gdy strzały łuczników tyrana-najeźdźcy
niemal na oślep próbowały dosięgnąć ukrytych za murami
żołnierzy de Mavratisa, reszta oddziałów przy użyciu kilku
machin oblężniczych wspinała się w bardzo szybkim tempie.
Nie minęło wiele czasu, gdy mury zostały przez atakujących zdobyte, gdyż łucznicy Raugana nie byli w stanie odeprzeć napierającego ze wszystkich stron wroga. Wówczas
Selantius poradził pod bramą ustawić najlepiej opancerzony
oddział w skrajnie defensywnej formacji zwartego szeregu,
podczas gdy sam wraz ze świtą wyborowych fechtmistrzów
przy wsparciu dwóch innych oddziałów piechoty zajął się
walką na murach.
Kiedy tylko bohater po raz pierwszy ujawnił się oczom
nieprzyjaciół, z ust wrogich żołnierzy wyrwał się jęk przerażenia. Ponieważ łucznikom najeźdźcy już dawno zabrakło
amunicji, a katapulty de Horg uznał najwyraźniej za zbędne,
stawiając na większą ilość prostych machin oblężniczych,
przypuszczalnie z powodu braku fosy i innych podobnych
utrudnień w grodzie de Mavratisa, Selantius wraz z walczącymi u jego boku ludźmi mógł skupić się tylko i wyłącznie
na indywidualnej walce. A w tej nie miał sobie równych,
siejąc pogrom i popłoch wśród atakujących, ku zgrozie i zaskoczeniu Berganda de Horga.
Szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę obrońców, a najemnicy o nienajwyższych morale wkrótce zaczęli
się wycofywać, a nawet uciekać z pola walki wbrew wściekłym protestom okrutnego przywódcy. Wreszcie samemu
de Horgowi widmo śmierci zajrzało w oczy, gdy przygodna
strzała raniła go w ramię. Chociaż niechętnie, uznał porażkę, wiedząc, że pozwolił sobie na zbyt wielką ignorancję,
a o najętym przez Raugana oddziale Selantiusa nie mógł
się dowiedzieć od szpiega w tak krótkim czasie. Wkrótce
skupił wokół siebie trzymaną w odwodzie lekką konnicę i w
pośpiechu opuścił pole bitwy. A z murów grodu dobiegł go
jeszcze zza pleców głośny okrzyk zwycięstwa obrońców.
Więc w taki oto nieoczekiwany sposób tyran został pokonany. Reszta dnia minęła ludziom de Mavratisa na pomocy
rannym oraz usuwaniu ciał zabitych i innych pozostałości
po bitwie. Wieczorem natomiast wydano wielką ucztę, na
którą oczywiście zaproszono również Selantiusa wraz z jego oddziałem.
Pomyliłby się jednak ten, który pomyślałby, że nic więcej tej doby się już nie wydarzyło. De Mavratis nie zamierzał wcale zapłacić za wsparcie bohaterowi, rozkazując dla
niego oraz jego oddziału przygotować zatrute wino. Książe nie wiedział jednak, że weteran był przezorny nie tylko
na polu walki i zabezpieczał się przed ewentualną zdradą.
Selantius, którego medalion Barn Heinga ostrzegł przed
podstępem, w jednej chwili kopnął stół, wywołując zamie-
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mieniony w ruiny co najmniej trzydzieści lat temu.
– Dziś mija dokładnie czterdziesta rocznica – poprawił
starzec.
– Możliwe – zgodził się żołnierz. – W każdym razie, doszło tu do wielkiej bitwy i gród został zniszczony.
– Ale nas zaskoczyłeś! – niecierpliwie wtrącił Jehiss. –
I co dalej?
– Nic. Tylko tyle wiem – bronił się wąsaty wojownik.
– Na Pana Wiatru, to mogłeś w ogóle nie zaczynać – kręcił nosem inny.
– Spokojnie – starzec podniósł rękę, słysząc głośne pomruki niezadowolenia ze strony przyjaciół Hamfasa. – Opowiem wam dokładnie, jak to było. Tymczasem częstujcie
się chlebem.
Nie wiem, ile słyszeliście do tej pory. Ostatnim władcą
grodu wraz z okolicznymi ziemiami był Raugan de Mavratis.
Od dwóch lub trzech pokoleń jego ród popadał w ubóstwo
z powodu licznych wojen z sąsiadami, a ciągły nabór nowych rekrutów oraz szkolenie chłopów wymagały sporych
wydatków. Wydawało się, że było tylko kwestią czasu, kiedy Raugan zostanie ostatecznie pokonany, a jego włości zajęte ku uciesze nieprzyjaciół.
Zresztą w tym czasie prowadził on wojnę z młodym
wówczas tyranem, znanym już wam Bergandem de Horg,
który od początku swoich rządów słynął z wyjątkowego
okrucieństwa i bardzo agresywnej polityki, pożerając kolejne terytoria i sprowadzając na nie śmierć i rozpacz. Raugan
znajdował się w beznadziejnym położeniu. Jego wojska były
dość mocno osłabione, w dodatku stracił też w głupi sposób
swój najlepszy oddział ciężkiej piechoty, nie spodziewając
się zasadzki ze strony podwładnych de Horga w miejscu,
które każdy strateg uznałby za oczywiste. Nie mógł stanowić więc poważnej przeszkody dla armii przeciwnika, przetaczającej się przez orgońskie ziemie niczym stado ogrów
podczas rzezi.
Nadszedł wreszcie dzień, kiedy Raugan de Mavratis zaczął rozważać wyjścia, które do tej pory uważał za ostateczność. Doradca podsunął mu wówczas niespodziewany
i szalony pomysł. Zaproponował bowiem wynajęcie sławnego w tych czasach na całym Aphalonie weterana niezliczonych bitew, bohatera imieniem Selantius, który wraz ze
świtą perfekcyjnie wyszkolonych mistrzów miecza wielokrotnie służył władcom w najróżniejszych krajach. Nie był
to wielki oddział, jednak nie przeszkadzało mu to budzić
strachu w każdym, kto w wyniku wojennych kolei losu miał
nieszczęście stanąć po przeciwnej stronie frontu.
Selantius znał wartość pieniądza i kazał pracodawcom
słono płacić za wsparcie, którego był w stanie udzielić. Tylko najbogatsi mogli sobie pozwolić na tych nieustraszonych
zabójców, o których ogromnym morale, niewzruszonej woli
walki oraz honorze i uczciwości wielu w przeszłości niejednokrotnie się przekonało. Raugan jednak, mając nóż na
gardle, zdecydował się ogołocić swój i tak chudy skarbiec,
gdyż wizja pokonania przez znienawidzonego wroga wydawała się zbyt bolesna.
Wieczorem dobili targu. Selantius miał otrzymać zaliczkę
w postaci czwartej części całej wypłaty i resztę po obronie
grodu. Ponieważ Raugan podejrzewał od jakiegoś czasu, że
de Horg posiadał wśród jego wyższych rangą wojskowych
szpiega, zachował całe wydarzenie w tajemnicy, wprowadzając oddział bohatera nocą w ukryciu do opuszczonych
po straconej ciężkiej piechocie koszarów.
Jak się wkrótce okazało, de Mavratis dokonał wzmocnień
w ostatniej chwili. O świcie został poinformowany, że armia
wroga kilka godzin temu przekroczyła granice księstewka
i szybko się zbliża. Raugan osobiście doglądał ostatnich
przygotowań do bitwy, korzystając z praktycznych porad
doświadczonego Selantiusa, z którym spędził pół nocy sam
na sam na tajnej naradzie.
Niedaleko po południu zjawił się wreszcie Bergand de
Horg na czele trzykrotnie większej armii, niż mieli do dyspozycji obrońcy. Oddziały najeźdźców w większości stanowili dobrze opłacani najemnicy. Chociaż de Horg był podłym
tyranem, nawet jego przeciwnicy nie mogli odmówić mu
nieprzeciętnych zdolności strategicznych i taktyktycznych.
Podobnie zresztą do wielu innych orgońskich władców lu-
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szanie na sali, i wydał swoim ludziom nakaz ataku. Był to
umówiony sygnał, którego fechtmistrzowie zawsze z uwagą
wyczekiwali.
Wpierw główną komnatę we wieży, a potem i inne części grodu ogarnął chaos, a posadzki i ziemia znów spływały
we krwi. Mimo, iż ludzi de Mavratisa było znacznie więcej,
Selantius oraz pozostający pod jego wodzą mistrzowie miecza nie byli żółtodziobami i dokładali wszelkich starań, by
książę nie mógł tej przewagi wykorzystać. Walka toczyła się
więc zwykle w małych pomieszczeniach lub przynajmniej
obszarach, w których żołnierze Raugana nie mogli otoczyć
nowych przeciwników.
Trup słał się gęsto. Dla obu stron walka okazała się
niezwykle wyniszczająca, a ucieczkę z grodu weteran lub
członkowie jego świty mogli przypłacić strzałami w plecy.
Sytuacja nie pozostawiała więc sprzeniewierzonym wyboru, zmuszając do walki do końca. Po pewnym czasie, gdy
zdrajcy jakby osłabli, odkrywając na własnej skórze, jak zabójcze potraﬁą być ataki kogoś, kto ciężko i systematycznie
trenował przez całe lata, kilku mistrzów miecza, wyrąbując
sobie drogę pośród lekkozbrojnych żołnierzy księcia, rzuciła
się w kierunku ukrytych we wieżyczkach łuczników, wybijając nieszczęśników co do jednego.
Jednak pod naporem licznego wroga również z czasem
słabli fechtmistrzowie. Mimo, iż życie sprzedawali drogo,
mimo wszelkiej taktyki, do jakiej się uciekali, byli również
ludźmi o ograniczonym zasobie sił, i w końcu i oni ginęli,
nie będąc w stanie odeprzeć zmasowanych ataków. Zginął
również sam de Mavratis, przeszyty osobiście na wylot klingą przez zdradzonego bohatera.
Wkrótce na placu boju pozostały tylko dwie osoby. Był to
Selantius oraz ogromnej postury nadworny kowal Raugana. Wydawało się, że zwykły rzemieślnik, nawet silny, nie
miał najmniejszych szans z weteranem. Tym razem jednak
bohater był u skraju sił, po dwóch wyczerpujących bitwach
w ciągu jednej doby, i ledwo stał na nogach. Mająca miejsce w kuźni walka pomiędzy tą dwójką rozwiązała się więc
niezwykle szybko. Kowal, mierząc przeciwnika w głowę wyciągniętym prosto z ognia ogromnym mieczem dwuręcznym, ranił go, otrzymując samemu potężne pchnięcie od
dołu w brzuch… I tym samym w grodzie rodu de Mavratis
nie ostał się nikt, może z wyjątkiem zjaw i upiorów, które każdą nocą odstraszają wszystkich, którzy zapędzili się
w te strony.
– Prawie wszystkich – poprawił Jehiss.
– O tak – uśmiechnął się ślepiec – Prawie wszystkich.
– Bardzo ciekawa ta twoja historia – przyznał Burgedt.
– Nie wyjaśnia jednak wszystkiego. Dlaczego gród jest
zniszczony?
– Zapominasz o Bergandzie de Horg, przyjacielu. Jeśli
znacie go dobrze, to na pewno wiecie, że nigdy nie daje za
wygraną. Dowiedział się o masakrze w grodzie i wrócił, tym
razem z katapultami. A kiedy wrócił, zniszczył doszczętnie
to, co się dało, ku przestrodze innym; zagarnął wszystkie
okoliczne wsie, nakazując żołnierzom grabić, palić i gwałcić,
aby pamięć o nim wryła się głęboko w umysły tutejszych
wieśniaków. A potem jeszcze przez wiele lat te tereny były
ciemiężone przez jego wojska… O nie, moi drodzy, nikt, kto
wojuje, nie jest bez winy.
Wtem do uszu uchodźców dobiegł odgłos czyichś stóp.
Zbliżało się co najmniej kilka osób, prawdopodobnie ludzie.
Po krótkiej chwili usłyszeli również czyjeś przekleństwo oraz
skomlenie zbesztanego psa, i nie mieli już wątpliwości, że
ścigający okazali się bardziej zdeterminowani, niż się tego
spodziewali.
– Szybko, gaście ogień! – nerwowo wyszeptał polecenie
Burgedt.
– To na nic, za późno już – mruknął starzec, zachowując niespodziewanie stoicki spokój. – Lepiej uciekajcie stąd.
Sam ich zatrzymam.
– Nie żartuj starcze, ty chcesz ich zatrzymać?! – powątpiewał żołnierz.
– Idźcie! Do diabła! – pogonił zgarbiony mężczyzna.
Najemnicy ruszyli z miejsca jak rażeni gromem. Nie oddalili się jednak zanadto. Ciekawość wzięła górę nad strachem i po przejściu kilkudziesięciu kroków postanowili ukryć

się w dogodnym miejscu i stamtąd obserwować najbliższe
wydarzenia. Ponieważ wokół panowała grobowa cisza, nie
zakłócana nawet najmniejszym powiewem wiatru, bez problemu rozróżnili kroki ludzi i koni, a wkrótce zobaczyli również na własne oczy przybyłych. Na granicy chwiejnej poświaty rzucanej przez ognisko pojawiło się około dwunastu
zbrojnych, trzymających w dłoniach lejce wierzchowców,
na czele których przystanął myśliwy, siłą powstrzymujący
wyrywającego się psa.
– A cóż my tutaj mamy? – zapytał pogardliwie jeden
z rycerzy, 60-letni człowiek o szarej brodzie i ogromnej posturze, na którą zaawansowany wiek najwyraźniej nie miał
wpływu. Sprawiał wrażenie kogoś przyzwyczajonego do natychmiastowego uzyskiwania odpowiedzi.
– Zwyczaj wymaga, aby gość przedstawił się, gdy przybywa w cudze progi – pouczył zbrojnego ślepiec.
Przybysz w odpowiedzi ryknął potwornym śmiechem, do
którego dołączyli również pozostali żołnierze.
– Ach tak! Powiem ci coś w takim razie. Każdy wie, że te
ziemie należą do Berganda de Horg. Czyli do mnie, jakbyś
nie wiedział! Do mnie!… Ale cóż to? Widzę, żeś ślepy…
– Te ziemie nigdy nie powinny należeć do takiego tyrana,
jak ty, panie de Horg.
– Co takiego?! – oburzył się zaskoczony książę. – Kimże
jesteś, że będziesz mi gadać, co do mnie powinno należeć,
a co nie?!
– Jestem Selantius. Ten sam, który wraz z wojskiem de
Mavratisa odesłał dokładnie cztery dekady temu twoje oddziały w diabły!
– To teraz wiem, dlaczego nigdy nie znaleźliśmy twojego
martwego ciała w tych żałosnych stosach, które sami sobie
usłaliście. Lepiej jednak późno, niż wcale…
– Nierozsądny i uparty jak osioł byłeś zawsze, Bergandzie
– ironicznie zauważył Selantius – ale widzę, że z wiekiem
straciłeś też resztki rozumu, włócząc się z własnym oddziałem w poszukiwaniu niedobitków. Ale mam dobrą nowinę:
dzisiejszej nocy Aphalon odetchnie z ulgą, pozbywając się
jednego z tyranów, których musiał tak długo znosić…
– Dość gadania! Zabić go! – warknął władca. – Albo nie!
Weźcie go żywcem…
W momencie, kiedy wypowiedział te słowa, ślepiec wyciągnął spod podniszczonego ubrania stary, drewniany talizman, który następnie podniósł i wrzucił do ognia. Kolejne
wydarzenia nastąpiły już po sobie szybko. W ułamek sekundy potem z ogniska wystrzelił grom tak potężny i jasny,
że oślepił na dłuższą chwilę ukrytych w oddali najemników.
Gdy ból oczu minął, uświadomili sobie w pełni horror, jaki
rozgrywał się zaledwie kilkadziesiąt kroków dalej. W miejscu, w którym przed momentem znajdował się ślepiec oraz
rycerze de Horga, dostrzegli jedynie gęstą, czarną chmurę, która rozpostarła się nad ruinami i ciągle się rozprzestrzeniała. W jej stronę zaczęły szybko sunąć osobliwe,
mroczne postacie ze wszystkich zakątków niegdysiejszego
grodu. Dla osoby z zewnątrz widok ten musiał z pewnością
nasuwać skojarzenia z teatrem Czarnych Innych, którzy
dla swoich aktorów przygotowali przerażający scenariusz,
gdzie Śmierć odgrywała główną rolę.
Przestraszeni najemnicy, nie zastanawiając się już ani
chwili, odwrócili się i uciekli w ciemność, pozostawiając za
sobą szaleńcze wycie koni, głośne przekleństwa dezorientacji i przeraźliwe okrzyki niewysłowionej paniki. Kiedy biegli
niemal na oślep, Burgedt jeszcze raz obejrzał się za plecy.
Ciemniejsza niż noc chmura objęła zasięgiem cały obszar
ruin. Czy Czarni Inni naprawdę dzisiejszej nocy podstępnie sprowadzili w to miejsce de Horga, by wreszcie pojmać
i porwać jego podłą duszę do Urhu? Jakkolwiek było, dezerter tak straszliwego losu nie życzył nawet temu potworowi
w ludzkiej skórze, który przez kilkadziesiąt lat tyranizował
najbliższe okolice. Wyszeptał kilka słów modlitwy do Pana
Wiatru i, pomimo zmęczenia, jeszcze szybciej pognał przed
siebie, starając się odgonić złe myśli, które natarczywie pojawiały się w jego głowie.
Kenn
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Paweł „Saem” Sasko

Sina śmierć legendy
literatura: opowiadanie
Nieoczekiwanie przez okno biurowca przy ulicy Chmielnej
wyjrzała męska, łysiejąca czaszka. Zaraz za nią spore cielsko
zwaliło się na parapet. W jednej chwili przechyliło się przez
okno i jak kłoda, z furkotem marynarki, uderzyło w przednią
szybę stojącego na drodze peugota. Wyszczerbione kawałki
szkła strzeliły na boki.
* * *

* * *
– To była kolejna fachowa robota naszych Braci. Nie ma
o czym mówić – oświadczył osiwiały, krępy staruszek i nalał
sobie do kubka trochę kawy z automatu.
– Inspektor Zawisło ma na to swoją teorię – odciął się jeden
z funkcjonariuszy zgromadzonych na komisariacie.
– Wiecie co się teraz stanie? – zapytał inspektor przebiegle
i usiadł na biurku. Jego szare oczy przeskakiwały z twarzy na
twarz.
– Podzielą ﬁrmę? – zapytał nieśmiało jeden z indagowanych.
– To więcej niż pewne. Nasz denat był ojcem fuzji największych, śląskich ﬁrm energetycznych. W tym momencie zapewne zarząd dzieli schedę pomiędzy siebie.
– Sugerujesz, morderstwo na zlecenie?
– Nic nie sugeruję. Właśnie tak było. Zleceniodawcą mógł
być potentat energetyczny z innego obszaru Polski, lub któryś
z członków zarządu.
– Ale dlaczego Bracia?
– A tobie mózg odjęło?! – rozeźlił się Zawisło. – Są najlepsi.
Mordowali na zlecenie, właśnie w ten sposób, na terenie całej
wschodniej Europy. Ich udziału jestem bardziej niż pewny.
* * *
– Mam informacje na temat zabójców – orzekł policjant po
wśliźnięciu się do biura Wojciecha Zawisły, który zawalony papierami, skrobał coś pracowicie na kawałku papieru.
– Trochę to trwało. Czy w innych oddziałach w tym kraju
muszą się tak opierdalać?
– Eeee…Yyy.
– Słucham – słowo jak pchnięcie szpadą wbiło się w zakłopotanego młodzieńca.
– Ee. Prawdopodobnie są genetycznymi braćmi. Wschodni
wygląd. Świetni w zadawaniu bólu i sztukach walki. Prawie zawsze walczą bez broni. Zabijają gołymi rękami.
– Nic nowego mi nie powiedziałeś. Jakieś zdjęcia?
– Brak.
* * *
Wibrujący dźwięk telefonicznego dzwonka nieprzyjemnie
rozdarł błogą ciszę. Gdy ponowił się drugi i trzeci raz ręka inspektora, wysupławszy się z pościeli, podniosła słuchawkę.
– Zawisło.
– Następna akcja Braci. Za…
– Gdzie tym razem?
– Na Słowacji. W jednej z kopalń węglowych.
– Co się stało?
– Zabito trzech inspektorów w jednym z szybów. Mieli spo-

* * *
– Wejść – oświadczył wąsaty komendant odkładając słuchawkę. – Zawisło?
– Tak. Mam pomysł jak dorwać Braci.
– W końcu zacząłeś coś robić w tym kierunku? Słucham
– oznajmił komendant z zaciekawieniem i siorbnąwszy trochę
kawy odstawił ﬁliżankę.
– Dotarłem do człowieka, który może ich odnaleźć.
– Już tego próbowaliśmy. I pamiętasz, z jakim efektem.
– Pamiętam. Rodziny zabitych policjantów nadal mnie nienawidzą. Ale tym razem nie będzie żadnej obławy. Potrzebuje
dwóch milionów złotych. Wynajmiemy ich.
– Nie ma problemu. Dwa miliony – zaszydził komendant
i wypił resztę kawy jednym haustem.
– Brucella melitiensis. Zakaźna choroba zwierząt hodowlanych. Mój człowiek zleci Braciom wykradzenie ﬁolek tego cholerstwa z laboratorium. Gdy będą w środku napuścimy oddział
antyterrorystyczny.
– Masz zamiar ich zabić?
– Innego wyboru nie mamy.
– Czy te informacje są prawdziwe? Bracia na pewno to
sprawdzą.
– Jak najbardziej – skwapliwie przytaknął Wojciech. – Brucella przenosi się drogą pokarmową. Powiemy, że chcemy
zarazić paszę. Choroba pozostanie w mleku, ale proces pasteryzacji może ją zniszczyć. Media rozpętają nagonkę na niepasteryzowany nabiał, upadnie kilka ﬁrm, a pozostanie pasteryzowane mleko. Wzrost sprzedaży będzie gigantyczny.
– W taką argumentację powinni uwierzyć – oznajmił komendant przytomnie. – Tylko te 2 mln…
– Inaczej nabiorą podejrzeń.
– Postaram się zdobyć pieniądze.
* * *
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– Samobójstwo? – zagadnął policjant wezwanego lekarza.
– Nieprawdopodobne – odparł. – Kark skręcony jednym
uderzeniem, ale jeszcze nie widziałem by zrobiono to w ten
sposób. Widzisz obrzęk? Powstaje w momencie uszkodzenia
rdzenia kręgowego. Dochodzi wówczas do wstrzymania funkcji oddechowych organizmu. Oﬁara dusi się w kilka sekund.
– Głowa jakoś nienaturalnie ułożona…
– Bo została obrócona niemal o 300°. Mógł to zrobić tylko
jakiś maniak.
– Żaden maniak – wtrącił się inspektor. Na jego ostry głos
policjant nerwowo ściągnął półdupki i dygnął nienaturalnie.

rządzić raport, co do możliwości zwiększenia rentowności kopalń. Ich komputery i wszystkie dokumenty zostały spalone.
Co do kartki.
– Skąd wiecie, że to Bracia?
– Każdy dostał cios pięścią w żebra. Pękając przeszyły płuca. Potem skręcono im karki.
– To na pewno oni. Kto był zleceniodawcą?
– Trudno powiedzieć. Teraz media zainteresują się kondycją
słowackiego przemysłu ciężkiego. Jeśli baty spadną na kierownictwo, a do tego prawdopodobnie dojdzie, spadnie eksport.
I zyskają sąsiedzi.
– Na przykład Polska.
– Na przykład. Ale i Rosja nie zbiednieje.
– Jacyś świadkowie?
– Brak.

– Alarm! Musieli wejść tam wcześniej! Włamują się do laboratorium! – wrzeszczał Zawisło przez krótkofalówkę do dowódcy oddziału antyterrorystycznego BOA.
– Ruszamy – oświadczył zimno dowódca. Przeszkoleni policjanci jak cienie wspinali się po metalowych schodach prowadzących z magazynów do części właściwej laboratoriów.
* * *
– Myślisz, że sobie poradzą? – zagadnął komendant.
– To najlepszy oddział antyterrorystyczny w Polsce. Ich
kamizelki mają IV klasę odporności na strzały ze wszystkich
stron, a kevlarowe hełmy są zaopatrzone w maski gazowe.
BOA używa MP-5A5 zaopatrzone w celowniki holograﬁczne
i MP-5A6SD z tłumikami. Poza tym jest jeszcze Glock, G-36C,
czyli subkarabinek używany do walki z terrorystami w kamizelkach.
– Broń to nie wszystko. Już raz próbowaliśmy do nich strzelać…
– Tak, tak. Tym razem to BOA się nimi zajmie. Granaty hu-
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lilteratura
kowe i hukowo-błyskowe powinny zrobić swoje. No i pozostają
jeszcze strzelby Mossberg z oświetleniem taktycznym.
– A ten nadal swoje.
– Nie mają tylko systemu łączności podhełmowej. Zostają
te cholerne krótkofalówki – oznajmił Zawisło z rozgoryczeniem
i zacisnął spoconą dłoń. Spojrzał przez lornetkę.
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* * *
Procesja odzianych na czarno wojowników wiła się wąskimi,
wybielonymi korytarzami. Mrok rozcinało światło zamontowane na broni. Wtem powietrze rozpłatał świst metalu i o ziemię
uderzyło bezwładne ciało policjanta. Krew. W świetle latarki
ujrzeli wojskowy nóż wbity aż po rękojeść w miękką tkankę
szyi. Posoka bulgotała ze środka.
– Stać! – zakomenderował dowódca, a oddział skupił się
wokół niego.
– Coś jedzie… – wyrwało się jednemu z policjantów, ale
nie dokończył, gdyż pchnięta metalowa szafa naparła na nich
z wielką siłą. Nie przewróciła się. Utrzymali ją. Jęzory patrolowych latarek skakały nerwowo po ścianach ściskane niezgrabnie w dłoniach. Korytarz był pusty.
– Powoli – oznajmił cicho dowódca i ruszył do przodu. Dotarli do rozgałęzienia. Kroki. Usłyszeli ich. Dwie sylwetki. Stali
przy zabitym. Podnieśli jego broń. Jeden z policjantów rzucił
płasko hukowym granatem, a ten odbiwszy się od ściany traﬁł
jednego z napastników. Gdy eksplodował fala dźwięku wdarła
się do uszu rozszarpując bębenki.
– Kurwa! – wrzasnął policjant, gdyż jeden z Vraci, który
pozostał na nogach mierzył do nich z G-36C. Iskry idące z lufy oświetliły jego surową sylwetkę. Policjanci odpowiedzieli
ogniem. Gdy padł na kolana, oprzytomniał ten otumaniony
hukiem. Z jego uszu płynęła krew. Stanął nad martwym bratem.
– Hideo!!! – zawył, wznosząc ręce ku niebu. Policjanci patrzyli ze zgrozą. Drżały im ręce. Strach. Krew. Jeden pociągnął
za spust. Reszta nie wytrzymała.
* * *
– Mamy skurwieli! – zakrzyknął Zawisło po otrzymaniu meldunku. – Jakie straty?
– Siedmiu moich ludzi nie żyje, dwóch ciężko rannych, brak
strat w sprzęcie.
– Siedmiu?!
* * *
– Słucham.
– Inspektor Zawisło?
– Przy telefonie.
– Próbowaliśmy się wcześniej skontaktować…
– Wyłączyłem komórkę. Byłem na pogrzebie.
– Kilka godzin temu ktoś włamał się do laboratorium,
w którym zastrzelono podejrzanych, i wykradł ﬁolki z Brucellą
melitiensis.
– Co takiego?!
– Nie pozostawił żadnych śladów. Podejrzewamy, że maﬁa
dowiedziała się o naszej akcji i po zamieszaniu wykradła probówki. Chyba poddaliśmy im świetny pomysł.
– To się nie dzieje naprawdę!
* * *
– O, jest pan nareszcie! – zakrzyknął doktor w długim kitlu poznaczonym czerwonymi, starymi plamami. Zdjął z ręki
przeźroczystą, lateksową rękawicę i podał dłoń inspektorowi.
– Miejmy to za sobą – szepnął Zawisło, po czym ruszył
do sali sekcyjnej. Na jasnej, pokrytej płytkami podłodze stały
dwa łóżka przyrzucone białymi prześcieradłami.
– W obu przypadkach przyczyna śmierci jest ta sama:
uszkodzenie organów i wstrzymanie funkcji życiowych na skutek ran zadanych bronią palną – stwierdził doktor wstępnie
i odsłonił pierwsze prześcieradło.
– W jakim byli wieku?
– To genetyczni bracia, bliźniacy, na dodatek jednojajowi.
Mają po 57 lat.
– Ile mają lat?!
– 57. Wiem, jak to brzmi, ale wykonaliśmy badania genetyczne. Są, yyy, byli w świetnej formie. Ojciec – Japończyk,
a matka pochodziła z Arabii.
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– Stąd ta ciemna cera i małe oczy – przytaknął inspektor
ze zrozumieniem.
– Jest jeszcze coś… – perorował lekarz i podszedł do drugiego łóżka. Ściągnął prześcieradło. Ciało leżało na brzuchu. Skóra pleców na lewej łopatce była lekko pomarszczona i ułożona
w wizerunek ptaka, którego płonące pióra delikatnie opadały.
– Tatuaż? Czy to feniks?
– To nie tatuaż, ale feniks jak najbardziej – oznajmił doktor
i przewrócił na brzuch pierwsze ciało. Znamię było identyczne.
– Sprawdziliśmy. Nie wykonano tego żadną ze znanych technik. Nie jest to drapanie ciała, wszczepianie barwnika, rysunek
naskórny czy nawet barwione jelito. Wygląda jakby po prostu
samo urosło.
– Urosło? Samo? I jednemu i drugiemu?
* * *
– W Internecie jest od groma for wielbicieli feniksów. Aż
sam się zdziwiłem – oświadczył chudy mulat o brudnych włosach.
– Odchodzisz kiedyś od komputera? – zapytał inspektor
nieuprzejmie.
– Rzadko – odparł informatyk szczerze.
– No dobra. Przynajmniej wiem, że dobrze traﬁłem. Powiedz, co masz.
– Nie będę ci tu pierdolił o odradzaniu, spalaniu i takich
tam, bo to każdy wie. Ten ptak występuje w przeszłości wielu
cywilizacji. W Chinach jest jednym z czterech Świętych Potworów. Symbolizuje równowagę pomiędzy yin i yang. Występuje
w obojgu płciach.
– Nic mi to nie daje. Mów dalej. Japonia?
– Hmmmm, niewiele tego. Symbol słońca, uczciwości, wierności, sprawiedliwości, posłuszeństwa.
– Tyle?
– No nie. U Indian zwany jest Garudą, uznawany za półboga. Personiﬁkacja słońca, wróg węży. Aztekowie i Majowie
dawali mu moc darzenia szczęściem i błogosławieństwem.
Ciekawie wygląda to w Izraelu. Feniks jest tam cherubem,
aniołem, bądź ptakiem burzy.
– Kurwa, masakra. Nic mi to nie mówi – zajęczał Zawisło
i złapał się za głowę.
– Musisz mi powiedzieć, czego chcesz.
– Sam nie wiem, czego chcę! Szukam. A Herodot?
– No tak. Pozostał jeszcze Egipt. Ale znalazłem kogoś, kto
zna się na tym lepiej, niż ktokolwiek inny. Jest profesorem
archeologii na uniwersytecie warszawskim.
* * *
– Na zajęcia czwartkowe proszę przygotować interpretację
współczesną opowieści o Damastesie. Zawrzyjcie tam informacje na temat łoża Prokusta. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję – oznajmił sędziwy starzec i zaczął zbierać kartki walające
się po biurku. Wojciech Zawisło wszedł na sam koniec wykładu
i stał jak urzeczony przez długą chwilę. Gdy profesor zebrał
swoje notatki i minąwszy go otworzył drzwi, inspektor zagadnął:
– Dzień dobry. Wojciech Zawisło. Zdaje się, że byliśmy
umówieni.
– Aaaaaa, no tak. To pan. Proszę, proszę za mną – rzucił
staruszek. Po chwili byli już w kantorku.
– Dobrze, że wcześniej mogłem się zaznajomić z materiałami dotyczącymi śledztwa i fotograﬁami tych znamion. Doszedłem do kilku ciekawych wniosków – zaczął profesor zasiadłszy
przy odrapanym biurku. Z szuﬂady wyjął niebieską teczkę.
– Jestem bardzo wdzięczny.
– Proszę mnie najpierw wysłuchać. Otóż, całe to zamieszanie z symboliką feniksa zawdzięczamy Herodotowi, który
dokonał całkowitego niemal pomieszania motywów. Przodkiem ideowym tego ognistego ptaka był Benu. Po raz pierwszy wspominają o nim teksty pochodzące z piramid, gdzie był
symbolem boga słońca – Atum. Z biegiem lat przekształcił się
w Ba – ﬁzykalną manifestację duszy boga Re. Wygląd Benu
Księga Śmierci charakteryzuje jak ptaka Ardea cinera.
– Czyli?
– Czapla szara – objaśnił archeolog z zapałem i z teczki
wydobył zdjęcie ptaka kroczącego dumnie pośród szuwarów.
– Natomiast zdolność do odradzania się – podjął profesor ponownie – to prerogatywa Ozyrysa, z którym Benu miał niewiele wspólnego. I tu widać rękę rzeczonego Herodota, który
do starego mitu dopisał resztę historii. Ponoć powoływał się
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* * *
– Zawisło? To znowu ty? Wejdź – mruknął komendant.
– Skończyłem raport na temat zabójstw dokonanych przez
Braci – rzekł i usiadł na krześle naprzeciwko biurka zwierzchnika.
– Nareszcie! Ta sprawa jest zamknięta od kilku tygodni.
– Zbierałem informacje.
– Niepotrzebnie w tym grzebiesz – komendant pokręcił gło-

wą z dezaprobatą.
– Udało mi się odtworzyć ich przeszłość. Otóż, w 1945 roku
na Sachalin, do obozu pracy transportowano ludzi z olbrzymich
obszarów ZSRR, by wesprzeć tamte tereny, bardzo ważne dla
sowieckiego przemysłu ciężkiego. Z zapisów do jakich dotarłem wynika, że był tam Shigeru Arato – Japończyk schwytany
przez Rosjan, żołnierz oddziałów samobójczych kamikadze,
oraz Aynur – Arabka przewieziona aż z okolic Tbilisi.
– Rodzice?
– No właśnie. Trudno powiedzieć, ale prawdopodobnie tak.
Dość, że po jakimś czasie brak informacji o Aynur. Myślę, że
po prostu umarła podczas porodu. Za to w ewidencji pojawiają
się dwaj chłopcy: Hideo i Haruki.
– Nasi bliźniacy.
– Właśnie. Tyle, że nie minęło kilka tygodni, a słuch o nich
zaginął. Ojciec jednak w łagrze pozostał. Przypuszczam, że
próbowali uciec i zostali schwytani. Dzieci zostawiono na pastwę losu, a mężczyzna, silny i przydatny, został zawleczony
do pracy. Jednak bliźniacy jakoś przetrwali, może ktoś ich
przygarnął? Nie wiadomo. Grunt, że jednego dnia, w Japonii,
pojawił się zapis o dwóch nowych uczniach. Przeglądałem ich
karty zdrowia. Świetne wyniki. Książkowe. Trenowali sztuki
walki. Mieli siódmy Dan!
– No dobrze. A co z trzecim?
– Aaa. Na to zmarnowałem prawie dwa tygodnie. Po likwidacji obozów Shigeru zamieszkał w Archangielsku. W księgach
paraﬁalnych jest zapis, mówiący o jego związku małżeńskim
z Nataszą, rodowitą Rosjanką. Mieli syna. Nazwali go Minoru.
O chłopaku wiem tylko tyle, że trenował kick-boxing, czym zarabiał na życie.
– No i mamy całą trójkę.
– Dwaj wychowani w Japonii, a trzeci w Rosji. Zupełnie
inne światy. A mimo to, gdy zginęli Mideo i Haruki, Minoru pospieszył z wendetą.
– Robisz się sentymentalny – skwitował komendant. Wziął
raport i schował go w wielkiej metalowej szuﬂadzie, pomiędzy
innymi teczkami.
– Tak, sentymentalny…
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Z suﬁtu olbrzymiej zamrażalni zwisała niezliczona ilość łańcuchów zaopatrzonych w haki, na których dyndały, pokryte
szronem, półtusze. Pomiędzy świeżo zabitymi zwierzętami, na
tyłach zakładów mięsnych, obsługa odnalazła coś, co w żaden
sposób nie przypominało wieprza.
– Po co mnie tu ściągaliście? – zapytał inspektor z wyrzutem i chuchnął w skostniałe dłonie. Z jego ust wydobywały się
obłoki pary.
– Ostatni element – orzekł tajemniczo lekarz, który wcześniej dokonywał sekcji zwłok bliźniaków. Przystanęli. Na jednym z łańcuchów, z hakiem wrażonym pod żebra, dyndał boleśnie powykręcany, starszy mężczyzna.
– Czy to…?
– Dokładnie – przytaknął doktor i wskazał znamię w kształcie feniksa na lewej łopatce. – To była egzekucja. Siedemnaście płytkich nacięć ostrym narzędziem. Gdy go tu powieszono
jeszcze żył. Umarł z zimna i utraty krwi.
– Sprawdziliście DNA?
– Tak. Ojciec, Japończyk, ten sam. Natomiast matka… była
Rosjanką.
– Hmmm. Zupełnie inny.

r
Mille

* * *

Piotr

na jakichś kapłanów, jednak nie zostawił o nich żadnej informacji.
– Przejdźmy może do pana teorii, zostawmy Herodota – zasugerował delikatnie Zawisło, gdyż starzec z minuty na minutę
rozpalał się coraz bardziej.
– Aha. No dobrze. Widzę, że pan niecierpliwy… Yyy, nazwa
Benu to prawdopodobnie derywacja słowa weben, co oznacza
wschodzić w blasku, lub po prostu świecić. Ale, co jest bardzo
rzadkie, aczkolwiek spotykane, do oznaczania tego ptaka używano aż dwóch hieroglifów! Jeden z nich przedstawia czaplę
z nogami w wodzie, natomiast na drugim owa czapla ma jedną nogę uniesioną.
– A co oznaczają?
– Niemal to samo! Jednak nie to mnie zastanowiło. Otóż
okazuje się, że feniksa opisywano jeszcze jednym symbolem.
– Trzecim?
– Dokładnie, jednak tym razem znaczenie jest rażąco różne. Gdy pierwsze dwa są niemal surogatem naszej dzisiejszej
wiedzy na temat feniksa, ostatni oznacza duszę boga Re.
– Dobrze, ale gdzie tu związek?! – zapytał zrozpaczony inspektor.
– Mówię o tym, że zabici bracia byli wcieleniami naszego
ognistego ptaka, jakby żywymi hieroglifami.
– Co?! To niby co z trzecim symbolem?
– Myślę, że właśnie ostatnio zaznaczył swoje istnienie. Ponoć ktoś wykradł te bakterie?
– Myślisz, że zrobił to ktoś spokrewniony z tymi dwoma?
– Ooo, jestem tego niemal pewny. Wszystko idealnie pasuje.
– A gdzie tu racjonalne wyjaśnienie? Przecież feniks kojarzy
się z czystością, a oni zabijali na zamówienie!
– Może świat ich do tego zmusił? Poza tym jest jeszcze
coś… Ich ojciec był Japończykiem, tak? No właśnie. Feniks jest
symbolem słońca, a ono ma olbrzymią wartość w tamtej kulturze. Było wyszywane na wielu częściach garderoby, między
innymi na chustach, którymi kamikadze przewiązywali sobie
czoła.
– Czyli, po śmierci ojca duch feniksa rozlał się na potomków?
– Mniej więcej – przytaknął profesor i opadł na krzesło.
– Dobra. Jak dorwać tego ostatniego?
– Jestem tylko naukowcem. Ale logicznie rozumując, jest
zupełnie inny niż bracia – stwierdził archeolog. W tym momencie inspektorowi zadzwoniła komórka. Odebrał i natychmiast zrzedła mu mina.
– Ktoś wysadził ośrodek treningowy dla policjantów. Mamy
około 40 zabitych. Faktycznie, jest zupełnie inny.

Paweł „Saem” Sasko
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Szymon „Rusek” Krzyżanowski

Soldiers
system autorski
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Mdli Cię, kiedy kolejny raz musisz przemierzać niekończące się labirynty, aby na końcu znaleźć skrzynię pełną
złota? Magia stała się nudnym dodatkiem, a ciągłe walki
z najróżniejszymi potworami zwykłą koniecznością i rutyną? Masz ochotę na coś innego? Coś nowego?
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Projekt gry fabularnej, o wdzięcznej nazwie „Soldiers”,
powstawał w na początku w mojej głowie, a następnie był
żmudnie spisywany i ulepszany przez przeszło rok. W tym
czasie sama jego forma zmieniała się wielokrotnie. Ostatecznie przybrała kształt, którego na początku bym się nie
spodziewał.
Sama nazwa jest jeszcze tytułem bardzo roboczym
i z angielskiego oznacza tyle, co „żołnierze”. Może nie do
końca odzwierciedla ona sens gry, jednak nic lepszego nie
przyszło mi do głowy…
Głównym założeniem systemu jest dość nietypowe zajęcie graczy – zostają najemnikami. Płatnymi mordercami.
W późniejszym okresie czasu, jeśli gra przypadnie Wam
do gustu, wprowadzę nowe możliwości takie jak partyzanci, terroryści, handlarze bronią i narkotykami. W sumie da
to szerokie spektrum możliwości, tak dla graczy jak i Mistrzów Gry. Na razie zaś zapewnia dobrą zabawę i możliwość odgrywania postaci. W przeciwieństwie do innych
gier tego typu, w „Soldiers” gracze będą musieli pochodzić
z jednej grupy bojowników. Różnice między poszczególnymi postaciami będą się zawierać w umiejętnościach oraz
wartościach poszczególnych cech. Sprawi to, że każdy będzie potrzebny na polu walki i strata kolegi może spowodować porażkę.
Funkcje, jakie w tej grze pełnią gracze są niewątpliwie
kontrowersyjne. Wcielają się w morderców i wielokrotnych zabójców. Jednak moim celem nie jest propagowanie
przemocy czy wojny. Wręcz przeciwnie. Jestem pacyﬁstą
(może nie skrajnym, ale nie uważam jakoby wojna był narzędziem w rozwiązywaniu problemów) i w swoim działaniu miałem zupełnie inny cel. Gracze mogą postawić się
„po drugiej stronie”. Próbować zgłębić psychikę mordercy.
Mogą poznać inne kultury, takie jak kaukaska, arabska,
kolumbijska itp.
Ważnym aspektem postaci jest jego psychika. W większości gier fabularnych narzucone zostają określone schematy, jakimi mogą kierować się postacie. W „Soldiers”
gracze, poprzez wybór temperamentu, wzorców zachowań
i źródeł uczuć, mogą kreować dziesiątki różnych osobowości, odpowiadających ich zamierzeniom.
Świat w grze „Soldiers” nie różni się zasadniczo od
współczesnego, czyli przełomu XX i XXI wieku. Nie ma
żadnych krasnoludów czy elfów. Światem nie rządzi magia. Nie chciałbym nikomu narzucać ateizmu, ale zakłada się, że Bóg (w każdej formie i pod każdym imieniem)
nie ingeruje w sprawy ziemskie, jak to mają w zwyczaju
Wszechmocni w grach fantasy. Nie ma nadziei na cudowne
ocalenie, a śmierć jest ostateczna.
Oczywiście istnieje wiele uproszczeń w stosunku do rze-

Marek „Farvus” Tarnawski

– Leon, co ty właściwie robisz w życiu?
– Sprzątam.
„Leon Zawodowiec”

prezentacje: system autorski

czywistości. Zrezygnowałem z opisywania setek odmian
amunicji i ulepszeń broni. Przynajmniej na razie. Po pierwsze spowodowałoby to zamęt w czasie gry, a po drugie,
znacznie (i bez sensu) poszerzyło podręcznik. Zamiast
tego proponuję maksymalnie po dwie – trzy odmiany broni
i tyleż samo odmian amunicji jednego typu.
Wiele uproszczeń istnieje też w kwestii mechaniki. Bardzo trudno oddać współczesne pole walki za pomocą kostek i tabel. Zaś zrobienie, by było to przejrzyste i w miarę
zrozumiałe, jest prawie niemożliwe. Dlatego też postawiłem na to drugie. Rozgrywka ma być przede wszystkim dynamiczna i przyjemna. Realizm schodzi na drugi plan, choć
starałem się, aby wszystko było z nim zgodne. Z takich to
powodów przy większości czynności wystarczy obiektywna
ocena Mistrza Gry, a tylko w skrajnych przypadkach prosty
rzut kostką.
Trudno znaleźć książki na których można by się wzorować przy takim projekcie. Autorzy gier fantasy mają
ułatwioną sprawę przy mnogości książek tego typu. Ja
wzorowałem się na relacjach z akcji antyterrorystycznych
i książkach wojskowych. Dostarczyło mi to dużo praktycznej wiedzy, którą w miarę prosto i logicznie przełożyłem
na zasady mechaniki. Dużo czerpałem z ﬁlmów. Do najlepszych, moim zdaniem, z takiego gatunku należą „Ronin” oraz „Psy wojny”. Poza tym „Zabójcy” oraz „Leon zawodowiec”, ale w mniejszym stopniu. Niektórzy dopatrzyć
się mogą związków z grami takimi jak Jagged Alliance czy
Hitman. Wszystko to sprawia, że świat składający się z pustych zasad nabiera kształtu i kolorów.
Słowem kończącym chciałem zaprosić wszystkich do odwiedzenia mojej strony. Znajdziecie tam wszystko co potrzebne jest do rozegrania sesji „Soldiers” (oprócz miejsca
i kostek rzecz jasna. Z czasem zbiór artykułów będzie się
rozszerzał i nabierał sensu. Z mojej strony mogę zapewnić
o ciężkiej pracy (w miarę możliwości) nad dopracowaniem
i rozwojem zasad.
Rusek
(russ10@o2.pl)
www.danse-macabre.prv.pl

prezentacje

Wiec Opolan

nieoficjalny dodatek do gry fabularnej Arkona
prezentacje: dodatek do Arkony

i podań. Słowianie w Arkonie 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 tu 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
swoje znajdzie nowa rasa, do tego dochodzi dokładny opis bóstwa Marzanny
i jej kultu. Wiele tekstów ukazało się
już w Internecie na stronach fanów, te
teksty 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 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.

prezentacje: smocza kostka K6
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Arkona jest dzieckiem ludzi powiązanych z Katedrą. System stworzony
przez ludzi, którzy chcieli dać polskim
graczom coś niepowtarzalnego, coś jakością i rozmachem dorównującego 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. Tu jednak stała się 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 swoich fanów
i oni 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 szanse 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

Bardzo ciekawy projekt kostki można znaleźć w sklepie Q-Workshop. K6 z nieumarłym smokiem robi wrażenie, prawda?
Sklep Q-Workshop ma w ofercie także inne kostki ze
smokami (smoczy zestaw), niektóre kostki wykonuje
według projektów umieszczanych na forum przez fanów. W ten sposób powstało wiele unikalnych kostek.
Więcej pod tym adresem:
http://q-workshop.com/premiere.php?lang=PL&sell_type=DETAL
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Konwent U-BOT, to nadchodząca wielkimi krokami impreza, dla miłośników szeroko pojętej fantastyki. Czterodniowy zjazd, odbędzie się w Łodzi, w dniach 15-18 września. Organizatorzy mają nadzieję, że przyszykowane
zarówno przez nich, jak i przez osoby współpracujące, wielogodzinne prelekcje, konkursy i przygotowane przez
najlepszych w Polsce narratorów gry, spotkania z licznie zaproszonymi gośćmi wśród, których są miedzy innymi
Feliks Kres, Andrzej Pilipiuk i Andrzej Sapkowski gwarantują atrakcyjne spędzenie czasu.
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Odpowiednio przygotowane i pogrupowane punkty
programu sprawią, że bez względu na to czy konwentowicz jest fanem fantasy czy twardej fantastyki, znajdzie
na tej imprezie coś dla siebie. Przewidujemy również
punkty, skierowane do osób, które dopiero stawiających
pierwsze kroki po fantastycznych pokładach. Głównym
organizatorem U-BOTa jest Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki (SMERF), które jest jednym
z najprężniej rozwijających się klubów fantastycznych
w centralnej Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej aktywności, uda się zbudować nowe standardy dla
imprez fantastycznych w naszym kraju.
Wiele zawdzięczamy Wyższej Szkole Humanistyczno
- Ekonomicznej w Łodzi, na terenie, której odbędzie się

U-BOT. Koszt udziału w przygotowanych przez organizatorów punktach programu, wynosi 30 zł. W ramach
akredytacji zapewniamy darmowy nocleg w pałacyku,
liczącym sobie ponad sto lat, mieszczącym się na rogu
ulic Jaracza i Sterlinga.
Najważniejsze informacje:
Nazwa: U-BOT
Rodzaj imprezy: konwent miłośników fantastyki
Termin i lokalizacja: 15-18 września 2005, Łódź
Cena: 30 zł
Adres strony konwentu: http://www.u-bot.info/
Adres strony organizatora: http://www.smerf.org.pl/

S. M. E. R. F.

Stworzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki
prezentacje: stowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki,
w skrócie S.M.E.R.F., istnieje już od 27 października
2001 roku.
Do dnia dzisiejszego, S.M.E.R.F. ma na swoim koncie
współorganizację łódzkich Kapitularzy, Łódzkiej Soboty z Fantastyką. Aktywnie uczestniczyliśmy w zielonogórskim Polconie (2004 rok) i organizowaliśmy mniejsze imprezy, jak np. Dni Fantastyki w łódzkim XIII LO.
Prowadzimy również cyklicznie odbywający się LARP,
w świecie Warhammera (Altdorf By Night), oraz jesteśmy zaangażowani w projekt Olgierda „Kruka”Góreckiego – Rage Across Łódź (LARP w scenerii Wilkołaka).
Na cotygodniowych zebraniach (poniedziałki i środy)
dzielimy się naszymi fascynacjami z zakresu fantastyki
i RPG. Organizujemy prelekcje i pokazy nowych systemów i gier planszowych, bitewnych oraz karcianych. Nie
obce są nam również turnieje.
14 maja 2005 roku rozpoczęliśmy proces rejestracji
naszego Stowarzyszenia i już wkrótce będziemy mieli
osobowość prawną. Pozwoli to nam lepiej wykorzystać
drzemiący w naszych członkach potencjał.
Chcąc propagować w naszym (i nie tylko) mieście
fantastykę, przystąpiliśmy do ambitnego zadania organizacji dużego łódzkiego konwentu, który przywróci
nasze miasto na mapy fandomu. Nasz projekt, U-BOT
2005, wynurzy się z głębin już 15 września.
Zdając sobie sprawę, że w większej grupie można
więcej zdziałać, współpracujemy z podobnymi nam
organizacjami w całym kraju i chętnie nawiązujemy

nowe kontakty z każdym, kto podobnie jak my chce
propagować i kultywować swoje fantastyczne fascynacje. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością
serdecznie zapraszamy.
S.M.E.R.F.

SIEDZIBA:
Gimnazjum nr I w Łodzi
ul. Sterlinga 24
90-212 Łódź
WWW:
http://smerf.org.pl/
E-MAIL:
Paweł „Tredo”Potakowski – tredo_lodz@o2.pl
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cena: 45zł
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6 LIPCA 2005
nakład: 500 000 egz.
niezależny dziennik
opiniotwórczy

PRAWDY

„Chcesz zarobić 100 000 złotych w kilka dni? Zero
wysiłku ﬁzycznego, brak stresu. Podpisujesz zgłoszenie i pieniądze będą twoje!” Tak do przystąpienia do
Projektu „Ciemność” zachęcał Związek Psychologów
Polskich.

S

pośród niemal dwustu tysięcy zgłoszeń
wybrano
jedno.
Szczęśliwcem został
Emilian J., pięćdziesięciolatek z Częstochowy. Niestety,
eksperyment zakończył się
tragicznie. Badany zmarł,
a ZPP nie chce wypłacić pieniędzy rodzinie Emiliana J. Na
czym polegało doświadczenie? Naukowcy zapewniali, iż
zgłaszający się do badań są
całkowicie bezpieczni i nic nie
zagraża ich życiu. Przyczyny
śmierci Emiliana J. nie są dotąd znane. Śledztwo w toku.

Mąż powiedział, że nic mu
nie grozi, mieliśmy za wypłacone pieniądze spłacić
długi.. Te pieniądze pomogłyby nam stanąć na nogi…
– mówi pani Janina J., małżonka Emiliana. – Opowiadał
o tym eksperymencie. Miał
przesiedzieć kilka dni w pomieszczeniu
pozbawionym
światła zarówno sztucznego,
jak i naturalnego. Codziennie
miał mieć mierzone ciśnienie
krwi, sprawdzaną temperaturę i… przez cały pobyt w tej…
komórce, Emilian miał być
ﬁlmowany. Nie mam pojęcia

co oni chcieli zobaczyć! Traktować go mieli jak zwierzę!
Zamknęli, jak zamyka się
małpy w zoo! Podobno wraz
z jedzeniem podawane miał
mieć lekarstwa, chyba jakiś
czarny proszek.
Psychologowie wciąż zapewniali o całkowitym bezpieczeństwie. Wie pan, mydlą
oczy i mamią pieniędzmi. No
bo kto dzisiaj nie połakomiłby
się na sto tysięcy?
Szczegóły – str. 2

NOCNI LUDZIE
Coraz więcej pojawia się plotek dotyczących istot,
które zobaczyć można jedynie w nocy. Podobno są to
ludzie, którzy wybrali życie wyłącznie po zmroku. Mają
wstręt do światła zarówno słonecznego, jak i sztucznego.
Czy jest to choroba psychiczna naszego wieku, czy też
przekleństwo? Prawda, czy mit? I, rzecz najważniejsza,
czy „Nocni ludzie” mogą stwarzać zagrożenie, dla nas –
obywateli RP?
rzez ostatni miesiąc w Warszawie milicja odnotowała
ponad dwadzieścia skarg na obywateli, którzy zakłócali ciszę nocną. Przewracali kosze na śmieci, krzyczeli, biegali, wydając
z siebie niezrozumiałe dźwięki.
Jednym słowem – przypominali
szaleńców. Nikt jednak z zakłócających nocny spokój nie został
złapany, czy choćby sfotografowany. Warszawska milicja wraz
ze Szpitalem dr Freuda, wszczęła
dochodzenie w sprawie nocnych
incydentów.
Zainteresowanie
wybrykami

szaleńców wzrasta. Nie tylko
w kręgach milicyjnych, ale i w
społeczeństwie. Tworzą się nawet
subkultury zafascynowane „Nocnymi ludźmi”. Do tych subkultur
należą głównie ludzie młodzi,
w wieku licealnym oraz studenci.
Ich manifestacje i próby zobaczenia wielbiących mrok istot, polegają na późno-wieczornych eskapadach w najciemniejsze zakątki
Warszawy. Młodzież sama nazywa
swoją grupę „Mroczniakami”.

Czytaj też – str. 3

Oprawa graﬁczna
Golonka
Tomb

Wywiad z mordercą

Zabójca odpowiada

24. maja na ul. Żołnierzy
Radzieckich, w Białymstoku znaleziono ciało Tomasza S. Zadano mu około
pięćdziesięciu ran kłutych,
głównie w klatkę piersiową
i brzuch. Milicja umorzyła śledztwo ze względu na
brak dowodów.
Nasz dziennikarz przeprowadził rozmowę z odsiadującym wyrok Radosławem
G.
Wywiad z zabójcą – str. 5

Prawda czy mit? Zagrożenie, czy plotka?

P

Skład
Tomasz Kucza
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ŚMIERĆ PODCZAS
EKPERYMENTU

Redakcja
Bulkers
Nolron
Tomasz Kucza

ryc. Golonka
W Rydułtowach spotkanie z „Nocnym Człowiekiem”
w zaułku nie jest czymś niezwykłym. Miejscowa milicja
odmawia komentarza na temat dziwnego zjawiska.
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Prawda czy mit? Zagrożenie, czy plotka?

ŚMIERĆ PODCZAS EKSPERYMENTU
dok. ze str. 1

E
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milian J., mężczyzna
w średnim wieku,
mieszkaniec Częstochowy, stał się oﬁarą tajemniczych eksperymentów lekarzy ze szpitala
w Morawicy.
Skuszony 100 000 złotych zarobku nie wymagającego wysiłku – według
ogłoszenia ZPP – pan Emilian zgłosił się na ochotnika i został wylosowany
do udziału w badaniach.
Z Morawicy już nie wrócił.
Jedynym miejscem, gdzie
można było zdobyć informacje odnośnie śmierci
Emiliana J. znajdowały się
w Ośrodku dla nerwowo
chorych, w Morawicy. Tam
właśnie przeprowadzany
był eksperyment. Lekarze
odmówili wszelkich komentarzy. Udało nam się
jednak skontaktować z sanitariuszem, który przynosił Emilianowi jedzenie,
wodę, oraz lekarstwa.
To okropne, co można
zrobić z człowiekiem w kilka dni. Myślałem, że jest to
kwestia miesięcy, ale jakże się myliłem! Z każdym
dniem widać było zmiany
w organizmie badanego.
Jadł trzy razy dziennie,
posiłki energetyczne, bogate w białko i witaminy.
Do tego dostawał szczyptę czarnego proszku. Jakby mak albo popiół, czy
sadza. Lekarze twierdzili,
że to uodporni organizm,
będzie zapobiegać wyzię-

bieniu. Jednak nie o wyziębienie, jak widać, się
rozchodziło. Nie wiem, czy
każdy tak reaguje, ale…
pan Emilian J. po trzech
dniach stracił rozum. Drapał o ściany, z rozpędu
uderzał barkiem o drzwi
wejściowe, skakał, krzyczał, to znowu uspokajał
się, zwijając w kłębek, i leżał tak przez kilka godzin.
Trzeciego dnia przestał też
jeść. Przełknąć mógł jedynie ten czarny proszek. Pamiętam jego oczy. Dzikie.
Patrzył na mnie wzrokiem
przestraszonego, rannego zwierzęcia. Zawsze też
gdy wchodziłem, uchylając
drzwi do pomieszczenia
wpadał blada strużka światła. Może się pan dziwić,
ale uciekał od niej jak od
ognia. Cofał się w najciemniejszy kąt pomieszczenia.
Nie chciał też ze mną rozmawiać. A przecież pierwszego dnia niemal czułem
jego żal, gdy opuszczałem
pokój badawczy. Facet bez
wątpienia zwariował.
Spytany o przyczynę
śmierci, sanitariusz odpowiedział lakonicznie – Nie
wiem, ciała nie widziałem, słyszałem coś o badaniu jego prochów. Ale
tak szybko poddali by ciało kremowaniu? Zresztą,
chyba potrzebna jest na to
zgoda rodziny…?
Policja prowadzi śledztwo, dotychczas jednak
nie znaleziono żadnych

Wojewódzki Specjalistyczny Ośrodek dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Morawicy. To tutaj rozegrał się dramat Emiliana K.,
fot. © 2005 www.OPACITY.us

istotnych śladów. Tajemnicą więc pozostaje śmierć
mężczyzny, który zgłosił
się do udziału w eksperymencie psychologicznym.
A może to nie lekarze są
winni? Może Ciemność odbiera każdemu z nas, ludzi, życie? Może jesteśmy
w pewien sposób uzależnieni od światła? Tajemnicą również pozostaje

skład chemiczny substancji podawanej badanemu.
Psychologowie
milczą,
rodzina Emiliana J. jest
zrozpaczona. O wszelkich
nowinach dotyczących tej
sprawy będziemy państwa
na bieżąco informować.
Qrt

Nowy LIDER wśród odbiorników radiowych! Krwawe wakacje
Wspaniały nowy odtwarzacz radiowy Zosia 2006 zapewni ci dostęp
do wszystkich kanałów jakie możesz
sobie wyobrazić! Teraz z DYSKOWYM
ZAPAMIĘTYWANIEM programów!

20000zł
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Nastolatek zmasakrował
kolegów i nauczycieli
Rafał K., lat 15, uczeń Szkoły Podstawowej z Domaniewic k.
Tomaszowa Mazowieckiego, zabił dwóch nauczycieli i sześciu
uczniów na Zielonej Szkole w Świnoujściu. Chłopiec powiedział milicjantom, że chciał zemścić się na koledze Januszu S., który ukradł mu
zaoszczędzone 2 000 złotych.
Ocaleni z masakry, w większości ranni, uczniowie i nauczyciele ze
szkoły w Domaniewicach są w szoku. „To był taki spokojny chłopiec” –
powiedziała matka koleżanki Rafała. – „Zawsze miły, dobrze się uczył”.
30 czerwca Rafał wziął znalezioną na plaży (jak zeznał policji leżała
obok ułożonego w ludzki kształt czarnego pyłu, chłopiec uważa, że były
to zwłoki jakiegoś żebraka) siekierę i dosłownie zarąbał ucznia Janusza
S., a gdy nauczyciel Wuefu, Jakub Sz. próbował go powstrzymać, Rafał
wpadł w szał. Jak zeznał ocknął się dopiero, gdy rękojeść siekiery wyśliznęła mu się z brudnej od krwi ręki.
„Dobrze im tak” – powiedział reporterowi z telewizji państwowej. Chłopiec został skazany na 10 lat poprawczaka i prace społeczne.
TK

Jeśli światło, to tylko Electrix. Żarówki, świetlówki oraz lampy i akcesoria
oświetleniowe, największy wybór w kraju. Electrix – miej jasność.

Tajemniczy miłośnicy mroku na ulicach polskich miast

NOCNI LUDZIE
Reporteży „Afer” sprawdzili plotki
o ludziach, którzy wybrali życie po
zmroku. Dokończenie ze str. 1.

rzy zbiorniku wodnym w Bolminie,
tamtejsza policja znalazła buty sportowe, bluzę, oraz krótkie spodenki. Stanisław S. poinformował służby porządkowe,
iż jego syn wyszedł z domu wieczorem,
popływać. Nie wrócił na noc do domu.
Policja szuka ciała od pięciu dni. Na razie
nie znaleziono żadnych śladów. Śledztwo
w toku.

Kiedy spytaliśmy dlaczego ciała „Mroczniaków” giną bez żadnych śladów, doktor
powiedział, że śpieszy się na konferencję
i pospiesznie zniknął w auli. Przez kilka
kolejnych dni próbowaliśmy się skontaktować z doktorem telefonicznie, lecz sekretarka wciąż odpowiadała, że pan Ferdys wyjechał na ważne spotkanie i nie
będzie go do odwołania. Zainteresowaliśmy się szpitalem, w którym specjalista
Ferdys jest ordynatorem. Okazało się, że
w ostatnich kilku tygodniach pacjentów
przybywa. Wzrost jest znaczny, z dwóch,
trzech pacjentów na tydzień, liczba ta
wzrosła do około dziesięciu tygodniowo.
Gdy próbowaliśmy odwiedzić chorych,
dowiedzieliśmy się, że dziennikarze nie
mogą zwiedzać cel pacjentów. Zakazano
nam również przebywania na terenie zakładu psychiatrycznego.
Na specjalną prośbę czytelników podjęliśmy próbę sfotografowania „Ludzi

W
Nasz fotoreporter po wielu próbach
uwiecznił na zdjęciu tajemniczego „Nocnego Człowieka”. O ile nam wiadomo to
jedyne takie zdjęcie w Polsce. Fot. Alvin.

nocy”. Zaistniała jednak nieprzewidziana
trudność. Otóż, nasi reporterzy przysięgali wręcz, że klisza, którą dają do
wywołania zapełniona jest wizerunkami
„Ludzi nocy”, po wywołaniu jednak ukazywały się jedynie ciemne zaułki, ściany budynków, murki. Żadnych ludzi na
zdjęciach nie można było dojrzeć. Jedynie na jednym spośród ponad dwustu
zdjęć zauważyć można rozmyty ciemny
kształt. Fotograﬁa wykonana była przez
Alvina, jednego z naszych najlepszych
reporterów.
Powyżej
zamieszczamy
mało wyraźne, aczkolwiek jedyne zdjęcie „Człowieka nocy”.
Nasi reporterzy nadal starają się dowiedzieć więcej o ludziach, którzy wychodzą
ze swych domów dopiero, gdy zapadnie
zmrok. Dotyczące tego „zjawiska” informacje zdobyć jednak jest zadziwiająco trudno. Wciąż natraﬁamy na zakazy, niemożność wstępu, nieuchwytność
doktorów, czy zastrzeżenia informacji.
Zainteresowanie czytelników tą sprawą
jest jednak tak duże, że nie zaniechamy
działań mających na celu odkrycia prawdy o „Ludziach nocy”. Dlatego w następnych numerach mogą spodziewać się
państwo najświeższych informacji odnośnie tychże ludzi.
Czy naprawdę istnieją i posiadają nadludzkie moce? Czy całe „zjawisko”, to
jedna, wielka mistyﬁkacja? Ale w takim
razie kto mógłby mieć korzyści z takich
kłamstw? Brakuje informacji, by odpowiedzieć na te pytania. Z każdym dniem
jednakże nasi pracownicy dowiadują się
czegoś nowego. Może już wkrótce odkryjemy przed państwem prawdę o „Ludziach nocy”. Prawdę, którą każdy stara
się zataić.

BIEL NIGDY NIE BYŁA BIELĄ?
To czym? Czernią? Nie mydlimy oczu, a pierzemy
brudy. Biel, to dla nas biel, bez udziwnień, bez
pustych haseł, bez wysokich cen. Ciesz się wyrazistymi kolorami, pierz w proszkach Braise!

e wsi Radlin 45-letniego mężczyznę
zaatakował jego stryj. Świadkowie
zeznali, iż w nocy słyszeli krzyki i bluźniercze wyzwiska. Marian D., mieszkaniec
Radlina: „Atakujący krzyczał coś o pochłonięciu przez otchłań, może ciemność, albo
piekło.” Oﬁara zginęła wskutek odniesionych obrażeń. Napastnik zbiegł w pobliskie lasy. Policja apeluje do mieszkańców
Radlina, by zachowali szczególną ostrożność.

W
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Wstrząsający jest fakt, iż wielu z „Mroczniaków” nie wraca ze swoich nocnych wycieczek. Odnotowano kilkanaście
przypadków zaginięć. Brak śladów, młodzież po prostu wychodzi na noc z domów i już nie wraca. Ani jeden z takich
zaginionych nie wrócił do swego domu.
Milicja po dwóch, trzech dniach poszukiwań kończy dochodzenie. Niepokojące
zachowanie młodych ludzi stara się wyjaśnić doktor Jerzy Ferdys, psycholog –
dzieci szukają ucieczki, pragną wierzyć,
że gdzieś tam, w nocy jest lepsze życie
i lepsi ludzie. Widocznie nie godzą się na
status quo. Najwyraźniej znienawidzili
własny kraj i szukają idei w niebezpiecznym, wieczornym świecie fantazji.

DIABELSKA
KOLUMNA

P

O

ni tam są, wiemy o tym – mówi
„Rekin”, dziewiętnastolatek, który wstąpił do grupy zafascynowanych
nocnymi wydarzeniami – pojawiają się
zawsze w nocy, światło słoneczne ich
drażni i osłabia, czasami nawet niszczy
ich komórki, powodując poważne choroby i obrażenia zewnętrzne. Nocą natomiast ludzie ci otrzymują Dary, potraﬁą
rozmywać się w mroku, przemieszczać
w ułamku sekundy o kilkaset metrów.
Umieją również pokonywać duże wysokości, skakać z kilkunastometrowych
domów, bez uszczerbku na zdrowiu. Są
królami nocy, a my winniśmy oddawać
im cześć.

Informacje z pierwszej ręki

Górach Sowich znaleziono jaskinię,
wydrążoną przez ostatnie kilka lat,
jak twierdzą archeologowie. Wewnątrz
jaskini znaleźć można dziwne malunki na
ścianach, wykonane węglem. Przedstawiają przeważnie czarne płomienie które pochłaniają budynki, ludzi, zwierzęta.
Dojście do jednego z pomieszczeń jaskini
jest zbyt wąskie, by się tam dostać. Archeologowie próbują powiększyć otwór,
ale grozi to zasypaniem całej jaskini. Będziemy informować na bieżąco o nowych
odkryciach.

K

siądz z paraﬁi św. Krzysztofa w Sobienicach dostał ataku histerii podczas
kazania. Świadkowie mówią, że twierdził,
iż zobaczył anioła. Niebiańska istota kazała mu nawracać ludzi wszelkimi sposobami i wytrwać przy „starej wierze”. Podobno atak ten nie był pierwszym, wcześniej
jednak ksiądz zawsze po kilku minutach
wracał do stanu „normalności”. Tym razem
został zamknięty w Szpitalu Miłosierdzia.
Policja przeszukała pomieszczenie, w którym żył. Znaleziono dwie skrzynie broni
i amunicji. Śledztwo w toku.

W

iesława R., 79-letnia kobieta zaatakowana została we własnym mieszkaniu, w Warszawie, około godziny 22:30.
Wybito szyby, przez której później prawdopodobnie dostali się rabusie. Wszystkie
pokoje oblali czarną smołą i farbą tego samego koloru. Nic nie skradziono. Staruszka
zmarła w wyniku zawału spowodowanego
strachem. Policja podejrzewa miejski gang
o spowodowanie napadu. To już trzeci taki
przypadek w tym miesiącu.

1

2. maja 2005 roku dopływ prądu do
wszystkich mieszkań został odcięty.
Elektryczności w Radomiu pozbawieni byli
mieszkańcy przez 14 godzin. Nie wiadomo co spowodowało awarię. Podczas tego
wypadku odnotowano 10 zaginięć. Poszukiwania trwają.

3

Piąta rocznica

Sensacja w poznańskiej kamienicy

Krew w kranie
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a cala instalacja wodna została rozebrana.
Nie znaleziono żadnych podejrzanych modyﬁkacji, ani źródła owej „świętej krwi”. Po
ponowny rozruchu z kranów krew już nie
ciekła. Sądzono, że na tym cała sprawa się
skończy. Spokój trwał do piątku. Powtórzyła się sytuacja sprzed tygodnia. Tym razem
jednak Komitet Obrony Świętej Krwi był
lepiej przygotowany. W kamienicy obecnie
przebywa blisko sto osób, fanatycznie oddanych sprawie. Ojciec Dolnończyk odprawia regularnie, dwa razy dziennie, msze,
w których eucharystią jest krew z kranu.
Mieszkańcy kamienicy nie chcą nikogo
wpuścić, twierdząc, że budynek to ich własność.
Siły porządkowe otoczyły teren. Ulica
Przemysłowa jest częściowo nieprzejezdna. Blisko pięćdziesięciu milicjantów pilnuje terenu, grożąc interwencją. Całą sprawą zajął się szanowany w wielu kręgach
Ojciec Berg, który próbuje pośredniczyć
w rokowaniach.
Gdy piszę ten artykuł, całą sytuacja jest
niewyjaśniona.
Mieszkańcy
kamienicy
przebywają w zamknięciu ponad dwa dni.
Zdarzają się pierwsze przypadki omdleń.
Oﬁcjalny proces wystosował rzecznik Arcybiskupstwa Poznańskiego Kościoła Watykańskiego, nazywając całe wydarzenie
„jawną kpiną z Ewangelii”. Słyszy się też
opinie, że dla dobra ludzi, Milicja powinna interweniować. Całą sprawę podgrzała
jeszcze wieść, że w jednej z piwnic powstał
zaciek o kolorze krwi w kształcie Matki Boskiej. Obecnie Ojciec Dolnończyk ustawił
tam ołtarz.
Będziemy informować o sprawie na bieżąco.
Qrt

ryc. Golonka
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użą sensację wzbudza w ostatnich
dniach sprawa kamienicy na ulicy
Przemysłowej 55. Sprawa rozpoczęła się 6 maja, gdy to, według relacji
mieszkańców, z kranu zamiast wody
poleciała krew. Przytaczamy wypowiedź
jednego z mieszkańców, z dnia 7 maja:
– Trochę po godzinie 23, gdy na ulicy
było cicho i spokojnie, nagle rozbrzmiały
dzwony – mówi nam Stanisław R., mieszkaniec kamienicy. Wydaje mi się, że z Placu Wildeckiego, ale głowy nie dam. Dzwony raczej kościelne. A o tej porze kościół
przecież na cztery spusty zamknięty – dodaje. I do tego piątek. No mówię nic i odkręcam wodę, co by się przed snem umyć.
Nagle na ręce spłynęła mi krew. Oblałem
się zimnym potem i biegnę do żony, która
już spała. Nie dobiegłem do sypialni, gdy
usłyszałem krzyk z sąsiedniego mieszkania. Sąsiadce też się to wydarzyło. Jak się
okazało później, w całej kamienicy lała się
krew. Jak Boga kocham.
Wypadki nabrały szybkiego tempa. W niedzielę, 8 maja, założono Komitet Obrony
Świętej Krwi, pod przewodnictwem ojca
Kazimierza Dolnończyka, aktywnego działacza Kościoła Narodowego. Tego samego
dnia, o godzinie 21:30, potrzebna była interwencja Milicji, gdy mieszkańcy kamienicy o mały włos nie zlinczowali dozorcy,
który chciał zejść do piwnicy i sprawdzić
instalację wodną.
Poniedziałek przyniósł nowe rozstrzygnięcia w sprawie. Rano do kamienicy
przyjechały służby Trzeciego Ministerstwa,
dokonano pobrania próbek i analizy. Wykazały, że krew jest prawdziwa i zupełnie
normalna. Następnie przystąpiono do analizy instalacji. Mieszkańcy robili wszystko
by w niej przeszkodzić. Sześć osób traﬁło
do aresztu, jedna w stanie ciężkim. Postawione im zostały zarzuty. Sprawa w toku.
Mieszkańcy zostali usunięci z kamienicy,

Łączymy się w bólu
i głębokim smutku
po odejściu szanowanego
obywatela i wielkiego społecznika

Roberta Husara
współpracownicy i przyjaciele
z Krajowej Agencji Pracowniczej
4

Marsz pamięci
Minęło pięć lat od kiedy górnik
Witold Rutkowski zaginął podczas szychty w kopalni Chwałowice. Mieszkańcy Chwałowic oraz byli

pracownicy zamkniętej w 2001 roku kopalni przeszli pokojowo ulicami miasta
wczoraj w godzinach popołudniowych.
Marsz miał na celu przypomnienie tragedii rodziny Rutkowskiego (żona zaginęła,
a dzieci zginęły w wypadku samochodowym) oraz zebranie funduszy na Stworzyszenie Byłych Górników. Według naszego
korespondenta z Chwałowic w marszu
brało udział kilkaset osób. W grobowej
ciszy przemierzyli drogę z kopalni na rynek, gdzie złożyli kwiaty.
TK

Walki psów w Bielicy

Zakazane walki
W Bielicy koło Poznania od lat
odbywają się zakazane prawem
walki psów. Bój toczą specjalne

szkolone, ogromne brytany, a uczestnicy obstawiają zakłady. Walki psów są
także miejscem spotkań przedstawicieli miejscowego światka przestęczego. Poznańska milicja zaprzecza jakoby
preceder miał miejsce, ale nasi informatorzy obiecują dostarczyć zdjęcia
z sobotnich walk.
Podobno w walkach biorą udział nawet
psy sprowadzane z zagranicy, w tym
z głębi Rosji. Handel zwierzętami może
powodować przepływ ogromnych pieniędzy i być pośrednio przyczyną walk
gangów na ulicach Bielicy i Poznania,
którymi tłumaczy się dużą liczbę zaginięć w okolicy.
Mieszkańcy okolicy boją się wychodzić z domu po zmierzchu, krążą bowiem plotki, że rozwścieczone psy są
puszczane wolno przez organizatorów
zawodów, aby wyszkoliły się w swoim
rzemiośle.
Prokurator w Bielicy otrzymał od nas
wszelką dokumentację, czekamy na
reakcję. Na razie jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi i nic nie wskazuje, aby
miało się rozpocząć śledztwo.
TK

MARK & MARK
Sprzęt AGD & RTV ? Tanio? Mało
powiedziane – nawet nie wiesz,
jakie przygotowaliśmy obniżki,
specjalnie dla ciebie! Mark & Mark
– nie znajdziesz lepszej marki.

Tajemnicza siła czy ludzki instynkt?

WYWIAD Z ZABÓJCĄ

„Afery”: Witam, jestem dziennikarzem
„Afer”, czy jest Pan w stanie udzielić mi
odpowiedzi na przygotowane pytania,
dotyczące morderstw?
Radosław G.: Myślę, że tak. Postaram się. Ale od razu powiem, iż nie na
wszystkie pytania można znaleźć odpowiedź.
A: Tak… oczywiście. Zatem, zacznijmy.
Jest Pan winny zabójstwa Grzegorza Z.,
a dochodzenie w sprawie Tomasza S.
jest w toku. Te dwa ciała mają jednak
niemalże identyczne obrażenia. Przyznaje się Pan do obu zbrodni?
R. G.: Nie, przyznaję, zabiłem człowieka. Ale tylko jednego.
A: Jednak zdaje Pan sobie sprawę, że
sąd weźmie pod uwagę sposób w jaki
oﬁary zostały zamordowane, prawda?
R. G.: Panie redaktorze, wiem o tym.
Jednak wyznaję Panu szczerze, nie zabiłem Tomasza S.
A: Ma Pan na to dowody?
R. G.: A są dowody, że to ja go zabiłem? Tomek był moim przyjacielem od
czasów podstawówki, wiedział o moich
największych sekretach, a ja wiedziałem o jego tajemnicach. Spędziliśmy ze
sobą mnóstwo czasu… mnóstwo. Wakacje, wieczory brydżowe, kibicowanie
Polakom w Mistrzostwach Świata w siedemdziesiątym ósmym… Aż nagle to się
wszystko urwało. Tomek był dla mnie,
jak brat. Zabiłby Pan swojego brata?
A: Uznam to za pytanie retoryczne.
Wspomniał Pan, że znał Pan wszystkie
sekrety Tomasza S. Miał więc wrogów?
Mógł się kogoś bać? Komuś się naraził?
Miał długi?
R. G.: Nie. Tomka zabił świr, który
chciał się przekonać jak tryska krew
i jakie uczucie towarzyszy odbieraniu
komuś życia. Spanikował podczas zadawania ciosów nożem. Tomek drgał…
a on, ten morderca… nie wiedział, czy

oﬁara już umarła, czy nadal żyła. Dlatego ponawiał ciosy. Jego twarz, ubranie, dłonie… były całe we krwi. Napadł
na Tomka na klatce schodowej, gdy ten
otwierał drzwi. Pozwolił Tomkowi wejść
do domu, potem błyskawicznie wbiegł
za nim, zamknął drzwi i przez chwilę tylko zaczął grozić nożem. Po chwili
zadał pierwszy cios, prosto w żołądek.
Resztę bajki już Pan zna. Niemal pięćdziesiąt ciosów nożem. Ten świr nic nie
ukradł, porzucił ciało zalane krwią, zdjął
z siebie ubranie, włożył je do torby na
zakupy, założył świeże, wcześniej przygotowane, umył się, i tak opuścił mieszkanie Tomka. Wrócił do siebie, piętro
wyżej. To był jego sąsiad.
A: Był Pan naocznym świadkiem morderstwa? Te wszystkie szczegóły…
R. G.: Nie. Gdy Tomek został zamordowany byłem w drodze do pracy. Albo
dopiero wychodziłem z domu.
A: Więc skąd Pan może wiedzieć, że
tak przebiegało morderstwo? Skąd
w ogóle takie domysły.
R. G.: To nie są domysły!
A: Proszę się uspokoić i spokojnie powiedzieć, skąd Pan zna szczegóły zbrodni, skoro Pana tam nie było? Był Pan
świadkiem zbrodni czy nie?
R. G.: Nie. Widziałem co się zdarzyło,
ale dopiero później.
A: Później? Proszę się wyrażać precyzyjnie.
R. G.: Później, dwa dni po śmierci
Tomka, późnym wieczorem.
A: W jaki sposób Pan ujrzał to morderstwo? Ktoś Panu opowiedział? Jak to się
stało?
R. G.: Nie… nie o to chodzi. Pan nic nie
rozumie. To nie tak. Wie Pan, ja bardzo
przeżyłem śmierć Tomka. Nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Nie miałem z kim
porozmawiać… Porozmawiałbym z Tomkiem, zawsze wzajemnie się pocieszaliśmy… Ale jego już nie było. Chodziłem
po parkach, okolicach katedry. Szukałem miejsc, gdzie niewiele jest ludzi.
Prawie nic nie jadłem, mało piłem. Gdyby mnie pan wtedy widział… Nie przypominałem człowieka. Wyglądałem, jak
śmieć, wrak człowieka. Siadłem wtedy
obok Katedry św. Wojciecha. Kojarzy
Pan? Tam jest taki zagajnik, jakaś rzeź-

ba i jedna ławeczka. Właśnie tam usiadłem, spoglądając w niebo. Zmrużyłem lekko oczy. I stało się. Zobaczyłem
to wszystko. Jakbym tam był, jakbym
stał z boku. Widziałem, jak morderca
przygotowuje się do ataku. Jak kupuje
nóż, zakłada rękawiczki, jak wyczekuje,
aż wróci Tomek… Każdy cios odczułem
niemal z ﬁzycznym bólem. Dokładnie
czterdzieści osiem ran…
A: Nie wie Pan co mogło spowodować
tę wizję? Może nadużywał Pan alkoholu?
Jakieś narkotyki?
R. G.: Nie… Faktycznie piłem, ale niewiele, może trzy piwa i kilka kieliszków
wódki. Ale to było tego samego dnia,
gdy dowiedziałem się o śmierci Tomka.
A: A więc nie wie Pan co mogło spowodować tę wizję?
R. G.: Raczej nie… Po prostu usiadłem
na ławce… Ach! Zapomniałbym. Nim
zmrużyłem oczy oplotła mnie dziwna
mgła. Dziwna, bo niesamowicie gęsta.
Nie mogłem dostrzec w niej własnej
dłoni. Takie typowe „mgliste mleko”.
A: I myśli Pan, że to ona spowodowała
wizję?
R. G.: Nie wiem, nie mogę wiedzieć.
Byłem jednak przekonany, że to co
widziałem, jest prawdą. Nie potraﬁę
Panu tego wytłumaczyć. To tak, jak ze
wschodem słońca. Wie Pan, że rano
wstanie. Po prostu Pan wie. Ja też wiedziałem kto jest mordercą. Cały swój
żal mogłem przelać w przemoc. Mogłem
pokazać temu… nie, nie człowiekowi…
zwierzęciu, co czuł Tomek. Co czuje
osoba, która jest zamordowana, ot tak,
zupełnie bez powodu. Bo jakiś morderca
ubzdurał sobie, że musi poczuć jak to
jest zabić. Wie Pan, wcale nie musiałem
iść do tego świra. Nie słyszałem żadnego głosu: „Idź i grzesz więcej”. Nie, to
nie tak. Nikt mnie do tego nie nakłaniał.
Miałem wybór. Albo zgłosić się na milicję i wierzyć, że jakimś cudem uwierzą
w moje zeznania rodem z książek science-ﬁction, albo wziąć sprawy w swoje
ręce. Mogłem też pozostać bierny, zapomnieć. Sam Pan wie, co wybrałem. Nie
mogłem siedzieć z założonymi rękami.
Chciałem, by ten śmieć poczuł, że nie
może pozostać bezkarny. Że musi się
liczyć z konsekwencjami. Chciałem, by
poczuł dokładnie to samo, co poczuł Tomek w chwili śmierci.
A: Uważa Pan taki czyn, za sprawiedliwy?
R. G.: Nie wiem co to jest sprawiedliwość. Nie, nie uważam go za sprawiedliwy. Uważam go za słuszny.
A: Dziękuję za wywiad i poświęcony
mi czas.
R. G.: Również dziękuję i życzę, by
Pan nigdy nie znalazł się w takiej sytuacji, jak ja.
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24. maja na ul. Żołnierzy Radzieckich, w Białymstoku znaleziono ciało Tomasza S. Zadano
mu około pięćdziesięciu ran kłutych, głównie w klatkę piersiową
i brzuch. Milicja umorzyła śledztwo ze względu na brak dowodów.
27. maja, trzy dni po tym bestialskim mordzie, znaleziono
kolejne ciało. Obrażenia – niemal
identyczne. Śledztwo zostało zakończone, ponieważ morderca
sam zgłosił się na posterunek
milicji, krzycząc – Zabiłem, skurwiela, zabiłem! Niech smaży się
w piekle!
Radosław G., został skazany na
dwadzieścia pięć lat więzienia.
Naszemu dziennikarzowi udało się skontaktować z zabójcą
i przeprowadzić z nim wywiad.

Po kontakcie z Milicją, nasza redakcja
dowiedziała się, że zeznania mordercy
nie będą brane pod uwagę, ze względu
na „niepoczytalność i rozstrojenie nerwowe” oskarżonego. Śledztwo zostało
zakończone.
5

Niesamowite zdarzenie w pociągu
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SKŁAD WE MGLE

Do niesamowitego zdarzenia doszło ostatniej niedzieli pod Lesznem. Niewyjaśnione jak do tej pory zdarzenia negują działanie praw ﬁzyki,
a uczestnicy zdarzenia zgodnie potwierdzają przedstawione naszemu reporterowi zdarzenia. Kolejna sprawka Ciemności czy może zbiorowa halucynacja?

P

ociąg pospieszny relacji Katowice – Poznań opuszczał właśnie peron w Lesznie.
Była 23:15, część pasażerów już spała, inni
prowadzili niezbyt ożywione dyskusje. W całym składzie, zgodnie z zaleceniami Rządu,
paliły się światła. Gdy pociąg upuścił tereny
podmiejskie i zatopił się w mroku, nic nie zapowiadało anomalii.
Pierwsi dostrzegli zmiany maszyniści. Tory,
zamiast typowych dla tego odcinka znaków,
sygnalizacji i rozjazdów, odtwarzały jakby
jeden fragment. Pociąg przemierzał cały czas
ten sam odcinek torów, a w oddali, zamiast
świateł, okolicznych pól i wiosek, była tylko
Ciemność. Podjęto decyzję o zachowaniu
bezpiecznej prędkości.
W tym czasie również pasażerowie spostrzegli, że coś jest nie tak. Gdy skład powinien zgodnie z planem mijać na dużej
szybkości jedną z mniejszych stacji, a nadal
przemierzał bezkresny mrok – podróżujący
zainteresowali się widokiem zza okien. Mimo
silnego światła, widać było, że na horyzoncie
nie ma żadnych świateł, ani wsi, ani szosy,
który na tym odcinku biegnie równolegle torów. Jak relacjonuje jeden ze świadków, paniki nie było.
– Wszyscy staliśmy przy oknach i wpatrywaliśmy się w przestrzeń. Coś niesamowitego, wciągała nas, a my nie mogliśmy się
jej oprzeć. Najpierw sądziłem że wszyscy
starają się wypatrzyć światła na horyzoncie,
po chwili zrozumiałem, że sam wpatruję się
bezmyślnie w ciemność, jakby szukając ratunku w jej obserwowaniu. Staliśmy tak dobre kilkanaście minut, a pociąg zwolnił, ale
nie stawał. Wiedzieliśmy, że jedziemy gdzieś
w nieznane, że to już nie są tory znanego
nam świata, że porzucamy nasze rodziny,
naszych przyjaciół, naszą Ojczyznę.
Tak przedstawił nam to wydarzenie pragnący zachować anonimowość pasażer. Stan
hipnozy i dziwnego odrętwienia opanował
cały pociąg. Mijały minuty i nic się w nim
nie działo, wszyscy, jakby wbrew sobie, pochłonięci byli wpatrywaniem się w horyzont.
Wtedy pociąg stanął.
– Szarpnęło nagle nami i myślę, że to wyrwało nas z tego stanu. Większość doszła
jakoś do siebie i, chcąc wykorzystać postój
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składu, pobiegła w kierunku drzwi. Panika osiągnęła apogeum, ludzie kotłowali się
w drzwiach, wzajemnie się tratując. Chciałem poczekać z wyjściem ze składu, ale coś
nie pozwalało mi zachować spokoju. Po chwili
dołączyłem do ludzi. Wybiegali po kolei z pociągu rozbiegając się po okolicy.
Gdy sam dobiegłem do drzwi i wyskoczyłem przez nie, ujrzałem dziwny widok. Z dala
od oświetlenia pociągu okolica przybierała
księżycowy wręcz wygląd. Stąpaliśmy po
soczystej trawie, z daleka jaśniał księżyc,
a wszystko spowite było gęstą mgłą. Tak
przynajmniej wydawało się na początku.
Wraz z oddalaniem się od pociągu, mgła
przybierała na gęstości, by wkrótce przybrać
konsystencję nici pajęczych, które lepiły się
do ciała i ograniczały ruchy. To spowodowało,
że wiele osób postanowiło zawrócić.
Sam brnąłem przez kilkaset metrów, gdy
się potknąłem i upadłem na ziemie. Próbowałem wstać i włożyłem rękę miedzy kępy
trawy, poczułem nienaturalną ciepłotę ziemi.
Tak jakby gleba była żywym organizmem.
Nie jestem pewien, ale jakby wyczuł wyraźny puls… Zerwałem się do biegu i wróciłem
do przedziału.
Zamieszanie trwało, według świadków, ponad pół godziny. Co ciekawe, nasz reporter
dotarł do kilkunastu osób, które jechały tym
feralnym pociągiem i wszystkie zdają się potwierdzać tę historię. To jednak nie był koniec atrakcji tamtej nocy.
– Ruszyliśmy gdy tylko nabraliśmy pewności, że nikogo nie zostawiliśmy w tamtym
dziwnym miejscu – mówi jeden z pracowników PKP. Ruszyliśmy powoli, jeszcze raz
przepytując wszystkich pasażerów. Rozmowa była trudna, większość osób była mocno
zdenerwowana. Nie traciliśmy jednak nadziei
i maszyniści postanowili ruszyć z dozwoloną
na tych trasach prędkością. Jakie było nasze
zdziwienie, gdy rozstępująca się przed składem mgła nagle odsłoniła świt! Do Poznania
dotarliśmy po szóstej!
Po otrzymaniu tej relacji, nasz reporter
dotarł do wielu z pasażerów – wszyscy mieli
na prywatnych zegarkach godziny cofnięte
o ponad trzy godziny! Tak jakby przez ten
cały czas oni stali w miejscu a czas płynął.

Gdy badaliśmy tę, nie bójmy się tego słowa, anomalię otrzymaliśmy oﬁcjalne stanowisko Milicji w tej sprawie. Przytoczę jego
najciekawszą część.
Chcieliśmy powiadomić również, szanownego obywatela redaktora M. R. [skrót nasz
– red. nacz.] , iż w godzinach pokrywających
się z wyjazdem z Leszna pociągu relacji Poznań – Katowice doszło do poważnej awarii
jednego ze zbiorników państwowych zakładów przetwórstwa chemicznego „ProFan”.
Mamy powody przypuszczać, iż przeciek ten,
oddalony zaledwie kilometr od sieci trakcyjnej, mógł spowodować ulotnienie się niebezpiecznych gazów, co spowodowało w efekcie
zbiorowe halucynacje. Sprawa została zresztą przekazana do Trzeciego Ministerstwa
i mamy zapewnienie o toczącym się śledztwie.
Czekając na rozwój wydarzeń, przypomnę
tylko o niewyjaśnionym jak na razie fenomenie „znikających godzin”. Kto i po co miałby
przestawiać o trzy godziny zegarki pasażerów
dużego pociągu międzymiastowego? A jeśli
to były owe „niebezpieczne gazy”, które powodowały halucynacje, dlaczego nie skarżył
się na nie żaden mieszkaniec pobliskiej wsi?
Te, jak i wiele innych pytań, pozostanie bez
odpowiedzi.
Na koniec postanowiliśmy zamieścić fragment listu jakie otrzymaliśmy z Leszna. Nie
możemy potwierdzić jego autentyczności.
Adresat pozostał anonimowy.
Drogie Afery,
Piszę do Was list bo uważam Was za rozsądną gazetę, nie tak jak (…) [tytuły znane
redakcji]. Z pewnością Wasz reporter, wspaniały człowiek i dziennikarz, pan Robert,
zgromadził już większość ciekawych informacji i dokładnie zna przebieg wydarzeń. Ja
jednak chciałem poruszyć pewien szczegół,
które prawdopodobnie zniknął gdzieś w natłoku wydarzeń. Zapewne tylko ja o tym
wiem.
W Lesznie do pociągu wsiadło dwóch mężczyzn. Mieli na sobie szare palta, jeden był
mniejszy i bez przerwy kaszlał, drugi był
grubszy i miał brzydką cerę twarzy. Ale nie
to przykuło moją uwagę. Ten mniejszy miał
ze sobą czarną walizkę, sporych rozmiarów,
której nie odłożył na odpowiednie miejsce,
a trzymał cały czas na kolanach, przy tym intysewnie się pocąc. Ten gruby często wychodził na papierosa, na korytarz. Palił straszne
„Błyskawice”.
W momencie całej awantury z Ciemnością
i mgłą, ci panowie zachowywali spokój, choć
widać, że byli spięci. Gdy pociągiem szarpnęło, nie powstrzymałem się i ruszyłem
do wyjścia. Nie dotarłem do niego w skutek interwencji jednego z konduktorów. Po
trzydziestu sekundach, może minucie, wróciłem do przedziału. O dziwo mężczyzn już
nie było. Na klapie przy oknie leżała jedynie
paczka „Błyskawic”. Mam ją do dziś.
To chyba wszystko. Nie wiem czy komuś to
się przyda. Musiałem to jednak napisać.
Pozdrawiam Redakcję i Pana Roberta
Anonim

ryc. Tomb

KRONIKA
NIEZIDENTYFIKOWANYCH
OBIEKTÓW LATAJĄCYCH

N

a drodze do Elbląga, w zeszłą sobotę, doszło do ciekawego
wypadku. Jak podaje nasz reporter, wywróciła się ciężarówka. Choć kierowcy nic się nie stało, niesamowita wydaje
się relacja, podłóg której drogę zajechał mu lśniący jasnobłękitnie obiekt. Zajmował całą szerokość drogi, a światło na tyle
oślepiało, że dalsza jazda była niemożliwa. Kierowca rozpoczął
hamowanie, w skutek którego uderzył bokiem pojazdu o niezidentyﬁkowany obiekt. Spowodowało to wypalenie dziury wielkości metr na metr. Przybyły na miejsce wypadku reporter potwierdza osmalone brzegi dziury w części ładunkowej pojazdu.
Odmienne zdanie na całe wydarzenie ma Milicja, która twierdzi,
że całe zajście miało cel rabunkowy, a NOL to jedynie wymysły
kierowcy. Celem rabunku miały być ponoć konserwy mięsne,
które wiozła ciężarówka. Prawdy za pewne nie poznamy, choć
konserwy rzeczywiście zniknęły.
a poznańskich osiedlach, w dzielnicy Winogrady, od dwóch
tygodni mieszkańców niepokoją światła, które migają
w późnych godzinach nocnych, w okolicach parkingu. Zajście
nie byłoby zbyt przykre, gdyby nie wybijane ostatnio szyby
i łamane lusterka. Związek Badaczy Pojazdów Pozaziemskich
w Poznaniu twierdzi, że to wyspecjalizowane sondy szpiegowskie Obcych, które badają nasz stan technologiczny. Stróże
nocni twierdzą, że to dzieciaki z latarkami i kamieniami. Dziwne, że rodzice pozwalają im wychodzić na noc…

N

iewyjaśniane doniesienie mamy spod Buku, gdzie w jednej
z okolicznych Wspólnotowych Spółdzielni Gospodarczych,
rolnik Janusz K. przeżył nocne spotkanie zdaje się wysokiego
stopnia. Wyszedł na wieczorny obchód gospodarstwa, dojrzeć
i zagonić krowy, gdy rozległ się przeraźliwy świst. Po chwili,
na pobliskim wzgórzu, przy ujadaniu psów oraz niepokojącym
ryku bydła, dojrzał „wielki jak stodoła pojazd świetlny”, który
raził go tak, że nie mógł na niego patrzeć. Słysząc niepokojący
odgłosy „jakby zarzynali mi krowy”, rzucił się z widłami na ów
obiekt. Widać przestraszył Obcych, gdyż obiekt z podobnym
świstem i zniknął w chmurach. Po chwili zapadł zmrok. Janusz
K. widząc dwie, zabite ostrymi narzędziami krowy, udał się Komendę Milicji w Buku, gdzie zmierzono u niego 3,4 promila alkoholu i osadzono do czasu wytrzeźwienia. Trudno wierzyć tej
relacji, szczególnie jeśli brać po uwagę wypowiedź sąsiadów
Janusza K., którzy otwarcie nazywają go „pijakiem i to takim co
potraﬁł wypić dowolny płyn”. Pikanterii dodaje fakt, że ów zwid
pijacki, który przyśnił się jakoby Januszowi K. pozostawił silny,
spalony ślad na wzgórzu pola. Czyżby obca cywilizacja miała
pecha i traﬁła na dość miernego przedstawiciela ludzkiej rasy?

Niezidentyﬁkowany Obiekt Latający sfotografował jeden
z naszych czytelników. Eugeniusz Brzoza z Tarnowskich
Gór ujrzał latający spodek krążący nad drzewami, gdy
rąbał drewno na opał. Udało mu się zrobić zdjęcie zanim
obiekt odleciał w stronę północy. Okoliczni mieszkańcy
twierdzą, że nic nie widzieli, ale nocą na polach pojawiły
się kręgi zbożowe o nieznanej konﬁguracji.

Stowarzyszenie Pracowitej Młodzieży
zaprasza na festyny

PRACUJ Z NAMI
organizowane na terenie całego kraju
w dniach 15-25 lipca

POCZTA
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Droga redakcjo
Mieszkam w Koluszkach Dolnych i czytam AFERY od
początku ich istnienia. Niedawno wydarzyło się przy
mojej ulicy coś, co skłoniło mnie do napisania listu do
Was.
Otóż moja sąsiadka [nazwisko do wiad. redakcji] przestała wychodzić z domu, kiedy zapytałem jej syna co się
stało, tylko na mnie popatrzył wilczym wzrokiem i nic nie
powiedział. Po kilku dniach postanowiłem ją odwiedzić,
bo myślałem, że może być chora. Drzwi domu zastałem uchylone, pomyślałem że ktoś się włamał. W środku
wszystko wymazane było czymś czarnym, a syn sąsiadki siedział przy stole nieruchomy nad speśniałą kanapką. Słowo daję, była nadpleśniała, jakby siedział tam
już całe dnie. Nie wydał z siebie słowa, kiedy zacząłem
krzyczeć – bo się zdenerwowałem – odwrócił się w moją
stronę i tylko popatrzył na mnie. Na twarzy miał jakieś
szare ślady, jakby się czymś pobrudził.
Wystraszylem się i uciekłem. Powiadomiłem Milicję
i po godzinie przyjechali na miejsce. Weszli do domu
i odjechali, jakby nic się nie stało. Późnym wieczorem
przyjechał wóz strażacki i wysiadło kilku ludzi w skafandrach, jakby się paliło, mieli jakieś reﬂektory, tak
że u mnie było jasno jak dzień jak zapalili je na ulicy.
Wyciągnęli syna mojej sąsiadki i coś co wyglądało jak
worek ze zwłokami i odjechali.
W „Wieściach Lokalnych” ukazała się tylko informacja, że moja sąsiadka została zamordowana przez syna,
któego aresztowała policja, ale ja wiem co widziałem.
Skontaktowaliśmy się z milicją w Koluszkach Dolnych
i uzyskaliśmy informację, że Hubert S., syn Alicji S. został zatrzymany pod zarzutem morderstwa, ale zmarł
z powodu raka jelita grubego. Nasz reportek bada sprawę, niedługo opublikujemy na ten temat artykuł.
7

Fotoreportaż

SZPITAL DUCHÓW?
Od pewnego czasu do naszej redakcji dochodziły informacje, że
w opuszczonym budynku dawnego szpitala w Rybniku działy się
niepokojące rzeczy. Zbadaliśmy sytuację na miejscu.

P
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aństwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku
przy ul. Gliwickiej został zamknięty w 1996 roku po serii niewyjaśnionych
wydarzeń, które mogą mieć związek
z samobójstwem ówczesnego dyrektora
Radosława Juszczyńskiego.
Następne 9 lat budynek stał pusty, brakowało bowiem pieniędzy na zagospodarowanie, powstał też nowoczesny szpital
dla umysłowo chorych w Wodzisławiu
Śląskim.
Według akt milicji, do których udało
nam się dotrzeć dyrektor Juszczyński
powiesił się w piwnicy na rurze z centralnego ogrzewania. Personel szpitala
odmówił zeznań, ostatecznie śledztwo
zawieszono z braku dowodów. Nie przestały jednak krążyć plotki, że w szpitalu
dzieje się coś niedobrego, ostatecznie
placówkę zamknięto w marcu 1996 roku,
miesiąc po śmierci Juszczyńskiego.
Pacjentów przeniesiono do szpitala
w Katowicach. Niektórzy wszak wpadli w szał i doszło do kilku przypadków
śmiertelnych, w tym uduszony został jeden z pielęgniarzy.
Sprawa ucichła, a szpital pogrążał się
w ruinie. Wkrótce stał się miejscem
spotkań buntowniczej młodzieży oraz
schronieniem dla bezdomnych. Po wybudowaniu nowych ogromnych blokowisk
w dzielnicy Paruszowiec i Piaski, bezdomni zostali tam przeniesieni, a teren
szpitala zamknięto.
Okoliczni mieszkańcy zaczęli jednak
narzekać na światła i głosy, które nocą
dochodziły z budynku. Milicja początkowo badała każde doniesienie, ale wkrótce było tego zbyt wiele i następne zgłoszenia po prostu ignorowano.
W lutym 2004 roku na Paruszowcu zaginęły jednak dwie młode osoby, któ-

W podziemiach szpitala popełniło samobójstwo dwóch nastolatków.
fot. © 2005 www.OPACITY.us
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re widziano w okolicy szpitala. Sprawa
bardzo szybko przycichła, ale odżyła na
nowo w grudniu tego roku, kiedy przyjaciel dwójki zagnionych, Robet U. (lat
16) wyszedł z katatonii, w którą wpadł
w okolicach lutego i zaczął mówić.
Jego słowa uznano początkowo za konfabulacje, szczególnie biorąc pod uwagę wcześniejszą katatonię młodzieńca.
Sprawą zainteresowała się jednak prokuratura, gdy Robert został złapany na próbie włamania do budynku koło szpitala.
W mieszkaniu nastolatka znaleziono
sprzęt zabrany ze szpitala, w tym leki.
Chłopiec przyznał się, że często odwiedza szpital, żeby porozmawiać z zaginionymi przyjaciółmi, którzy tam zostali.
Milicja śledziła Roberta podczas jednej
z jego eskapad i w piwnicy szpitala znaleźli ciała zaginionych (Agata L. i Wiesław K.), którzy prawdopodobnie podcięli
sobie żyły w lutym tamtego roku.
W styczniu Robert traﬁł znów do szpitala w Wodzisławiu na leczenie, gdyż po
przesłuchaniu na nowo popadł w katatonię.
Policja zabrała zwłoki i zabezpieczyła
miejsce, ale nigdy nie wyjaśniono dlaczego dwójka nastolatków popełniła samobójstwo w podziemiach opuszczonego
szpitala, a jedyny świadek oszalał.
Aktualnie szpital jest w ruinie, jak możecie zobaczyć na zdjęciach wykonanych
przez naszego fotoreportera. Wszędzie
wala się porzucony sprzęt, jakby budynek opuszczano w pośpiechu. Co ciekawe w chłodni można znaleźć rozsypujące
się zwłoki, których nie usunięto do tej
pory.
Na pozór nic nie wskazuje, by miejsce
było nawiedzone. Ale spacerując korytarzami mamy nieodzowne wrażenie, że
coś w pustym budynku obserwuje każdy
nasz ruch, nasłuchuje każdego odgłosu,
który odbija się echem od odrapanaych
ścian.
Jakie były powody śmierci dyrektora,
a później dwójki nastolatków? Czy prawdą jest historia opowiadana przez niektórych byłych pensjonariuszy, że w szpitalu
znajdowało się Coś, co próbowano ukryć
przed światem, Coś pradawnego, co żerowało na ludzkich uczuciach, łaknęło
nowych wrażeń, badało i szukało?
„Dopadlo niektórych pacjentów, a nawet pielęgniarkę i lekarzy. Dyrektora też
dopadło. Wysysało z człowieka życie,
sprawiało, że nie widziało się potrzeby
dalszej egzystencji.” – powiedział nam
Zbigniew Ch., pensjonariusz szpitala
w Wodzisławiu Śl., dawny pacjent szpitala w Rybniku. – „Najbardziej baliśmy się
nocą, kiedy gasły światła. Albo w izolatce. Z izolatki nie wracało się normalnym.
Tam człowiek nie mógł się bronić.”
A może po prostu miejsce stało się meliną, której przestępcy chronią za wszelką cenę?
Jeśli dowiemy się czegoś więcej, nie
omieszkamy Was poinformować.
TK

Szpital wygląda jakby został opuszczony
w pośpiechu. Wszędzie widać porzucony
sprzęt, w szafkach znajdują się leki, a w
kostnicy wysuszone zwłoki.
fot. © 2005 www.OPACITY.us

Na korytarzach wala się porzucony sprzęt,
a nawet stare papiery z danymi pacjentów, farba odpada ze ścian.
fot. © 2005 www.OPACITY.us

Niemal cały czas w ruinach wyczuwa się
czyjąś obecność, jakbyśmy byli obserwowani.
fot. © 2005 www.OPACITY.us

Schody na piętro.
fot. © 2005 www.OPACITY.us
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Wojna Światów

Reżyseria: Steven Spielberg
Scenariusz: Josh Friedman, David Koepp
Muzyka: John Williams
Rok premiery: 2005

Tomasz Kucza

Sen to Chihiro no kamikakushi
Spirited Away
Scenariusz i reżyseria: Hayao Miyazaki
muzyka: Joe Hisaishi
Rok premiery: 2001

Film animowany zrealizowany w Japonii. Baśń dla dzieci, którą każdy powinien obejrzeć. Rozpoczyna się, kiedy
dziewczynka Chichiro wraz z rodzicami
jedzie samochodem do nowego domu.
Po drodze natykają się na tajemniczy
tunel i wchodzą do środka. Tak zaczyna
się wielka przygoda Chichiro…
Animacja jest utrzymana w żywych
kolorach, na ekranie roi się od dziwacznych stworzeń, bogów, demonów, postaci o niejasnej naturze. Nie wszyscy
okazują się tymi, na których wyglądali
na początku, a fabuła jest bardzo zawikłana.
Film wywarł na mnie spore wrażenie.
Dotychczas nie oglądałem wielu animacji japońskich, a Spirited Away zdecydowałem się obejrzeć skuszony dobrymi
recenzjami. Teraz przymierzam się do
nadrobienia strat.
„W Krainie Bogów” nawiązuje zapewne do japońskich legend i mitów, ale
widać tam także wpływ baśni i mitów
nam bliższych – kto nie pamięta bajek
z dzieciństwa, gdzie ktoś musiał wybierać z grupy zwierząt złej wiedźmy, jedno? Kto nie pamięta mitu o Odyseuszu?
Barwne postaci, niezwykłe stwory,
klimat czasem wesoły, czasem mroczny, innym razem wręcz ﬁlozoﬁczny. Film
jest zrównoważony, nie ma nudnych
momentów, a magia i piękno „Krainy
Bogów” zniewalają. Światom fantasy –
które wpadły w sztywne ramy potolkienowskich elfów i krasnoludów – bardzo
często brakuje takiej właśnie magii, wyobraźni, elementów z pogranicza absurdu, które tworzą klimat
niezwykłości i piękna.
Warto obejrzeć, warto
też nie czytać wcześniej
żadnych recenzji, które
zdradzają fragmenty fabuły (a już sam początek potraﬁ zaskoczyć!),
bo na każdym kroku będziemy w „Spirited Away”
zaskakiwani.
Polecam
wszystkim. Gdyby to była
książka, rzekłbym „lektura obowiązkowa”. Mistrzowie Gry znajdą mnóstwo
pomysłów gotowych do
wykorzystania
podczas
przygody.
Tomasz Kucza

Sin City

Reżyseria: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino
Scenariusz: Robert Rodriguez, Frank Miller
Rok premiery: 2005

„Sin City” jest ekranizacją komiksów
Franka Millera. Ekranizacją zrealizowaną w niezwykły sposób, bowiem twórcy
starali się oddać wygląd stron komiksu
na ekranie kinowym.
Efekt jest niesamowity – mamy czarno-biały ﬁlm z elementami w jaskrawych barwach, krew jest biała i leje się
gęstymi strumieniami. Po raz pierwszy
zastrzeżeniem nie jest zbytnia pompatyczność bohaterów, bowiem tutaj bohaterowie są po prostu… komiksowi.
Zgodnie z założeniem ﬁlmu. Nawet rysy
twarzy upodobniono do oryginalnych
odpowiedników.
Nie czytam wielu komiksów, ale ekranizacja Sin City przypadła mi do gustu.
Artystyczne podejście sprawiło, że ﬁlm
ogląda się z zapartym tchem, czasami
mamy wrażenie, że patrzymy na karty
komiksu.
Największą wadą wydaje mi się przesadna brutalność, która po prostu powoduje obrzydzenie. Drugą z wad jest
pokawałkowanie fabuły. Praktycznie
dostajemy trzy ﬁlmy w jednym, ale niezbyt dobrze połączone w całość.
„Sin City” jest nowatorski. Ostatnio
w kinie z Hollywood rzadko się coś takiego zdarza.
Tomasz Kucza
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Na początku ostrzeżenie: do tekstu
mogły się wkraść subtelne spoilery, ale
fabuła jest na tyle przewidywalna, że
nikt na tym nie ucierpi.
Lubię czasem zobaczyć efektowny,
wypełniony efektami specjalnymi ﬁlm.
Dlatego zdecydowałem się obejrzeć
„Wojnę Światów”. Nazwisko Spielgerga
wydawało się gwarantować, że widowisko będzie prezentować wysoki poziom,
w końcu to twórca chociażby „Bliskich
spotkań trzeciego stopnia”, czy „Jurassic Parku” – ﬁlmów, które oceniam dość
wysoko.
Zawiódł mnie już początek. Dziwny
głos czytający słowa z powieści H. G.
Wellsa nijak się miał do tego znanego
z „Wojny Światów” Jeffa Wayne’a – chociaż słowa te same, głos nijaki. Czepiam
się, pomyślicie, ale taki mały szczegół
na początku, potraﬁ nieźle zniechęcić.
Później jest lepiej. Ciekawe postaci,
atak pokazany z punktu widzenia gapiów, a nie zawieszonej w powietrzu
kamery, ucieczka samochodem po znieruchomiałej autostradzie (tu już dają
o sobie znać pierwsze głupawki scenariusza – samochód działa po wymianie jednego elementu, chociaż spalona
została ponoć cała elektronika). Dalej
nie jest źle, ale zaczyna się robić monotonnie, a druga połowa ﬁlmu jest po
prostu nudna i strasznie niewiarygodna
(granaty chociażby). Spielberg wpada
też w typowo amerykańskie schematy –
wojsko dzielnie stawia czoła najeźdźcy,
nie ma dezercji, buntów, rabunku – nie,
żołnierze to wzór amerykańskich cnót.
Tak od połowy ﬁlm jest nudny i pozostaje taki już do końca. Zakończenie za
to potraﬁ rozbroić. Po prostu wymiata
głupotą i urwaniem jakby w połowie, ot,
uciekają sobie, a chwilę później już jest
po wszystkim.
Na uwagę zasługuje w ﬁlmie sposób
przedstawienia obcych oraz ich robotów,
które są trochę w stylu retro. Niestety
miejscami efekty specjalne nazbyt rzucają się w oczy, maszyny są zbyt czyste,
pola siłowe wyglądają komputerowo,
a maszyna na tle nieba przypomniała mi
jak żywo… niezbyt udanie wklejone obrazy grodów w „Ogniem i Mieczem”, po
prostu nie wyglądało to prawdziwie.
Na szczęśćie takie sytuacje są nieliczne (może dwa, trzy momenty w ﬁlmie)
i zazwyczaj efekty specjalne wyglądają
naturalnie.
Podsumowując: ﬁlm jako sensacja
zbyt nudny, jako coś innego zbyt głupi.

W Krainie Bogów
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Batman - początek

Dzieci Diuny

Soundtrack z ﬁlmu „Batman - początek” zaskakuje brakiem przewodniego
motywu znanego z poprzednich ﬁlmów
o Batmanie.
Na płycie znajduje się dwanaście
podobnych stylem utworów, miejscami przepełnionych nostalgią, miejscami
pełnych dynamizmu. Stosunkowo ponure, przypominają trochę kompozycje do
„The Rock”. Większość jest na smyczki,
w tle pobrzmiewa sekcja basowa.
Całość będzie stanowić świetne tło
na sesje dark fantasy albo do systemów
grozy. Także na sceny bitwy znajdzie
się coś ciekawego – „Mollosus” zaczyna się świetnym motywem idealnym na
szybkie pościgi albo walkę, motyw ten
występuje także często w innych utworach. Jeden z najlepszych sountracków,
jakie słyszałem, a słyszałem ich sporo.
Słucha się niezwykle przyjemnie.

Muzyka z miniserialu „Dzieci Diuny”
(stosunkowo wiernej ekranizacji książek Franka Herberta „Mesjasz Diuny”
i „Dzieci Diunny”) świetnie oddaje klimat
Diuny. Mamy zarówno utwory monumentalne (główny motyw m. in. w Main
Title), mroczne (Fear is the Mind Killer),
świetny utwór Inama Nushif – śpiewany
po wolańsku (fremeńsku), w ﬁlmie stanowił tło wydarzeń zamykających „Mesjasza Diuny” (poród Chani połączony
ze scenami likwidowania wrogów Paula).
Face Dancer to muzyka tła, nostalgiczny
The Throne of Alia wprowadza nas w klimat dworskich ingryg i tajemnic, zaś
Trap the Worm pokazuje dzikość piaskali
i Wolan (Fremenów). W The Jihad mamy
powtórzony – z bardziej egzotycznym
wprowadzeniem – główny motyw. The
Ring of Paul z kolei przedstawia drugi
z motywów, bardziej nostalgiczny, egzotyczny, rozwinięty później w Exiles
oraz (z dodatkiem bębnów) w My Skin
is not my Own. Wolańskie klimaty świetnie oddaje „The Desert Journey”.
Cała płyta (będąca muzyką z czterogodzinnego miniserialu) zawiera 36
ścieżek i tworzy całość, którą porównać
można tylko do „1492 - Conquest of
Paradise”, gdzie podobnie utwory świetnie pasowały do siebie i tworzyły jedną
symfonię.
„Dzieci Diuny” to płyta bardzo dynamiczna, wzniosła, w trochę pustynnych,
trochę mesjanistycznych, trochę monumentalnych klimatach. Sporo tutaj
orientalnych instrumentów, sporo orkiestry, sporo głosów śpiewających bez
słów – jakby połączenie świata Wielkich
Rodów i Wolan.
Dzięki muzyce ﬁlm „Dzieci Diuny” zyskał świetny klimat, którego trochę brakowało w nowej ekranizacji – „Diunie”.
Brian Tyler skomponował także muzykę
do „Darkness Falls”, „Bubba Ho-Tep”,
„Frailty” (polecam i ﬁlm i soundtrack),
„Godsend” oraz „Constantine”. „Dzieci
Diuny” były jednak jego pierwszą „większą” płytą do ﬁlmu fantastycznego.
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Kompozytor: J. N. Howard
Wykonawca: Hans Zimmer

Tomasz Kucza
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Battlestar Galactica season 1
Kompozytor: Bear McCreary

Na tą płytę czekałem długo. Wcześniej ukazała się muzyka z miniserialu
„Battlestar Galactica”, ale dopiero soundtrack sezonu pierwszego znakomitego serialu zwracał na siebie uwagę.
Muzyka jest niezwykła, tak jak i sam
serial. Różnorodna od motywów elektronicznych, na bębny, poprzez operę
i orkiestrę. Płyta zawiera aż 30 utworów, ale nie są to oderwane urywki,
ale pełnoprawne kompozycje, niektóre
układające się w całość. Każdy kto widział serial albo miniserial natychmiast
rozpozna charakterystyczny „Prolog”.
Podczas utworów „Passacaglia”, „Kobol’s
Last Gleaming”, „Destiny” i „The Shape
Of Things To Come” mamy przed oczyma sceny z dwóch ostatnich odcinków,
które były świetnie zgrane z muzyką.
Polecam album każdemu miłośnikowi muzyki ﬁlmowej. Na sesje także się
przyda ze względu na dużą różnorodność utworów.
Tomasz Kucza
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Sierżant

Autor: Miroslav Žamboch
Wydawnictwo: Fabryka Słów
ISBN 83-89011-59-X

Kompozytor: Brian Tyler

Tomasz Kucza

Książka bardzo nietypowa. Mamy bowiem
do czynienia jednocześnie z magią, nekromancją, jak i karabinami, czołgami, prochem… Tytułowy sierżant Lancelot, syn maga
teoretyka, który zaginął w tajemniczych okolicznościach wplątuje się w sprawę, która wydaje się go przerastać.
Powieść jest krótka, fabuła zawiła, zakończenie zaskakujące. Autor wykreował świat
bardzo oryginalny, podobny trochę do rzeczywistości „Innego świata” Jacka Dukaja – magia stanowi naukę, która buduje fundament
świata, jest swego rodzaju ﬁzyką, która określa co jest możliwe, a co nie.
Głównym elementem tej „ﬁzyki” jest
próg Chandrekosa, który określa stabilność
przedmiotów i istot oraz utrudnia znacznie
tworzenie złożonych urządzeń jak czołgi, czy
samochody. Badania nad progiem prowadził ojciec głównego bohatera ścigany przez
kontrwywiad królowej. Lancelot przypadkowo
staje się pionkiem w większej grze i wspólnie
z poznaną nauczycielką i magiem ze swego
dawnego oddziału prowadzi śledztwo, próbując uratować skórę i… ojczyznę.
Na uwagę zasługuje także dobre wydanie,
typowo dla Fabryki Słów z kilkoma klimatycznymi ilustracjami.
Tomasz Kucza

muzyka

•••••
orkiestra
chóry
elektronika

Avalon

Kompozytor: Kenji Kawai

Film nie każdemu przypadł do gustu,
mimo świetnej fabuły i klimatowi mógł
sprawiać wrażenie nudnego.
Nawet jeśli jednak nie lubimy ﬁlmu
„Avalon”, musimy znać muzykę. Na płycie mamy sporo elektroniki, a główny
motyw chóry śpiewają po… polsku w tle
zaś dudnią kontrabasy i wiolonczele.
Muzyka niezwykła, klimatyczna, czasem trudna w odbiorze – tak jak i ﬁlm.
Przykładowo utwór „Nine sisters” to
cztery minuty powtarzanego w kółko
motywu, który powoli staje się głośniejszy, nabiera nowych barw, zmierza ku
nagłemu końcowi.
Kolejna z moich ulubionych płyt, więc
nie recenzuję dalej, żeby nie być zbyt
subiektywnym. Gorąco polecam.
Tomasz Kucza

felietony
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Kości satanisty
rzucone na stół

felieton

Pierwszy to oczywisty strach przed nieznanym.
Każdy ma obawy przed zejściem do własnej piwnicy
w bloku wieczorem. Któż się nie boi śmierci. Każdy
– nikt nie wie co jest po drugiej stronie, bo pozostaje tylko wiara. Strach nie jest obcy nikomu. „Nie boi
się tylko głupiec”. Choć i czasem głupiec się boi, co
należy przyznać. Księża często nie znając problemu
stosują studencką metodę zdawania egzaminów. Na
pytanie o wiersze, dajmy na to Grochowiaka, student zaczyna wypowiedź „Podobnie jak u Grochowiaka, tak i u Mickiewicza…”. Stosowana jest taktyka
okrężna i w efekcie w drugim już zdaniu jesteśmy
przy faryzeuszach lub sektach z Azji mniejszej.
Następnym nie mniej ważnym czynnikiem jest
głos Kościoła. Gdyby się przyjrzeć historii bliżej to
można stwierdzić, że to właśnie Kościół kształtował w dużej mierze nasze czasy. Przejmował szkoły i kształcił młodych w średniowieczu, organizował
wyprawy krzyżowe, nadawał ekskomuniki, piętnował. (Czy to dobrze, czy też nie, jest kwestią sporną
i zależy w dużej mierze od poglądów osobistych.)
Nie można jednak zaprzeczyć, że na przestrzeni
lat to Kościół jest w dużej mierze głosem mającym
duży wpływ na opinię publiczną (vide Radyjo M).
Księża słyszą hasło „złe” bądź „to jest bee” od
przełożonych i kwestia ta nie jest poruszana ponieważ sprawa jest praktycznie zamknięta. W tym temacie przytaczane są kanony nic nowego nie wnoszące do tematu. (vide Lista Ksiąg Zakazanych).
Częstym wyjątkiem od reguły mogą być Jezuici,
którzy w przeciwieństwie do reszty duchowieństwa
nie zamykają się. Jest to jeden z najlepiej wykształ-

conych zakonów, a więc i otwarty na poruszanie nawet najbardziej niewygodnych tematów. Człowiek
wykształcony może się przynajmniej ustosunkować
do tematu na podstawie własnego doświadczenia, a nie własnego zdania będącego często gliną
w rękach osób stojących wyżej w hierarchii. Strach
przed nieznanym oraz nieznajomość tematu są więc
głównymi czynnikami sytuację obecną.
Skąd jednak się bierze to zamknięcie tematu. Powód jest, i to poważny, dla którego to kościół potępia RPG. Chodzi o wiernych i wiarę.
Gry fabularne kształtują osobowość, rzeźbią
wręcz na nowo człowieka. Przez zróżnicowanie systemów możemy być praktycznie każdym. Pozwalają
na wybór z pośród niezliczonego panteonu bóstw.
Oferują niebo za życia. Pozwalają władać magią. To
wyobraźnia wyznacza granice własnych możliwości.
Wiara w Boga tego nie oferuje. To Bóg narzuca granicę. Kościół jedynie obiecuje życie wieczne będące
jedynie obietnicą – nikt z wiernych jeszcze nie mógł
doświadczyć go za życia na Ziemi. Wreszcie długie
granie oraz zaangażowanie w rolę często pozwalają na wejście w metaﬁzykę i ﬁlozoﬁę. Otwierają się
horyzonty myślowe często niezgodne z nauką kościoła – czymże jest przecież Kult bądź Świat Mroku. Pozwalają te systemy na rozważanie istoty życia
i duchowości na własną rękę. To wydawcy i autorzy
handbook’ów zaczynają kształtować młodzież. Młodzież, która nie chodzi do kościoła, a wybiera zabawę lub RPG (tu akurat w mniejszości).
Kościół wychodzi więc z założenia, że to co nie
zgodne z jego nauką jest złe. Nie jest nawet sam
w tym rozumowaniu. Podobne świadectwo mamy
zapisane w historii. Rewolucja francuska – kto nie
był za rewolucją był przeciw i szedł na gilotynę.
Szczęście, iż kościół to cywilizowana instytucja, bo
już kosz byłby pełny, gdyby podobnie postępował
jak Robespier. Skąd jednak przekonacie, że RPG
= Satanizm? Któż jest odwiecznym przeciwnikiem
Boga? Szatan oczywiście. Podlec stworzył rozrywkę
dla młodzieży i teraz wciąga ją do sekt.

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

Swego czasu w telewizji mieliśmy szansę zobaczyć kolejny przepyszny skecz w wykonaniu naszych
kochanych (p)osłów. Otóż grupa kabaretowa nazwiska Giertychów wysunęła pomysł, aby w Polsce zakazać wydawania komunii do rąk wiernych podczas
tegóż sakramentu. Powód jest wyśmienitym przedsmakiem pointy. Otóż wyobraźcie sobie. Sataniści
kradną komunie z kościoła!. A to podłe szczury! Już
im Maciek i Romek G pokażą. To jednak jak pisałem
przedsmak. Otóż pointa jest najlepsza. Zapytano
się jednego z satanistów o kwestię kradzieży komunii. Odpowiedział bardzo krótko. „Zacząć należy od
tego, że sataniści nie chodzą do kościoła”. Niestety
Romek i Maciek na to nie wpadli. Szkoda.
Podobną sytuację mamy w środowiskach skrajnie religijnych. W „Naszym Dzienniku”, „Słowie” itp.
można było się natknąć swego czasu na artykuły
demonizujące światek RPG i jego „wyznawców”.
Zastanowić się należałoby skąd się bierze takie
rozumowanie. Czynników powodujących takie, a nie
inne sytuacje jest parę.

Czy aby jednak RPG rzeczywiście jest zagrożeniem? I tak i nie. Czemu?
Niestety nie możemy zaprzeczyć, iż wiele się słyszy o tym jak gra wpływa na psychikę graczy. Sesje
często pozostawiają odciśnięte piętno na graczach
(wśród niektórych tych bardziej zaangażowanych,
spotyka się to w przypadku graczy Świata Mroku).
Słyszy się też o dziwnych wypadkach, po tym jak
ktoś uzależniony od RPG robi różne dziwne rzeczy
(napad na bank, zniknięcia). Przed takimi faktami
trudno uciec i istnieje potrzeba przyznania, iż pro-
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blem istnieje. RPG może być więc zagrożeniem dla
osób o słabej psychice, bądź też ludzi szukających
w RPG prawdziwego, dobrego życia w grze (czyli
nieudaczników?). Jednak gdy przypatrzyć się bliżej,
zauważmy jaki odsetek graczy to ci „zwyrodniali/
zmienieni”. Podobnym zagrożeniem może być zarówno narkomania, alkoholizm, przemoc w grach.
Podobnym jednak stanowczo nie takim samym.
W porównaniu do nałogów dziwne zachowanie
graczy RPG jest wręcz promilem w stosunku do liczby alkoholików, narkomanów, dzieci mordujących
w szkołach nauczycieli. Dlaczego więc RPG jest tak
atakowane, gdy na ulicy, pod nosem wręcz, Kościół
ma większy problem. Ano pisałem już. RPG może
być podstawą do szukania Boga na własną rękę.
Księża zaś muszą nawracać. Taka ich rola, a wręcz
obowiązek. Pijaczek wręcz modli się co dzień do
Boga o wyleczenie z choroby.
Jest jeszcze jeden ważny element „walki” kościół-RPG. Zarzuca się grom fabularnym przemoc, gwałty, nastawienie na walki i mordy. To czy sesja będzie
ociekać krwią zależy od graczy i MG. Bo to właśnie
oni kształtują świat w grze. To oni będą decydować,
czy zabiją przechodnia, czy też wspomogą żebraka
dychą. To MG nie ukazuje graczom zabitych przez
nich osób jako ludzi mających przeszłość, ale jako
statystów. Twórcami więc wizji graczy-rzeźników są
więc sami RPGracze. Żaden z podręczników nie doradza jak zabijać, nie jest też encyklopedią zabójcy.
Opisuje tylko mechanikę, która ma symulować świat
otaczający bohaterów. Same pomysły na testy czy
też broń zapisaną w podręczniku nie jest też wyssana z palca, czy też wyciągnięta z kapelusza magika.
Większość to przecież kompilacja znanych dla autorów elementów świata ich otaczającego. To nie oni
wymyślili miecze i proch. Nie wińmy więc autorów

za nie ich grzechy.
Argumentacja jakoby podręczniki były kursem do
zabijania – popadając w podobną skrajność można
zaargumentować jakoby sama Biblia była analogiczną przez ukazanie walk czy sam fakt ukrzyżowania
Chrystusa – były manifestacją przemocy… Gdyby
dalej tak rozumować to fechtbuchy, czyli książki
o walce mieczem, będą wręcz środkiem piekieł i siedliskiem szatana. Wreszcie najbardziej śmieszna
rzecz – dresy i kibole oraz skrajni faszyści i antysemici (nieco podobną postawę reprezentuje Młodzież
Wszechpolska) stanowią realne, namacalne a czasem dla jednostek bolesne zagrożenie.
Pisałem o praktycznie samych negatywnych stronach RPG. Należy jednak pamiętać. Każdy medal
ma dwie strony. Warto przecież też wspomnieć te
pozytywy gier fabularnych.
Gry RPG:
– rozwijają wyobraźnię;
– kształtują wrażliwość;
– poszerzają horyzonty;
– poszerzają zasób słów;
– uczą zdrowego rozsądku;
– uczą empatii;
– pozwalają na efektywne i przyjemne spędzenie
czasu ze znajomymi;
– pozwalają na zawieranie nowych znajomości;
– są często przedłużeniem bądź początkiem nowych zainteresowań – vide Ruch Rycerski
I jedno z najważniejszych powodów dla których
warto grać w RPG:
PRZERYWAJĄ MARAZM DZISIEJSZYCH
CZASÓW W KTÓRY POPADA MŁODZIEŻ.
Najważniejsza rzeczą jaką trzeba uświadomić
– zarówno graczom jak i ekstremalnym ich przeciwnikom – jest dystans do wszelkich spraw i po prostu zdrowy rozsądek. W przypadku ich braku nawet
brak wykładziny może być czymś wysoce niebezpiecznym. Nie plujmy sobie więc w twarz nawzajem, a lepiej usiądźmy i porozmawiajmy. Większość
nieporozumień wynika też nie z samego jednokierunkowego myślenia, ale i niewiedzy.
Szczęściem jest jednak fakt, iż wielu ludzi posiada zarówno wiedzę jak i zdrowy dystans. Znam
parę osób naprawdę wierzących, a bardzo lubiących
i grających w gry fabularne (pozdro dla Decaina
oraz sąsiadów i qmpli mych Kireka i Łukasza:P – ale
prywata). Wcale nie odstąpili od wiary i nie zdziwaczeli. Cud? Nie. Zdrowy rozsądek. Więc drodzy gracze, jak i księża. Nie odwracajcie się, nie pukajcie
się w czoło, nie patrzcie jak na nawiedzonych czy
szalonych. Popatrzcie i zrozumcie drugą osobę.
Aha i jeszcze jedno. Parafrazując:
Niech zdrowy rozsądek będzie z wami.
-=baca=-
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redaguje Zespół Problemów Zdrowotnych

S kr z y wi o na W i eża
Wieża Snów za zakrętem normalności

kult do gry Nieboracy RPG

Żule pobliskiej
ławki/parku miejskiego/budki z piwem*
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Nowe mamrotki
autor: -=baca=-

A oto nowa partia mocy specjalnie
spisanych przez Glanstroma Dębową Pałę z drużyny żuli parku miejskiego, jedynego chyba druida w całych Krainach.
Sława, sałata, szałwia

Nie jest to tak niebezpieczna mamrotka,
tak potężna jak inne, lecz równie użyteczna.
Efektem mamrotki jest pojawienie się
główki sałaty, paczki herbaty szałwiowej
i Sławy (pseudo Wiesławy), która potraﬁ
przyrządzić sałatkę bądź kanapkę z sałatą i herbatkę szałwiową.
słowa: „Sława, sałata, szałwia”
trudność: eee… spora

Du ju łona daj?

Jest to jedna z pomniejszych mamrotek
znana większości z druidów parku miejskiego.
Kluczem do poznania efektu danej mamrotki jest poznanie słowa „daj” gdzie
może ono oznaczać zarówno farbowanie
jak i śmierć. Niestety w historii nigdy
jeszcze nie udało się zabić kogokolwiek tą
mamrotką.
Zamiast „śmierć” wychodziło prawie zawsze „farbować” bądź też, dla bardziej
patriotycznych „śmierdź”.
słowa: „Du ju łona daj?”
trudność: 0

en mający długą tradycję kult posiada przedstawicieli, jak i odłamy
w każdym z miast.
W zależności od miasta oraz zaopatrzenia pobliskiego sklepu różne odłamy
mają inne bóstwo. Spotykamy więc wyznawców boga:
– Bolsa (głownie spotykany w nadmorskich miastach),
– Śniącego Sołtysa (często mają siedzibę w parkach),
– Żytniej Taniej (bogini silnych wiatrów
bocznych),
– Mety (bogini dalekich podróży),
– Fioletowego Fruga (bóg ślepców najbardziej ortodoksyjnych wyznawców, skrajnie poglądowych w swej
wierze).

J

akby nie było jednak wśród całego
panteonu nieprzebranych bogów jest
jeden główny. Zwą go różnie w zależności od pomniejszego boga. Spotkać
można imię Śiar, Promil bądź Denatur
czy Agropol. Pomimo różnic w nazewnictwie jest to jedna istota.
Każdy kult ma swoją świątynię oraz
ośrodek kultu. Świątynie zazwyczaj są
umieszczone w pobliżu dużych skupisk
ludzkich i osiedli tak, aby pozyskać potencjalnych wyznawców. W świątyni prawie zawsze główną szafarką jest kobieta
zwana panią prezesową, szefową albo
po prostu sprzedawczynią w przypadku bardziej plugawych kultów. Ośrodki
kultu jednak prawie zawsze znajdują
się w miejscach mniej dostępnych. Tam
dostają się już wyżsi rangą wyznawcy

i kapłani. Miejscami ośrodku kultów są
najczęściej ławka w parku bądź pod
trzepakiem albo bardziej zacienione
miejsca – w sezonie letnim. W zimie
ze względu na temperatury wyznawcy
przenoszą się do specjalnych pomieszczeń zwanych, ze starożytnego języku
slanów slangu, meliną.

W

yznawcy wszystkich kultów najczęściej nie są niebezpieczni. Częściej
wywołują śmiech bądź współczucie nad
ich trudną drogą jaką obrali.
Zdarza się jednak, że główny Bóg
zsyła szał na gorliwego wyznawcę. Ma
on wtedy znaczne bonusy do wszelkich
trajtów i jest odporny na ból czy zranienia. Uparty jest też w dążeniu do celu.
Zdarzają się przypadki zanotowania
wyjść przez okna z siedzib umieszczonych na drugim piętrze bez odniesienia
jakichkolwiek obrażeń. Szał pozwala dokonywać niesamowitych rzeczy. Jakkolwiek bóg potraﬁ zesłać też przekleństwo
w postaci klątwy pod nazwą KAC. jest to
kara zarówno dla grzesznych wyznawców jak i tych, którzy źle wykorzystali
boski szał.

C

hoć kulty i odłamy mają przyjazne
stosunki z lokalnymi innowiercami to
jednak istnieje kult, który jest ich największym przeciwnikiem. Mimo otwartego wypowiedzenia wojny do krwawych
zamieszek dochodzi rzadko.

P

rzeciwnikiem Żuli jest bardziej starożytny kult Policji.
Pamiętać należy, że każdy z żuli dobrze wie, iż śmierć z ręki wyznawca boga
porządku jest hańbiąca, więc symuluje
(w domyśle, żul) potulność, aby po wyjściu z lochów wrogiego kultu i dalej oddawać się modlitwom i medytacjom ze
swoimi współtowarzyszami.
* niepotrzebne skreślić

Maj kołk iz bigger den jors!

Starożytne mamrotki mają to do siebie,
że są prawie zawsze bardzo dwuznaczne.
Podobnie jest w tym
przypadku. Najczęstszym efektem tej
mamrotki jest pojawienie się Koka-koli
w ręku druida. Zdarza się tak, gdy efekt
ma być korzystny, bądź też nie, dla przeciwnika tej samej płci, czyli mężczyzny.
W przypadku kobiet efekt mamrotki jest
taki sam jak zażycie zbyt dużej ilości Viagry sprzedanej przez akwizytora.
słowa: „Maj kołk iz bigger den jors!”
trudność: 0

autorką komiksu o Yadze jest DragonLady, www.dragonlady.pl
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tekst: Tomasz Kucza wg pomysłu Jakuba „Qby” Kaspra, ilustracje: Jakub „Qba” Kasper

Tajemnicze bestie zamieszkują najgłębsze mateczniki starodawnych lasów Ponaddwudziestoletniego
Imperium, najgłębsze jaskinie Szarpaczy, żerują w sierocińcach i na plażach Kwadratowego Morza. Sieją
przerażenie, powodują panikę, nieustępliwe pasożyty, potworne drapieżniki wyspecjalizowane w sztuce
kamuﬂażu.
Jaki bowiem bobas powstrzyma się przed złapaniem smoczusia? A wtedy okazuje się, że smok przyssał
się do dzieciaka i nie ma szans się go pozbyć inaczej niż czarami. Oczywiście można też poczekać, aż naje
się do syta, a uwielbia wprost ślinę i wyjada z gardła biednej oﬁary świeżo połknięte mleko, nie zważając
na zaciśnięte na gardle dziąsła (lub mleczne zęby).
ZIELONE SM
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Na koniec mamrotka wielkiego czosnkuna z kultu Wielkiego Czosnku i wcale nie
mniejszej Cebuli.
Ta starożytna mamrotka została spisana, aby
na świecie nie plęgły się już żadne wąpierze.
Efektem mamrotki jest spadnięcie skrzynki
czosnku i cebuli na wampira znajdującego się
w pobliżu.
Działanie mamrotki jest o tyle nieprzewidziane, że przy krytycznym sukcesie na wampira
spada czosnek i cebula razem z drewnianą
skrzynką, co powoduje dodatkowe obrażenia.
Przy zwykłym powodzeniu spada zaledwie
deszcz w ilości jednej skrzynki.
słowa: „Garlic nad Onion Elag”
trudność: 0

SMOCZKI

Stanowią przykład gatunku wysoce
wyspecjalizowanego. Ograniczają się do
polowania na bliźniaki. Bardzo rzadko,
zmuszone długotrwałą głodówką mogą
spróbować pożywić się na pojedynczym
dziecku, często wtedy dochodzi jednak do
kłótni między głowami o pierwszeństwo,
łatwo też o zdemaskowanie, bo z musu
jedna z głów wystaje na zewnątrz, a tylko
jedna żeruje w ustach niemowlaka.
Ze względu na ograniczone możliwości zdobywania pokarmu żółte smoczki
mogą latami hibernować w oczekiwaniu
na upragnione bliźniaki.

DragonLady, www.dragonlady.pl

Garlic nad Onion Elag
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Smoczki
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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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Tomasz Kucza z wykorzystaniem pomysłów Jakuba „Qby” Kaspra

SMOCZA WIEŻA
Za bramą do innego świata, w wirtualnej przestrzeni, w innym planie rzeczywistości, na odległej wyspie albo nieznanym
kontynencie znajdował się Draho – starodawny kraj otoczony strzelistymi wieżami, które broniły państwa przed atakami
z zewnątrz.
Czasy świetności Draho minęły, wieże podupadły, a dzikie
stwory spoza granic na nowo podjęły szturm. Państwo upadło, wieże opustoszały, wejścia zarosły.
Smocza Wieża – element sieci pradawnych garnizonów –
jest wysoką budowlą z twardego kamienia. Sześć wieżyczek
i pola obserwacyjne rozmieszczone na różnych wysokościach
zwieńczone są metalowymi dachami, które chronią zarówno
przed deszczem jak i ogniem wrogich smoków. Podczas oblężenia można je opuścić, podobnie jak dach na lądowisku na
szczycie.

JAKUB „QBA” KASPER
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Wejście do wieży jest tylko jedno, wykute w skale u podnóża (czasem może być zasypane). W środku oprócz krętych
schodów oplatających całą budowlę znajduje się także skomplikowany system wind. W podziemiach znajdują się spiżarnie, niektóre jeszcze pełne magicznie zakonserwowanej żywności. Mnóstwo też znajdzie się broni różnego rodzaju oraz
pozostałości po smokach.
Może gdzieś w głębi można natknąć się w inkubatorach na
porzucone jaja i wystarczy rozpalić na nowo ogień, aby na
świat smoki ponownie przyszły do Draho?
POMYSŁY NA PRZYGODY:
– Opuszczona wieża kryje przedmiot, który gracze muszą
zdobyć. Niestety wejście jest zasypane. Jedyny sposób,
aby dostać się do wieży, to wspiąć się na górę po gładkiej
ścianie. A później trzeba jeszcze w labiryncie korytarzy,
może nie całkiem opuszczonych, znaleźć rzeczony przedmiot. Czy jednak naprawdę istnieje? Może zleceniodawcy
– który uparł się wyruszyć wraz z graczami – zależy na
czymś innym?
– Leo Nardos z Draho konstruuje maszynę latającą. Zatrudni
śmiałków, którzy pomogą mu przerobić smoczą wieżę na
laboratorium i miejsce testów. Kto odważy się przetestować maszynerie Leo Nardosa? Kto jeszcze będzie pragnął
zdobyć Smoczą Wieżę?
– Gracze przypadkowo traﬁają do Draho i zostają tutaj uwięzieni bez możliwości powrotu. Wraz z nimi przeniosło się
kilkudziesięciu innych – może są to rozbitkowie z samolotu z naszego świata, może grupka ochotników w tajemniczym eksperymencie? Dość, że jedyną szansą na przeżycie w pełnej dziwacznych potworów krainie jest zdobycie
Smoczej Wieży. Cóż jednak na szczycie wieży robi nadajnik radiowy? Dlaczego w piwnicach wzdłuż ścian ciągną się
kable? Kto jeszcze spaceruje opuszczonymi korytarzami?
[pomysł zainspirowany serialem LOST]
– Oddział krasnoludów wynajęty przez złego czarownika dostał się do wieży i zaczął hodować smoki. Stanowią zagrożenie dla kraju. Jak jednak go powstrzymać? Czy da się
zdobyć wieżę w oblężeniu? A może potrzeba silniejszej
broni?
– Gracz w wirtualnej rzeczywitości dostrzega w jednym ze
światów bramę za którą znajduje się niezwykle wyrazista wizja Wieży. Takiej dokładności w VR jeszcze nie było.
Wraz z przyjaciółmi przechodzi przez bramę. Czy znajdują
się w rzeczywistym świecie, czy w VR? Dlaczego nie mogą
wyjść z VR? Dlaczego czują zapachy i dotyk, jeśli ich interface nie był na tyle zaawansowany? Czy w tym świecie
śmierć oznacza śmierć w rzeczywistości? [pomysł zaczerpnięty z tetralogii „Inny Świat” Tada Williamsa]
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Niewielka galeria smoków w trzecim wymierze wraz z garścią pomysłów, które mi się w związku z nimi nasunęły. Ilustracje
twórców zagranicznych – Naomi, Sturwurk i photographexa, Burnt Toast Design, James Basilone’a.
Small explanation in English for those, who read this e-zin and don’t understad a word. ;) I mean, all pictures
below (from pages 103-108) were made by foreign (not Polish) artists. All the 3D dragons you can see on this
pages thanks to them. I owe them some explanation, what are those funny little words aroud their pictures.
This e-zin is made for RPG players (like D&D), and I set a few words about every picture with related ideas which
may be useful for various RPG-players. Thanks great for the permission to the artists. Greets. Thomas Kucza.

autorka: Naomi, www.sullysdragons.com

W ciepły dzień na plażach Kwadratowego Morza w świecie Nieboraków natknąć się można na opalającego się smoka. Łowcy smoków szykują kusze, ale wiedźmacy – wielcy
obrońcy ciekawych gatunków – czuwają i smokowi nic się nie
stanie.
Po sjeście będzie mógł wrócić do bardziej przyziemnych
zajęć jak łowienie owieczek, czy skoczyć na sesję zdjęciową
do Wieży Snów.
Gdzie tu miejsce dla graczy? Można wykorzystać opalającego się smoka jako szefa maﬁi, wielkiego wroga nieboraków,
który uwielbia martini i zleca najgorsze przestępstwa w hotelowym basenie.
Może kiedyś gracze spotkają się z nim w podobnych okolicznościach jak na renderze z prawej…

autorka: Naomi, www.sullysdragons.com
Trzeci z rysunków także świetnie wpisuje się w klimat gry
Nieboracy RPG. Gracze mogą skusić się na wysoką nagrodę
za złapanie pewnego smoka (jak na zdjęciu obok wykonanym
nowym chochlikowym aparatem). Nagrodę ufundował pewien
czarownik, któremu niezbyt wyszło zaklęcie przyzywania demona i przypadkowo zawezwał smoka z jakiegoś dziwnego
świata… może nawet z tajemniczego Jamnixa (który wyróżniają drzewka złożone z wieloboków i widoczne z bliska rozmyte piksele na gładkiej ziemi).
Smok porusza się na szybkim mechanicznym koniu, bardzo
podoba mu się w Ponaddwudziestoletnim Imperium i zdecydowanie nie chce zostać złapany, w końcu tyle tutaj rozrywek.
Można grać na gitarze w zespole, popisywać się przed smoczycami z Szarpaczy albo ścigać z bandą Harepoterów.
Gracze stoją przed sporym wyzwaniem, na szczęście każdy
chętnie pokaże, w którą stronę pojechał smok w czerwonej
czapeczce na ognistym rumaku, nawet jeśli twarze zapytanych będą wyrażały bez słów: „Wieecie, wydawało mi się, że
widzę smoka w czerwonej czapeczce na ognistym rumaku. To
na pewno przez ten upał. Prawda?”.
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Smok w zaciszu groty wypełnionej złotem czyta sobie
książki? W grze Nieboracy RPG wszystko możliwe, można sobie wyobrazić podobny widok, kiedy gracze wedrą się ze złymi
zamiarami do groty.
Może smok zgodzi się wydać trochę złota za nowe lektury?
Albo zatrudni graczy do zdobycia paru bestsellerów z targu
w Baście, czy też białych kruków z krasnoludzkiej biblioteki
(a co! kamienie też są ciekawe)? Niekiedy takie misje mogą
się okazać nieoczekiwanie trudne. Jak bowiem poradzić sobie
z upartą krasnoludzką bibliotekarką, która nie wyda książki
bez podpisu wypożyczającego?
Może trzeba będzie przemycić smoka w przebraniu do biblioteki, aby nie wzbudzić paniki na ulicach i nie sprowadzić
sobie na kark bandy obłędnych rycerzy i barbarzyńców marzących o majtkach ze smoczej skóry…

autorka: Naomi, www.sullysdragons.com
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Rycerz ruszający do boju na niebieskim smoku z mieczem wyciągniętym dumnie w górę? Klasyka – chciałoby się rzec. Czy jednak ktokolwiek widział podobną
scenę w jakiejś przygodzie?
Rycerz może być złym rycerzem, który wraz ze stadem wyszkolonych smoków terroryzuje mieszkańców
pobliskiego miasta, a może stanowi forpocztę większej
armii? Albo z pomocą smoków próbuje zawładnąć włościami sąsiada?
Czy będą mu posłuszne do końca? A może pewnego
razu zerwą uprząż i rzucą się na swego pana? A jeśli rycerz jest biegłym magiem i zapanował nad jaszczurami
za pomocą telepatii albo magicznych kryształów, które
gracze mogą odnaleźć i zniszczyć?
Może jednak rycerz stoi po stronie dobra – czyli najprościej mówiąc, po stronie graczy. Może to jeden z graczy, a pozostali siedzą na pozostałych smokach? Który
Mistrz Gry odważy się dać w ręce graczy taką moc?
Tymczasem może właśnie tego pragną? Na ogromnych
bestiach ruszyć w krwawy bój…
Latając na smokach mogą też szybciej przemieszczać
się między krainami, co pozwala Mistrzowi Gry skrócić
niepotrzebne wędrówki.

author: Sturwurk, www.sturwurk.com

author: Sturwurk, www.sturwurk.com

Tymczasem powyższy rysunek jest zaskakujący…
Może trudno byłoby wykorzystać jakiś jego element
(poza ładnym smokiem) w RPG, ale… czasem warto
graczy zaskoczyć. Obie postaci mogą być elementami
świata wirtualnego, w którym gracze wypełniają jakąś
misję podczas załatwiania innych spraw – element dziwacznej gry MMORPG, gdzie uczestnicy podpięci do
VR toczą rozgrywki nie zawsze związane z samą grą.
W końcu można tutaj organizować tajne spotkania,
podsłuchiwać rozmowy innych, wreszcie poprzez róznego rodzaju hacki oddziaływać na świat rzeczywisty
– np. mózg atakowanego w VR.
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author: photographex
author: photographex

Smok polujący na gepardy.
Wydaje się niewiarygodne, ale
dlaczego nie? Wyobraźcie sobie
suchy, gorący klimat sawanny. Zebry i antylopy kierujące
się w stronę wodopoju. Gracze
w turbanach, by nie spalić głowy
zatrzymują się w cieniu drzewa.
Nagle słychać świst skrzydeł. Zaczajony w trawie gepard
unosi zdziwiony głowę. Chwilę
później wierzga w łapach bestii
unoszony w górę. Gracze z niedowierzaniem patrzą w miejsce,
gdzie na niebie znika gad i jego
oﬁara. Następni mogą być oni.
Smok musi wykarmić młode.

author: photographex
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Pradawna rzeźba, czy może smok dopiero czekający, by obudzić się do życia w pradawnych ruinach?
Strażnik, który tylko czeka, aby poruszyć
skrzydłami i zaatakować intruzów, którzy próbują
dostać się do twierdzy w tle.
Może zaś jest to zamieniony w kamień smok,
uwięziony w gipsowej skorupie, który telepatycznie błaga o pomoc, o zdjęcie zaklęcia, które przywiązało go do tego miejsca. Czy odpowiedź na
zagadkę czeka w opuszczonej twierdzy?
Twierdza może być starodawną budowlą
wzniesioną wspólnymi siłami przez ludzi i smoki.
W środku może czekać jakiś świadek wydarzeń,
które spustoszyły okolicę…

Głęboko pod ziemią smok zmuszony służyć zielonoskórym? Może trzymany przez czarnoksiężnika
potrzebującego smoczych łusek, krwi, pazurów do
różnorakich zaklęć i eliksirów?
Któż wykazałby się takim tupetem albo głupotą,
by zamknąć ogromną bestię w podziemnej jaskini?
A może to początek nowej rasy potworów hodowanych w ukryciu przez władcę zła? Tajemniczych
krzyżówek, złowrogich mutantów?
Ale dlaczego nie walczy? Dlaczego nie próbuje
uciec i jak da się go utrzymać w ryzach?
Czy światło lampy jest magiczne i wystarczy,
by trzymać potwora na dystans? A może stwór od
dziesiątek lat żyjący pod ziemią i tak jest ślepy
i kieruje się tylko węchem?
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Następny ze smoków jest zielony i najwyraźniej zdeterminowany, by zburzyć ułożony z kamieni ogromny stos. Czy bierze udział w smoczym turnieju, czy może tylko
popisuje się przed piękną smoczycą? Nie da się wykluczyć, że kamienie mogłyby być
ułożone przez smoka, w jakimś celu, ot, choćby na polecenie człowieka…
A może to tylko… dziecko bawiące się pod okiem olbrzymiej mamy, układającej
swojego pierwszego kamiennego bałwanka? Młody smok, nastolatek albo jeszcze
młodszy, może być prawdziwym utrapieniem nie tylko dla rodziców.
Pomyślmy jaką rolę może odegrać w grze? Gracze na pewno nie poznają na pierwszy rzut oka, że niezbyt pokaźnych rozmiarów gad to młode. Ryczy jak dorosły, zionie
ogniem, lata… Ale może wyciągnięte pazury i ogień przypalający włosy bohaterom, to
tylko chęć zabawy? Niestety zabawa może się tragicznie skończyć.
Gracze mogą za pomyłkę zapłacić głową, gdy zranią małego, a pojawi się matka.
Smoczyca na pewno będzie walczyć do ostatniej kropli krwi, by pomścić (choćby tylko
skrzywdzonego, niekoniecznie zabitego) potomka.
Czasem małe „sparzenie się” – w postaci kilku strzał wbitych boleśne pod łuski
– może mieć dobre konsekwencje dla przyszłości młodego smoka. W końcu uczymy
się na błędach.
(C) 2005 Burnt Toast Design
Krwiożercza walka, zabawa, czy… zaloty? Oba smoki
wydają się radosne, więc pierwsze raczej odpada, chyba że to wprawka młodych smoków przed poważnymi
potyczkami. Zabawa może dla uzbrojonych w pazury
i kły stworów kończyć się nie tylko drobnymi zadrapaniami, chyba że troskliwi rodzice albo wrodzona ogromna inteligencja chroni je przed zbytnim poranieniem się
w dziecięcej bójce.
Taniec godowy… powietrzna gra wstępna kończąca
się obopólnym uniesieniem pod chmurami. W połączeniu z pieśnią albo potyczką między samcami rywalizującymi o względy smoczycy. Jak poważne są walki
smoków, jak głęboka miłość? Czy łączą się w pary na
całe życie, czy szukają przygodnych partnerów?

(C) 2005 Burnt Toast Design
Smok bardzo komputerowy, mógłby być konstruktem w Cyberpunkowej VR albo wirtualnej rzeczywistości dowolnego innego świata. Próbuje sobie
poradzić z bolącym zębem, czeka aż wyschną przemoknięte po deszczu skrzydła, a może głęboko zastanawia się nad swoim losem…
Tak dziwną minę mógłby też mieć gracz nagle zamieniony w smoka albo smok pozbawiony zmysłów,
szalony…
A może po prostu smok czyści pazury albo zlizuje
słodką krew niedawnej oﬁary?

(C) 2005 Burnt Toast Design
Śpi, czy umiera? Złożone skrzydła, łeb na ziemi, zakamuﬂowany – na ile to możliwe – w leśnym runie… Może jest
wcieńczony na tyle, by przeoczyć przechodzących bohaterów,
a może tylko udaje albo śpi pewny, że towarzysze pilnują jego
bezpieczeństwa.
Las wygląda na opuszczony, może smok właśnie wypalił
całe poszycie, a teraz odpoczywa zmęczony, ale pożywiony
pieczenią.
Ale czy czasem nie jest chory? Może dopadła go rozpuszczona przez zdrajców – udajacych pertraktacje – choroba
traﬁająca tylko smoki, niszcząca tę piękną rasę, zabijająca
ostatnie osobniki… Ale zawsze znajdzie się osobnik odporny.
Może ten zwalczył chorobę i tylko odpoczywa…
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http://www.renderosity.com/gallery.ez?ByArtist=Yes&Artist=jquest

Wyspa, łódź wikingów i czerwony smok
w górze większy od lodowej skały. Czy to
najstarszy ze smoków? Jaszczur, który niesie
w sobie mądrość całych światów. Na pokładzie
łodzi znajduje się emisariusz ludzi, szukający
odpowiedzi na ważne pytania?
Grupka graczy stanowi obstawę czarownika,
a właściciele łodzi buntują się przeciwko traktowaniu ich statku jako drewna na podpałkę.
Smok odpowiada enigmatycznie, zagadkami, których rozwiązanie skieruje łódź na inne
wody, a może wymagać będzie wznowienia
poszukiwań w starych bibliotekach lub zaginionych miastach.

Dla odmiany wilkołak. Otoczony mgłą wyje
do Księżyca. Można przypuszczać, że posiada jakieś moce, może jest szamanem wśród
swoich i właśnie dokonuje rytuału przyzwania
jakichś mocy.
Wilkołak może także być magiem – właśnie
zakończył inkantację zaklęcia, które zwieńczyło
przygotowywany od lat rytuał. Nie wiadomo po
co czarownikowi wilcza forma, ale może w wilczej skórze zyskał moce, których potrzebował
– na pewno pazury, nieludzka siła, szybkość
przydadzą się jeśli mag ma wziąć udział w walce lub szuka sposobu na pokonanie odwiecznego wroga albo dokonanie zemsty.
Dziwna mgła nie wróży dobrze. Może to zatrute opary, którymi wojsko „usuwa” wilkołaki
w lasach obok zaludnionej metropolii…
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Na pysku smoka obok widzimy nawet najdrobniejsze szczegóły, źółte ślepia, lekko wygięte – jakby w uśmiechu – usta, wyrostki
kostne i skręcone do tyłu uszy. Złoty, o łusce
lśniącej, zdrowej, przypominającej witraże,
smok wydaje się młody, możemy też powiedzieć że jest wesoły, czymś zainteresowany…
Podczas sesji taki smok może być szukającym przyjaciół wesołkiem, który w ludzkiej
mowie zna kilka zdań, lubi gdy drapać go za
uchem i jest zdecydowanie nietypowym smokiem. Może wychowany przez ludzi albo nawet
graczy, nie potraﬁ przystosować się do prawdziwych smoków i żyć dziko?
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krypta
Krótka notka o autorze rysunków na tej stronie:
James Basilone
New Jersey, USA
myart@jimrbart.com
My Site: http://www.jimrbart.com/ (Under Construction)
My Renderosity Site:
http://www.renderosity.com/gallery.ez?ByArtist=Yes&Artist=jquest

Nadal w mrocznych klimatach widzimy parę
ghouli albo zombiaków, która najwyraźniej
napotkała sporą trudność ze sforsowaniem
bramy cmentarza. Ale z tyłu nadchodzą już
posiłki, a gdy odpowiednia ilość ciał naciśnie
na wrota, zamek pęknie pod cieżarem i zombie zostaną uwolnione.
Czy to na pewno cmentarzysko? Może to
ogród tajnego laboratorium, gdzie przeprowadzane są eksperymenty na zwłokach. Wygasł
prąd, więc trupy wydostały się z pomieszczeń,
a alarm nie zadziałał. Gdzie zatem podziali
się strażnicy? Zapewne umarli zatruci od ran
w walce z ghoulami.

Ciągnąca się w nieskończoność pustynia.
Rozgrzane powietrze unoszące się nad piaskiem. Wielbłądy ryczą z niepokoju, ale w pobliżu nie widać śladów życia.
I nagle, gdy gracze wspinają się na kolejną
wydmę w oddali widzą punkt ponad piaszczystą niecką wielkości sporego miasta. Punkt
przybliża się i ze zgrozą bohaterowie konstatują, że to smok o kolczastym grzbiecie
i paszczy najeżonej długimi kłami.
Wielbłądy uciekają w panice, już tylko padnięcie w piasek i nakrycie się żółtymi płaszczami daje szansę na ocalenie.
Ale co to? Na zboczach niecki wyraźnie
widać zieleń. Najwyraźniej ktoś mieszka na
pustyni i smoków używa jako strażników własnego terytorium…

I na koniec rarytas, o którym w numerze poświęconym smokom, zapomnieliśmy dotychczas
wspomnieć. Smoki podwodne, władcy oceanów. Czy
mogą to być zwykłe smoki nurkujące ze zwiniętymi skrzydłami? A może specjalna odmiana, podobna
dinozaurom, wyposażona w płetwy, służący za ster
i wiosło silny ogon, wydłużony kark, który pozwala
nadążyć za szybkimi rybkami?
Smoki podwodne mogą być świetnym pomysłem
na sesje w otchłaniach. Gracze magią lub urządzeniami uodporanieni na brak tlenu i ciśnienie nurkują
w poszukiwaniu pradawnego miasta albo zatopionego okrętu.
Pod wodą dźwięk niesie się daleko, więc smoki
będą mogły przekazywać swe pieśni na setki kilometrów – śpiew może im zastępować mowę…

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
Tomasz Kucza

Tło mapy

Tło
Najpierw malujemy prostokąt w wybranym przez nas pergaminopodobnym
kolorze. Następnie (po włączeniu „drying”) prawym klawiszem (czyli gumka
w innych programach) kasujemy kawałki krawędzi, aby uzyskać wrażenie nierówności:

Nierównomierność tła
Nasza kartka jest trochę za ciemna
i zbyt jednolita. Tłem mapy powinna
być karta bardziej wyblakła. Uzyskujemy efekt wyblaknięcia poprzed rozjaśnianie i przyciemnianie jej fragmentów
(malowanie z użyciem małego opacity
oraz funkcji light i shade w miejsce Color w toolboxie) – w Photoshopie albo
Gimpie możemy ponadto ustawić jako
teksturę jakiś papier. Uzyskany efekt
jest dziwaczny:

Przypalony papier
Teraz postaramy się, aby wyglądało
to jak prawdziwy papier, a nie jakieś
gryzmoły. Najpierw kopiujemy naszą
warstwę (okno Layers, prawy klawisz na
warstwę – Duplicate Layer), ustawiamy
przeźroczystość warstwy powyżej na
ok. 75%. Używamy funkcji Smear (mazak obok literki A w toolboxie i opcja

Smear) na górnej warstwie (Opacity
malowania ok. 50%). Dzięki temu ładnie rozmywamy nasze plamy.
Efekt bardziej przypomina już tło
mapy, prawda?

Przypalone krawędzie
Teraz postaramy się uzyskać efekt
przypalonych krawędzi mapy. Do tego
celu używamy efektu Glow (z menu:
Effects/Stylize/Glow), wybieramy ciemnobrązowy kolor, resztę opcji zostawiamy bez zmian, aby uzyskać cienką obwódkę. Całość dokonujemy na warstwie
dolnej (z nierozmytym rysunkiem). Na
warstwie górnej usuwamy (pióro zwykłe, opacity 100%, drying i prawym klawiszem) wszystkie rozmycia wychodzące poza krawędzie.

Cieniowanie
Teraz wycieniujemy nasz papier. Łączymy obie warstwy (zaznaczamy i wybieramy Merge). Wybieramy Pencil,
ustawiamy dość duże pióro, opcję Light,
Opacity na 10%, drying wyłączamy. Możemy rozjaśnić środek tworząc na nim
jasną, nierówną plamę, ale zostawiają
dość dużo normalnych krawędzi. Potem
możemy przyciemnić krawędzie w miejscach, gdzie powinny być zagięte, używając tym razem Shade (i mniejszym
Opacity np. 3% – przy takim opacity
i drying możemy pocieniować w kilku
miejscach mapę).
Tak pocieniowaną mapę kolorujemy
(te same pióro, ale drying wyłączamy,
opacity powiedzmy 50%), opcja Colorize i kolorami dobieranymi z naszej
mapy (średnik na klawiaturze) kolorujemy jaśniejsze fragmenty na żółto,
ciemniejsze na brązowawo.

Efekty
Na końcu potraktujemy nasz „pergamin” efektami. Mirage ma kilka ciekawych, inne programy na pewno będą
posiadały analogiczne:
– Stylize/Grain – umożliwia uzyskanie efektu rozmycia kartki przy dużych
ustawieniach punktu (Size na 13% na
przykład)
– Stylize/HalfTone – podkreśla krawędzie naszej i dodaje kropki, żeby
efekt pozbawić kropek należy: zmniejszyć opacity do 30-50%, HCells na 5,
VCells na 50 – w efekcie uzyskujemy
ładne podłużne ślady na kartce.
Teraz tylko lekko rozmywamy krawędzie (Smooth przy małym Opacity)
i gotowe.

Na koniec umieszczamy naszą mapę na
warstwie powyżej naszego tła, usuwamy
z mapy kolor tła (możemy użyć Effect/
Keying/Color Keyer z wysokim Softness na
kolorze tła) i mamy mapę na pergaminie.
Pergamin możemy skalować, ale po tej
operacji trzeba poprawić niektóre jego elementy, można go też wtedy potraktować
ponownie efektem Grain (lub malowaniem
z opcją Grain). Mapę na górnej warstwie
możemy zrobić lekko przeźroczystą (ustawiając Opacity warstwy), aby nierówności
papieru przenikały na np. kontynenty. Można też gładkim piórem wykasować część
krawędzi mapy, żeby płynnie przechodziła
w mapę na krawędziach papieru.
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Pożółkły papier jako tło pod mapę
– tym się zajmiemy. Całość wykonuję
w programie Mirage, którego pełną, 30-dniową wersję można pobraź ze strony:
http://www.bauhaussoftware.com/download_miragePC.aspx (wymaga podania danych, mogą być… fałszywe). Podobny efekt można uzyskać, używając
dowolnego innego programu graﬁcznego z możliwością używania warstw (np.
Adobe Photoshop lub darmowy Gimp).
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Zadania

dla odważnych
Mamy trzy zadania dla chcących się wykazać. Jedno dla rysowników,
jedno dla piszących teksty, jedno dla każdego.
MOŻESZ ZASZALEĆ!

pierwsze
„Druga edycja”

Nieboraków Edycja Druga (nazwa kodowa NED) mimo wszelkich pozorów powstaje cały czas. Masz pomysł na tytuł drugiej
edycji? Nieboracy XP? Nieboracy 2 - paranoja postępuje? To dwie propozycje, których nie możemy użyć, bowiem nawiązują
do gry Paranoia XP, ale może masz lepszy
pomysł? Wszystkie pomysły zamieszczaj
na forum Nieboraków na stronie:

www.NIEBORACY2.prv.pl

drugie
Nietypowa kobieta
Opis kobiecego NPC – im bardziej niezwykłego i nietypowego tym lepiej. Może być
moherowy beret, może być zabójczyni trolli.
Tekst docelowo przeznaczony do Krypty, powinien mieć około 2-4 tyś. znaków, dostarczać czytającemu pomysłów na przygody, ot,
jak to w Krypcie.
Wysyłaj na skrzynkę magnes@poczta.fm.

Dziękujemy z góry za wszelkie, nawet
najmniej szalone propozycje. Puść wodze
fantazji, każda nazwa może chwycić, a wtedy twoje nazwisko znajdzie się w podręczniku drugiej edycji!

trzecie
Nowe logo
Logo Wieży Snów wymaga odświeżenia. Masz pomysł
lub projekt? Chcesz zabłysnąć? ;)
Wymyśl, narysuj, zaprojektuj – przyjmiemy zarówno
dokończone rysunki jak i proste projekty, którymi będą
mogli się zająć nasi graﬁcy.
Nagrodą jest wymienienie jako twórcy loga w każdym
następnym numerze Wieży Snów, w którym logo zostanie
użyte. Nie pogniewamy się, jeśli będzie jakoś nawiązywało do aktualnego loga z okładki albo Skrzywionej Wieży,
których twórcą jest Wojciech „Gulash” Ośliźlok. Projekt
może zawierać tylko rysunek lub rysunek i napis, choć
przyznam, że aktualny napis dość polubiłem i trudno mi
się będzie z nim rozstać. ;)
Powstanie niedługo specjalny temat na naszym forum,
gdzie nadchodzące projekty będą oceniane i omawiane.
Wysyłaj projekty na magnes@poczta.fm.

Teksty i ilustracje w Wieży Snów są własnością ich autorów. Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych zwykle nie zwracamy, bo i po co :).

WIEŻA SNÓW #6 © 2005 by Łowcy Kynitu

