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Driada wsparta 
o wiekowe drzewo 
w Brokilonie lub innym 
magicznym lesie 
zagościła na naszej 
okładce namalowanej 
przez Jakuba Kaspra.

wstępniak

Minęły wakacje i spotykamy się w kolejnym numerze Wieży Snów. Zmiany 
– zapowiadane już wcześniej – zaczynają wchodzić w życie. Pierwszym, co 
rzuca się w oczy nowy skład pisma. Podobny wygląd najprawdopoodbniej za-
chowamy w kolejnych numerach, ale cały czas będziemy się starali, by Wieża 
Snów wyglądała jak najbardziej profesjonalnie i zawierała jak najlepsze teksty 
(ale banały piszę, prawda?).

Ankieta czytelnicza, którą przeprowadziliśmy tuż przed ukazaniem się 
numeru, przyniosła wiele niespodzianek i przyczyni się do dalszych zmian. 
W dniu, w którym piszę te słowa oddanych zostało ponad 150 głosów.

Pod wpływem sugestii czytelników oraz ankiety, dział „temat numeru” (te-
raz „temat przewodni”) zyskał nieco inną formę, która będzie z numeru na nu-
mer ewoluować. Pojawiły się „Wieści”, gdzie donosimy o najciekawszych (na-
szym zdaniem) wydarzeniach, a na ostatniej stronie zamieszczamy zapowiedzi 
polskich wydawnictw na najbliższy kwartał.

W przyszłości postaramy się rozbudować działy przygód i publicystyki, 
zgodnie z sugestią ankietowanych, a w Krypcie pojawi się wiecej niewielkich, 
ale konkretnych pomysłów.

Tyle o zmianach i przyszłości. Czas powiedzieć kilka słów o numerze, który 
macie przed sobą. Temat przewodni to „Kobiety i erotyka”, stąd teksty o magii 
erotycznej, czarownicach, graczach płci żeńskiej. Wśród przygód i artykułów 
swoiste pożegnanie z Inkluzem – pozwoliłem sobie zamieścić moje publikowa-
ne wcześniej w Inkluzie dwa teksty. Oba rozszerzyłem i poprawiłem.

Na koniec przepraszam za problemy z naszą stroną. Z powodu niedziałania 
domeny 1k20.net przez pewien czas strona kwartalnika była niedostępna, ale 
dzięki redakcji serwisu Moorhold wstaliśmy na nogi. Przepraszam wszystkich 
i przypominam, że adres www.wiezasnow.prv.pl jest zawsze aktualny. Przepra-
szam też subskrybentów powiadomienia, którzy dostali niektóre informacje 
zdecydowanie w zbyt wielu kopiach.

Zapraszam do wyrażania opinii o tekstach w nowym systemie oceniania, 
który sprawdził się już przy poprzednim numerze, nie bójcie się też kontaktu 
z redakcją – czekamy na wszelkie opinie, nie gryziemy, choć zdarza nam się 
odpowiadać na maile z ogromnym opóźnieniem. Przypominam, że na naszym 
forum można prowadzić polemikę z autorami tekstów i ilustracji, ponarzekać 
albo coś pochwalić. Życzę miłej lektury.

Tomasz Kucza

Witam wszystkich!
Kolejny numer, kolejna porcja tekstów do różnych systemów, tekstów ogól-

nych oraz jak zwykle kolejna zmiana formy graficznej, podobno tym razem
na stałe, ale ciężko stwierdzić czy MaGness czegoś nowego nie wymyśli i nie 
wprowadzi w numerze ósmym. Kontynuując nową świecką tradycję również 
ten numer ma temat przewodni, którym są kobiety i erotyka w grach fabular-
nych. Stałe działy literatury, recenzji oraz humoru nie wzięły urlopów bezpłat-
nych i stawiły się na swych dotychczasowych miejscach zwarte i gotowe, a do-
datkowo pojawił się dział Wieści, który zawiera najciekawsze i najważniejsze 
wieści ze światka RPG, jakie pojawiły się od czasu poprzedniego numeru.

W ostatnich kilku miesiącach pojawiło się też kilka anglojęzycznych darmo-
wych systemów rozpowszechnianych przez Internet. Staraliśmy się zamiesz-
czać na stronie „Wieży Snów” informacje i odnośniki do nich, a w kolejnym 
numerze powinny się już pojawić pierwsze recenzje, bo wbrew pierwszemu 
wrażeniu amatorszczyzny niektóre są bardzo ciekawe.

I jeszcze odezwa do wszystkich. Ściąganie „Wieży Snów” zajmuje kilka mi-
nut, w tym czasie można wypełnić ankietę dotyczącą między innymi zawartości 
pisma. Jest to najważniejszy sposób, w jaki każdy czytelnik może wpływać na 
to, co zobaczy w kolejnym numerze. Dla nas wyniki owej ankiety są bardzo 
ważne, więc zachęcam do oceniania artykułów i brania udziału w dyskusjach 
na forum internetowym.

A jak na razie życzę wszystkim miłej lektury, z nadzieją, że znajdą coś cie-
kawego dla siebie.

Piotr A. Nowakowski
Kraków, 7 października 2005
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► Grupa Samaetry Town wydała grę planszową 
Elizeus, w której gracze wcielają się w „be-
zosobowe bóstwa biorące udział w Wojnie 
Żywiołów”. Gra została objęta patronatem 
Wieży Snów.

► Koreańczycy budują robota wojennego za 32 
miliony dolarów. Projekt finansuje rząd Ko-
rei Południowej. Maszyna będzie wyposażona 
w sześć lub siedem odnóży z kołami, będzie 
posiadała różne rodzaje broni, sterowaniem 
zajmie się sztuczna inteligencja (albo zdalnie 
człowiek). Całość ma przypominać… konia. 
Jednocześnie w Japonii powstał komercyjny 
bojowy egzoszkielet mechwarrior Land Wal-
ker o prędkości… 1,5km/h wyprodukowany 
przez firmę Sakakibara-Kikai. Cena to tylko 
350 tyś. dolarów.

► Konkurs październikowy w sklepie Rebel po-
zwala wygrać ciekawe nagrody, w tym plan-
szowego Warcrafta, czy Labirynt. Wprawdzie 
trzeba odpowiedzieć na pytania, ale raczej 
nie należą do super trudnych.

► Philips wyprodukował ubranie połączone ze 
zintegrowanymi diodami LED, które może 
służyć jako kolorowy ekran. W przyszłości za-
miast pasków komiksowych i haseł będziemy 
mogli na koszulkach oglądać filmy i (brr…)
reklamy. Kto oglądał serial „Ziemia: Ostat-
nie Starcie” na pewno zainteresuje się innym 
gadżetem Philipsa – rozwijanym ekranem 
z papieru elektronicznego, który jako żywo 
przypomina komunikatory z serialu. Niestety 
jest czarno-biały i wolno przełącza obraz.

► VirtuSphere to komercyjny produkt, który 
może stać się niedługo odpowiednikiem star-
trekowego holodeka. Kula w której można 
chodzić, skakać, biegać, strzelać, a wszystko 
w wirtualnych okularach – pozwala przenieść 
nas w niemal idealną wirtualną rzeczywi-
stość. Nie działa oczywiście zapach i dotyk. 
Ale kto wie, może w przyszłości. Na stronie 
można zobaczyć filmy z działania urządze-
nia.

► Zakończył działalność – po 70 numerach – ma-
gazyn internetowy Inkluz. Część dawnej re-
dakcji zajęła się tworzeniem nowego czaso-
pisma – Nawia – poświęconego kulturze RPG.

► Serwis 1k20.net po długiej przerwie wraca do 
życia pod nową nazwą 1k20, nowym tymcza-
sowym adresem (1k20.rpg.pl) oraz zmienio-
nym profilem.

► Dla wszystkich twórców i miłośników syste-
mów autorskich powstało nowe forum wy-
łącznie o grach autorskich – autorskie.fora.
pl. Na forum warsztat, prezentacje syste-
mów, dyskusje o nowych grach.

[źródła: Nowa Gildia, RPG Wieści, Poltergeist]

Garść wieści I
Temat przewodni

21 MAGIA EROTYCZNA
Jarosław „tadeopulous” Smolar

„Magia dotyka każdej dziedziny życia, 
szczególnie w systemach fantasy. Nie może 
być inaczej i w erotyce, stanowiącej nie-
odzowną część życia każdego bohatera.”

Przygody

9 SIWA MGŁA
Tomasz Kucza

„Mgła otuliła jeźdźców białym całunem jak 
kapłan okrywający ciało zmarłego. Senność 
ogarniała ludzi i zwierzęta. Konie stąpały 
wolno, kopyta zapadały się w piasku aż po 
pęciny. Trakt wiódł płytkim żlebem o brze-
gach porośniętych gęsto krzewami.”

Literatura

56 PYŁ
Nolron

„Czerń oplotła zegar, mocno ściskając me-
talowe wskazówki, płynęła wolniej niż 
piórko na wietrze, dochodziła do komody 
i jak dym obmacywała świeczniki i książki. 
Smakowała każdej rzeczy, jaka stanęła jej 
na drodze.”

13 FARMA
Bulkers

„No to jak będzie, wybierzecie się ze mną, 
co? Czysty interes. No, a o tym, że to nie-
bezpieczne tereny są, to ja mówić chyba 
nie muszę. Bywają tu dzikie psy o sporych 
kłach, czasem coś ciekawie pomutuje, a i 
na gangersów można trafić.”

25 CZAROWNICE
Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz

Artykuł o czarownicach w grze Magus.
„Krąg Saluquas powstał w cieniu wewnętrz-
nych Szkół Imperialnych, czarownice te są 
więc na usługach trzynastki półbogów, sy-
nów Ranagola, spełniając niezmiernie waż-
ną rolę w polityce Imperium.”

Publicystyka

85 UCIECZKA
Andrzej Pilipiuk

„Byłem dziwnym dzieciakiem. Komputer 
czy wideo zwisały mi równo – marzyła mi 
się własna willa, koniecznie z basenem, do 
tego garaż z zabytkowa karetą (!? Czemu 
właśnie karetą? – czyżby odzywała się krew 
po jakichś przodkach?).”

http://elizeus.prv.pl/
http://hacking.pl/5504
http://hacking.pl/5504
http://skocz.pl/afin
http://di.com.pl/news/11150,1.html
http://www.virtusphere.net/product.htm
http://www.virtusphere.net/product.htm
http://inkluz.pl
http://nawia.pl
http://1k20.rpg.pl
http://autorskie.fora.pl
http://autorskie.fora.pl
http://gildia.pl
http://rpgwiesci.prv.pl
http://polter.pl
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WIEŻA SNÓW #7
 3 Wstępniak 
 4 Spis Treści 
 6 Wieści 

PRZYGODY

 9 Siwa Mgła dowolny
Tomasz Kucza

Przygoda w urojeniach zagubionego chłopca.

 13 Farma apokalipsa
Bulkers

Neuroshimowy scenariusz dla rangersów.

 19 Uwolnić Władcę Ciemności fantasy
Kenn

Trzecia część epickiej kampanii do Aphalonu.

TEMAT PRZEWODNI

 21 Magia erotyczna dowolny
Jarosław „Tadeopulous” Smolar

Zaklęcia i uroki sfery erotycznej.

 24 Seksism, szowinizm itp. felieton
Piotr A. Nowakowski

 25 Czarownice w świecie Magusa fantasy
Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz

Opis archetypu nietypowych dla innych gier fantasy kobiet 
obdarzonych mocą.

 27 Dżamira il alham fantasy
Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz

Dżadyjska czarownica, opis postaci.

 29 Femme Fatale groza
Paweł „Gilbert” Światek

Kobieca postać ze Świata Mroku.

 32 Kobiety jako gracze felieton
Borys „Plenty” Makowski

 34 Bajka o mężnej Marie-Katherine fantasy
Wojciech „Prozac” Anuszczyk

Postać do dowolnego systemu fantasy, ze wskazaniem na 
dark fantasy (pierwotnie przeznaczona do Monastyru).

ARTYKUŁY

 35 Smoczy rodowód dowolny
Borys „Plenty” Makowski

Przekrojowy artykuł o smokach w różnych kulturach.

 37 Imperial sf
Jarosław „Tadeopulous” Smolar

Opis korporacji z Kronik Mutantów.

 41 Jabaga dowolny
Jaskier

Niebezpieczny staruszek do Wiedźmina albo dowolnego in-
nego systemu, niekoniecznie fantasy.

 42 Londyńskie korporacje alternatywa
Paweł „Cronos” Branecki

Korporacje w Londynie z punktu widzenia gry Zły, przydat-
ne prezentacje firm i reguł, którymi się rządzą.

 47 Zielarz fantasy
Renata „Ashnod” Bursa

 48 Morhen Sadhyb fantasy
Tomasz Kucza

Spojrzenie w przyszłość świata Wiedźmina wraz z opisem 
jak wykorzystać pomysł w innych grach.

 50 Karczemne charaktery humor
Jarosław „Beacon” Kopeć

Grupka NPC z gotowymi pomysłami na przygody do Niebo-
raków.

KRONIKA

 51 Boska faza i pielucha doświadczeń 
-=baca=-

 53 Kalejdoskop: Rekompilacja 
-=baca=-

Jak czerpać pomysły na przygody z… grafów.

LITERATURA

 55 Wierszydła 
Borys „Plenty” Makowski

 56 Pył cz. I 
Nolron

Opowiadanie w alternatywnej Polsce gry Zmierzch.

 64 Władca Pierścienic 
Paweł „Saem” Sasko

 65 Srebrny 
Borys „Plenty” Makowski

 66 Różaniec 
Paweł „Saem” Sasko

 68 Kameleo 
Renata „Ashnod” Bursa

 69 Tu i teraz 
Paweł „Saem” Sasko

 71 Pochodnia 
Paweł „Saem” Sasko

 73 Antonowy Sen 
Wojciech „Arth’is” Sułek

Opowiadanie z drugiego miejsca konkursu Warhammerowe-
go organizowanego przez Exodus RPG i Unreal Fantasy.

PREZENTACJE

 79 Niezwykłe Przygody Galaktycznych Akwizytorów
Kamil „ja-prozac” Węgrzynowicz

 81 nibykonkurs
Tomasz Kucza

 81 SHOSA
Jarosław „Beacon” Kopeć

 82 Zagadka Dzikiej Wyspy
Tomasz Kucza

RECENZJE

 83 Siódmy miecz książka
 83 Przygody fryzjera damskiego książka
 83 Waiting for Cousteau muzyka
 84 Sny kota Warłapa książka
 84 George and Dragon film
 84 Star Wreck: In the Pirkinning film

PUBLICYSTYKA

 85 Ucieczka 
Andrzej Pilipiuk

 86 Człowiek, to brzmi dumnie 
Pestilence

 87 Dylemat Nieboraków 
Jarosław „Beacon” Kopeć

STAŁE DZIAŁY

 88 Skrzywiona Wieża 

 90 Krypta 
Autobus, Kudłaty Patrol, Siostry w zbrodni, Pas kurtyzany, Zarys 
nieboraczej przygody, Sztuczne Oko, Salome ze wschodu, Edgar 
i Marita, Zaraza, Bohaterzy, Małpka, Ukochana żona, Potwór z Głę-
bin

 95 Plany wydawnicze 

 95 W następnych numerach 

 95 Z ostatniej chwili 
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The Forge po angielsku

Grupa The Forge ruszyła na 
podbój zagranicznego rynku do-
datków opartych o d20. Na stronie 
RPG Now można zakupić angiel-
skie dodatki w formacie PDF.

Najnowszym z plików jest „Tre-
asure Chests” – opis pięciu skrzyń, 
każda przeznaczona dla innych celów 
(dla krasnoludów, czarodziei, pod-
morska). Niełatwe do otwarcia, zawierające mnóstwo 
skarbów są na pewno łakomym kąskiem dla każdego miłośnika Dungeons&Dragons 
i innych gier opartych o d20.

Inne dodatki to „The Whispering Forest” (obrazy lasu do wykorzystania na sesji), 
„The Sanctuary of Silver Shine” (opis, oczywiście z doskonałymi rysunkami i plana-
mi, jak przystało na The Forge, porzuconej elfiej osady), „Manor”, czy „Skulls and
Bones”. Ceny są niewygórowane, oscylują od trzech do dwunastu dolarów za plik. 

Na stronie theforge.pl można się zapoznać z wersjami DEMO dodatków, a także 
ściągnąć i przeczytać starsze z nich – także w wersji polskiej. Można się też zapoznać 
z portfolio autorów z grupy.

Autorzy z The Forge będą uczestniczyć w ilustrowaniu ogromnego projektu „Pto-
lus” Monte Cooka – opisu miasta z licznymi planami, mapami i rysunkami.

[źródła: Nowa Gildia, RPG Wieści]

Planszówki z Neuroshimą w tle

Powstają dwie gry planszowe z postapokalip-
tycznego uniwersum Neuroshimy. Pierwsza z nich, 
Neuroshima Hex, która powinna się ukazać nie-
długo po tym numerze Wieży Snów, to taktyczna 

gra na niewielkiej planszy z ogromną ilością żeto-
nów zaprojektowana i stworzona przez Wydawnictwo 

Portal. Druga, Rycerze pustkowi, to tworzona przez nieza-
leżnego twórcę na licencji gra survivalowo-przygodowa. Szerszą zapowiedź Ryce-
rzy Pustkowi jak i przedpremierową recenzję Neuroshimy Hex znajdziecie w serwi-
sie Gry-Planszowe.pl.

Neuroshima Hex opiera się o niewielką planszę na której gracze naprzemiennie 
umieszczają żetony, tocząc taktyczne potyczki między Molochem, Posterunkiem, 
Mutkami albo Hegemonią. Rozgrywka zapowiada się pasjonująco, a autorzy zapo-
wiadają dodatki w postaci następnych ar-
mii. Planszówka powinna się pojawić na 
początku października.

Rycerze pustkowi zaś będzie grą ze zło-
żonymi zasadami, gdzie gracze wcielają 
się w podróżników po Ameryce z Neuro-
shimy. Niestety na razie nie ma informacji 
kiedy gra się ukaże.

[źródło: Gry-Planszowe.pl]

Plany twórców Nieboraków

W ramach projektu NED, czyli zapowiadanej od dawna Drugiej Edycji gry Nie-
boracy RPG powstają gry związane z Nieborakami – karcianka znajduje się już w za-
awansowanym stadium, a autorzy planują stworzenie także gry w klimatach Nowej Fali 
oraz planszówki. Niestety nadal nie wiadomo kiedy zostanie ukończona Druga Edycja 
– na pewno nie stanie się to zbyt szybko. Pierwszą kartę z planszówki oraz wstępny pro-
jekt okładki „Nieboracy 2” prezentujemy obok. Więcej informacji będzie się pojawiać 
w Blogu Nieboraków 2.

[źródło: RPG Wieści]

SPADAMY!

„SPADAMY!”, czyli polska wersja „FALLING”, 

to szalona gra karciana o… spadających krowach. 

SPADAMY! rozgrywa się w czasie rzeczywistym, a ce-

lem graczy jest uderzenie w grunt jak najpóźniej – wy-

grywa ten, który spadnie ostatni.

Gra będzie miała swoją premierę najprawdopodb-

niej pod koniec października.

[źródło: Wydawnictwo Portal]

Zły blog

Prace nad trzecią edycją gry Zły: Moc, Władza 
i Nieśmiertelność już w toku. Paweł Branecki 
(tekst) wraz z Marcinem Góreckim (ilustracje i skład) 
– autorzy znani z łamów Wieży Snów – zamierzają 
stworzyć dzieło warte wydania papierowego. Prace 
zakończą się według informacji autorów w okolicach 
2007 roku. Potem jeszcze wyboista droga poszukiwa-
nia wydawcy…

Na razie nad postępem w tworzeniu III edycji Złe-
go możecie się zapoznać z oficjalnego Bloga Złego 
na stronie zlyrpg.blox.pl. Gra jest objęta patronatem 
Wieży Snów.

[źródło: RPG Wieści]

http://theforge.pl
http://rpgnow.com/
http://theforge.pl
http://www.montecook.com/cgi-bin/page.cgi?ptolus
http://www.montecook.com/cgi-bin/page.cgi?ptolus
http://gildia.pl
http://rpgwiesci.prv.pl
http://www.gry-planszowe.pl/article.php/1,11/261/Rycerze-pustkowi.html
http://gry-planszowe.pl
http://gry-planszowe.pl
http://www.nieboracy2.prv.pl
http://nieboracy.prv.pl
http://nieboracy.prv.pl
http://nieboracy2.prv.pl
http://rpgwiesci.prv.pl
http://wydawnictwoportal.pl
http://zlyrpg.blox.pl
http://rpgwiesci.prv.pl
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Garść wieści IIGwiedny Pirat #14

Lada dzień – gdy piszę te słowa – ukaże się 14 numer 
Gwiezdnego Pirata – niezbędnika miłośnika RPG wy-
dawanego przez Wydawnictwo Portal. W środku szkic 
przygody do Warhammera („Wampiry na dzikim za-
chodzie”), plan miasta Kindle w wizji XVI-wiecznego 
artysty, artykuły do Neuroshimy – w tym „Apel”, cza-
sopismo z postapokaliptycznej Ameryki (czyżby zain-
spirowane Aferami?) i Wiedźmina, a także diariusz do 
Dzikich Pól i artykuł do Monastyru.

Numer kosztuje – jak zwykle – 5 złotych, będzie 
dostępne w Empikach a także sklepach wysyłkowych. 
Dokładny spis treści pojawi się na oficjalnej stronie

Gwiezdnego Pirata – www.gwiezdnypirat.pl.

Czarny Kruk Reloaded

Czarny Kruk – nowe pismo o grach fabularnych w postaci 
pliku PDF – zmienił redaktora naczelnego. Trzeci numer ukazał 
się jako „internetowy dwumiesięcznik Strażników Starych Praw 
o fantastyce, s-f i RPG”. Zmieniony został także skład pisma, 
redakcja zapewnia, że dąży do zminimalizowania błędów, które 
występowały we wcześniejszych numerach.

W środku o grach fabularnych niewiele – zaledwie trzy ar-
tykuły, sporo za to opowiadań podzielonych tematycznie na działy horror, science fiction
i fantasy. Najnowsze numery dostępne są na stronie czarnykruk.fabularny.net.

► Krążą niepotwierdzone informacje, że studio 
Ghibli Hayao Miyazakiego – znanego twórcy 
anime, reżysera takich arcydzieł jak „Spirited 
Away”, czy „Mój sąsiad Totoro” – zakupiło prawa 
do ekranizacji… Ziemiomorza. Plotka może być 
prawdziwa, bo Miyazaki wielokrotnie mówił, że 
jest miłośnikiem serii Ursuli K. LeGuin.

► Studio Ghibli z okazji 60. rocznicy zapowiada 
serię telewizyjną nawiązującą do znakomitego 
dramatu „Hotaru no haka” (Grobowiec świe-
tlików). Serial będzie opowiadał o losach ciot-
ki rodzeństwa – jak wojna zmieniła miłą damę 
w zimnokrwistą bestię.

► Apofis może stanowić poważne zagrożenie dla 
Ziemi. I nie chodzi tutaj o g’oulda z Gwiezd-
nych Wrót, ale o planetoidę, która w 2029 roku 
przemknie w małej odległości od naszej planety 
– tak blisko, jak niektóre satelity telekomuni-
kacyjne. Naukowcy zastanawiają się nad wy-
słaniem misji w stronę planetoidy, która zamo-
cowałaby na obiekcie nadajnik radiowy, który 
ułatwiłby jej śledzenie. Istnieją też obawy, że 
w wyniku przelotu blisko Ziemi jej orbita zmie-
ni się tak, że kilka lat później trafi w planetę,
dlatego rozważa się możliwość zmiany orbity 
o kilka metrów w 2029 roku, gdy będzie blisko 
nas i taka operacja będzie prosta (wystarczy 
wpłynąć w niewielkim stopniu).

► Jak poinformował serwis Poltergeist na stronie 
Grega Cotikyana (autora szalonej Paranoi) www.
costik.com znajduje się teraz darmowy plik PDF 
z grą Violence. System o przemocy jest swego 
rodzaju parodią gier fabularnych w stylu hac-
k&slash. Stanowił pewną inspirację dla autorów 
Nieboraków.

► Paranoia XP Grega Costikyana została zmuszo-
na przez Microsoft do zmiany nazwy. Podobno 
poprzednia naruszała prawa Microsoftu do lite-
rek XP. Aktualnie Paranoia wróciła do krótkiej 
nazwy „Paranoia”, a na stronie jest przedsta-
wiona przez autora jako „The Edition No Longer 
Known as XP”.

► RPGNow – sklep z dodatkami i grami w postaci 
plików PDF, a także z drukiem na żądanie – dzie-
li się na dwie części. Jedna będzie publikowała 
podręczniki dużych wydawców (RPGNow), dru-
ga niewielkich (RPGNow Edge).

[źródła: Nowa Gildia, RPG Wieści, Poltergeist, Online Ghubli]

„Van Richten’s Guide to the Mists” za friko!

Jeden z najsłynniejszych dodatków do Ravenloft – „Van 
Richten’s Guide to the Mists” jest teraz dostępny do ścią-
gnięcia za absolutne zero złotych ze strony firmy White
Wolf – http://www.white-wolf.com/downloads.php?catego-
ry_id=21. 

Jest to ostatnia publikacja ze świata Ravenloft w barwach 
White Wolf. Dotychczasowy wydawca zwrócił prawa do gry 
macierzystemu wydawnictwu Wizards Of The Coast.

In Spaaace! uwolnione, Executive Decision zakładnikiem

Greg Stolze, znany twórca gier fabularnych, uwolnił – po zapłaceniu przez zaintere-
sowanych okupu – kolejną grę (po Meatbot Massacre). Tym razem jest to zwariowana 
bezkostkowa gra w kosmosie, gdzie Mistrz Gry nie zawsze ma wiele do powiedzenia, 
a niemal wszystko jest możliwe. „In Spaaace!” jest dostępne do ściągnięcia na stronie autora – gregstolze.com.

Kolejną grą, która będzie udostępniona za darmo po wpłaceniu przez czytelników okupu, jest „Executive Decision”, 
gdzie gracze wcielają się w prezydenta i członków Owalnego Gabinetu i próbują radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.  
Gra jest także bezkostkowa, przeznaczona dla tych, którzy lubią… przemawiać. Pieniądze zebrane jako okup za grę (co najmniej 1000$) wpłyną 
w całości na konto Czerwonego Krzyża z przeznaczeniem na pomoc ofiarom huraganu Katrina.

Inne gry uwolnione na zasadzie Ransom Model (modelu okupu) to m. in. Meatbot Massacre (Grega Stolze) oraz Insylum Dennisa Detwillera.

S&P 26 za darmo w dwóch częsciach

Magazyn Signs & Portents wydawnictwa Mongoose Publishing 
został udostępniony za darmo w postaci PDF. Wydawnictwo zaptzestało 
jednocześnie wydawania pisma drukiem, a wersja PDF jest podzielona na 
osobne wydania dla graczy w gry fabularne i miłośników bitewniaków.

Magazyn można ściągnąć na stronie skocz.pl/ahcy.

[źródło: Poltergeist]

http://gwiezdnypirat.pl
http://czarnykruk.fabularny.net
http://polter.pl
http://www.costik.com
http://www.costik.com
http://gildia.pl
http://rpgwiesci.prv.pl
http://polter.pl
http://www.white-wolf.com/downloads.php?category_id=21
http://www.white-wolf.com/downloads.php?category_id=21
http://www.gregstolze.com
http://www.detwillerdesign.com/page11/page11.html
http://skocz.pl/ahcy
http://polter.pl
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przygody

1. Jak prowadzić?
„Siwa mgła” jest z założenia przygodą 

nieliniową. Scenariusz przedstawia waż-
ne miejsca i osoby oraz wyjaśnienie „o co 
w tym wszystko chodzi”. Akcja rozgrywa się 
we wnętrzu świata stworzonego dziecięcym 
umysłem Alabamy.

Pierwotnie przygoda była przeznaczona 
do systemu Wiedźmin, aktualną wersję moż-
na rozegrać w niemal dowolnym. W fantasy 
Dolina będzie efektem działania pierwotnej 
magii, którą Isena obudziła w dzieciach, 
w grach futurystycznych wirtualną rzeczy-
wistością, do której gracze zostają wciągnię-
ci przez telepatię albo zainfekowane wiru-
sem wszczepy. W Zew Cthulhu narzucają 
się wprost Krainy Snów, w systemach alter-
natywnych zaś eksperyment rządowy, który 
wymknął się spod kontroli, albo psionika.

Podczas gry nie manipuluj graczami – po-
zwól im robić wszystko, na co mają ochotę 
i są w stanie zrobić. Nie narzucaj przebiegu 

akcji, ani zakończenia. Skup się na analizo-
waniu kroków postaci niezależnych – sposo-
bu w jaki reagują na działania graczy i aktu-
alną sytuację. Pamiętaj, że niemal wszystko 
co gracze widzą jest wytworem umysłu Ala-
bamy – małego, zagubionego chłopca, który 
boi się siostry i rozpacza po śmierci wszyst-
kich, których znał.

2. Historia rodzeństwa
Robert Malakor był księciem lub boga-

tym przedsiębiorcą (zależnie od systemu). 
Posiadał piękną żonę, kupę forsy i kaleką 
córkę Karinę. Głuchoniemą od urodzenia, 
autystyczną dziewczynkę traktował z po-
gardą. Jedyną podporą odtrąconej przez ojca 
biedaczki była matka, i gdy Kaia Malakor 
zmarła przy porodzie, Karina powiesiła się 
na żyrandolu. Uratowana przez służącą, jesz-
cze bardziej zamknęła się w sobie.

Robert zapewnił rodzeństwu opiekun-
kę – dystyngowaną staruszkę Isenę, która 

w rzeczywistości była czarownicą, konstruk-
torką wszczepów albo telepatką – gdyż czę-
sto opuszczał dom i nie miał czasu zajmować 
się dziećmi.

Niania obdarzyła dzieci umiejętnością 
oddziaływania na cudze umysły. Uczyła tele-
patii, poiła lokalnymi wywarami, odprawiała 
nad dziećmi mroczne rytuały, a może po pro-
stu zainstalowała eksperymentalne implanty 
korowe. Celem staruszki były badania nad 
możliwościami ludzkiego mózgu, poszuki-
wanie nowych zaklęć czy wszczepów. W za-
ciszu domostwa Malakorów mogła spokojnie 
eksperymentować na dzieciach pod nieobec-
ność pracodawcy. Kobieta nauczyła rodzeń-
stwo przenikać rzeczywistość i tkać świat 
wyobrażeń. Alabama traktował staruszkę jak 
matkę, co wściekało zazdrosną siostrę.

Karina, uważana przez służbę za dziwacz-
kę, samotna snuła się korytarzami domu. 
Kilkakrotnie zemściła się za poniewieranie 
– pewien stajenny utonął w studni, a jedna 
z kucharek zatruła się jadem kiełbasianym 

Tomasz Kucza

Siwa mgła
w dolinie urojeń

przygoda | dowolny system

Przygoda „Siwa mgła” była wcześniej publikowana w Inkluzie. Niedawno ukazał się siedemdziesiąty i niestety ostatni numer 
tego magazynu. Poniższy tekst został poprawiony i przeredagowany. Dla niektórych będzie nowością, innym przypomni Inkluza 
i dawne czasy. Życzę miłej lektury.

Wojciech „Gulash” Ośliźlok

9

Siwa mgła

mailto:magnes@poczta.fm
mailto:g-ash@o2.pl
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i umarła. W głębi duszy dziewczynka 
pragnęła akceptacji przez ojca, ale Robert 
traktował córkę jakby nie istniała, prezen-
ty przywoził wyłącznie Alabamie, rozma-
wiał tylko z synem, niemowy unikał na 
każdym kroku.

W dziewczynce narodziła się gorąca 
nienawiść do brata, którego obwiniała za 
wszystko – śmierć matki, obojętność ojca, 
zachowanie służby. 

Alabama nie zdawał sobie sprawy 
z mrocznych uczuć siostry. Zazwyczaj 
ignorował Karinę, ale podczas lekcji Ise-
ny mogli się czasem porozumieć, zetknąć 
umysłami, co zwykle powodowało ostry 
atak siostry. Po pewnym czasie chłopiec 
nauczył się chronić myśli przed Kariną.

Pewnego lata, kiedy książę miał siedem 
lat, a siostra dwanaście, niania zniknęła. 
Po długich poszukiwaniach znaleziono 
staruszkę w studni. Jeszcze żyła, ale była 
obłąkana i umarła niedługo potem.

Przed śmiercią podarowała Alabamie 
zielony kryształ i zdradziła, że została 
wepchnięta do studni przez Karinę – w ze-
mście za karę, którą nałożyła na dziew-
czynkę wcześniej, głuchoniema zaatako-
wała nianię mocą umysłu. Podarunek Iseny 
może stanowić rozszerzenie implantu albo 
magiczny kamień. Umożliwia zamknięcie 
umysłu przed atakami z zewnątrz. Niania 
ostrzegła chłopca, że nienawiść siostry 
koncentruje się na nim.

3. Stworzenie Doliny
Miesiąc później, rodzeństwo wraz z oj-

cem zatrzymało się w przydrożnej gospo-
dzie w niewielkiej Wiosce. Podróżowali 
w odwiedziny do krewnego. Nigdy nie 
dotarli na miejsce.

Nocą wybuchła panika. Karina zagi-
nęła. Zaczęły się poszukiwania, mówiono 
że niemowa zgubiła się w lesie. Alabama 
został w gospodzie sam i stał się świad-
kiem morderstwa, jakiego dokonała wła-
ścicielka gospody na mężu. Nastraszony 
przez gospodynię chłopiec obiecał, że nic 
nie zdradzi, uciekł i natknął się na wraca-
jących z ciałem siostry służących. Dziew-
czyna była nieprzytomna i zakrwawiona.

Przyprowadzono także młynarza. Jak 
się okazało mężczyzna porwał Karinę, 
zgwałcił i torturował. Powieszono go 
przed gospodą. W wiatraku znaleziono 
ciała trzech zaginionych w ostatnich mie-
siącach wieśniaczek.

Natychmiast Robert zarządził opusz-
czenie gospody. Wraz ze służbą zatrzymali 
się w pobliskich ruinach. Wtedy wydarzy-
ło się najgorsze.

Karina obudziła się. Z furią uderzyła 
mocą umysłu i zabiła wszystkich w całej 
dolinie. W tym ojca. Jedynie brat ocalał 
dzięki kryształowi Iseny. Okazało się jed-
nak, że artefakt ma działanie uboczne. Za-

mknął rodzeństwo w świecie wyobrażeń 
Alabamy.

Chłopiec w urojonej Dolinie jest w sta-
nie oprzeć się atakom siostry – między 
rodzeństwem doszło do pata, ale nie po-
trafią opuścić świata stworzonego przez
kryształ.

4. Początek
Mgła otuliła jeźdźców białym całunem 
jak kapłan okrywający ciało zmarłego. 
Senność ogarniała ludzi i zwierzęta. Ko-
nie stąpały wolno, kopyta zapadały się 
w piasku aż po pęciny. Trakt wiódł płyt-
kim żlebem o brzegach porośniętych gęsto 
krzewami.
Wkrótce parów otworzył się na wypełnio-
ną mlecznobiałą mgłą dolinę. Głuchą ci-
szę rozdarł krzyk.

Tak się wszystko zaczyna – podczas 
podróży przez odludzie graczy otacza po-
ranna mgła, a kilka minut później ciszę 
zakłóca dobiegający z przodu kobiecy 
krzyk.

Gracze nie wiedzą, że trafili już w sidła
księcia Alabamy. Zostali uwięzieni w po-
nurym śnie. Nie wydostaną się, jeśli nie 
znajdą sposobu, by przekonać młodego 
księcia, że świat, w którym się znaleźli, 
nie jest tym prawdziwym.

W Dolinie magia nie działa lub dzia-
ła w pokrętny sposób, podobnie sprzęt 
– zegarki, broń palna, czy nawet kompasy. 
Niektóre zaklęcia są niezwykle silne, inne 
zawodzą, a czasem obracają się przeciw 
rzucającym. Urządzenia wariują. Poza tym 
wszystko funkcjonuje niemal identycznie 
jak w świecie rzeczywistym, gracze nie 
dysponują żadnymi specjalnymi mocami.

Dolinę otacza krąg mgły, którego prze-
kroczyć nie sposób. Jeśli spróbują to zro-
bić, zagubią się i szybko wrócą w miejsce, 
z którego wyszli.

Śmierć w urojeniach Alabamy równa 
się śmierci w świecie rzeczywistym.

Napotkane osoby posiadają niewielką 
wiedzę o historii świata zewnętrznego, ich 
informacje wydają się pochodzić sprzed 
wielu lat. Nie widzą nic dziwnego w fak-
cie, że dolina jest odcięta od świata – tłu-
maczą to nieprzejezdnymi drogami i rabu-
siami na traktach.

Wioska jest kwintesencją wyobrażeń 
Alabamy o tym miejscu. Dlatego ludzie 
zachowują się dziwnie, odtwarzają wy-
darzenia z pamięci księcia, często w wy-
myślny sposób wykoślawione. Można się 
natknąć na przedmioty, które dla księcia są 
ważne, przeżyć zdarzenia, które widział 
lub wyobraził sobie, gdy przyjechał do do-
liny z ojcem.

Tylko dwie osoby oprócz Alabamy są 
w wizji prawdziwe – Karina i bard Hozef, 
który znalazł się tutaj przypadkowo. Jeśli 

Tomasz Kucza

http://6lowcy.prv.pl
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inni wędrowcy zabłąkali się w urojenia Ala-
bamy, słuch o nich zaginął.

5. Miejsca
WIOSKA

Leży w kotlinie, którą bohaterowie zo-
baczyli po opuszczeniu jaru. Domy stoją 
wzdłuż rzeki, kilka chat także na uboczu, 
na trawiastych zboczach. Rzeka wrzyna się 
parowem w południowy kraniec doliny. To 
właśnie tamtędy, przybyli gracze.

We wschodniej części rośnie gęsty las, 
z którego dobiegł krzyk.

Nad wioską góruje położony na zachod-
nim zboczu zamek – ruiny przetworzone 
w niebosiężny budynek wyobraźnią chłop-
ca. U brzegu stoi zapuszczona gospoda, 
a zaraz za mostem, na wzniesieniu stoją trzy 
wiatraki.

GOSPODA „PRZY MOŚCIE”
Szary budynek z czerwonym, częściowo 

zapadniętym dachem. Późnym wieczorem 
przesiaduje tu wielu chłopów, zawsze spo-
tkać można Jakuba i trójkę krasnoludów 
(w systemach, gdzie krasnoludy nie wystę-
pują zamień ich na karłów) grających w kar-
ty. W kącie popija często staruszek Hozef. 
Za szynkwasem stoi żona gospodarza.

Większą część parteru zajmuje obszerna 
sala z brudnymi stolikami, nieczynnym ko-
minkiem i ławą. Schody prowadzące na pię-
tro znajdują się obok szynkwasu i drzwi do 
piwnicy. Klatka schodowa jest ciemna, nie 
dociera tu światło z okien, a świec nie ma. 
Dlatego krople krwi na stopniach, które ska-
pały z noża gospodyni, są niewidoczne.

Gospodarz leży w pokoju na piętrze, ma 
rozcięty brzuch i jest zakneblowany, kona. 
Za gospodą są stajnie, a w nich stara, zaku-
rzona karoca, której obecności nikt nie jest 
w stanie racjonalnie wyjaśnić.

WIATRAKI

Stoją zaraz za mostem. Nocą w środku 
palą się światła, a łopaty wiatraka obracają 
się przy bezwietrznej pogodzie. Wszystkie 
trzy mają wspólne wnętrze. Można wejść do 
jednego, wyjść zaś z innego, tymi samymi 
drzwiami.

Młyny zamieszkuje Eduard. Wnętrze jest 
ciemne i puste. Pod ścianami z desek, przez 
które prześwituje światło, leżą worki z mą-
ką. Do górnej części prowadzą kręte schody. 
Na piętrze, w niewielkim pokoju młynarza, 
znajduje się wiele rodzajów broni oraz na-
rzędzia tortur.

W szkatułce pod stołem schowany jest 
pierścień Roberta. Oddanie go w ręce księ-
cia może usposobić Alabamę przychylnie do 
graczy i przypomnieć mu przeszłość.

LAS

Gęsty brzozowy młodnik rośnie na 
wschodzie, w miarę wznoszenia się w górę 
zbocza ustępuje miejsca okazałym bukom. 
W lesie błąka się Krzycząca.

ZAMEK

Stoi na zachodnim zboczu. Bramy pilnu-
ją strażnicy. Zaraz za wrotami znajduje się 
obszerny, ale pusty, dziedziniec. Podobnie 
puste są zamkowe pokoje, nigdzie nie ma 
żywego ducha. W korytarzu wiszą arrasy 
przedstawiające sceny z historii Alabamy 
– w ten sposób mogą ją poznać gracze.

W sali tronowej, na wielkim krześle sie-
dzi mały chłopiec – książę. 

6. Osoby
KRZYCZĄCA

Z lasu na wschód od wioski dobiegają 
przeraźliwe krzyki, płacz, a czasem prze-
cudny śpiew. To głos Krzyczącej. Wieśniacy 
sprawiają wrażenie, jakby wrzaski ich nie 
wzruszały lub udają, że nie słyszą nocnych 
hałasów. Na pytania odpowiadają niechętnie, 
tłumaczą, że to dzikie ptactwo albo wilki.

Krzycząca jest młodą dziewczyną 
w zwiewnej, czystej szacie. Chociaż wyda-
je się długo błąkać po lesie, jej ubranie jest 
niezniszczone, ale włosy w nieładzie. Cza-
sem spaceruje, śpiewając bez słów czystym 
głosem, innym razem biega na oślep, rwie 
włosy i krzyczy. Jej nastroje zmieniają się 
bardzo szybko.

Z bliska staje się widoczne, że dziewczy-
na nie posiada ust – od nosa do podbródka 
ma tylko gładką, bladą skórę.

Krzycząca nie potrafi mówić, zachowu-
je się jak obłąkana. Ludzie panicznie się jej 
boją.

Zaatakowana wpada w szał i niszczy 
wszystko na drodze. W rzeczywistości jest 
siostrą Alabamy – Kariną.

Ruszy do ataku na zamek Alabamy, jeśli 
chłopiec przestanie wierzyć w rzeczywistość 
urojonego świata. Wpierw jednak zbierze 
wszystkich ludzi z wioski i z upiorną, fa-
natyczną gromadą podąży w stronę zamku. 
Strażnicy (jeśli przeżyli) staną jej na drodze, 
ale miotające ogień dłonie Kariny łatwo 
przetorują armii drogę do siedziby księcia.

AUNELA, ŻONA GOSPODARZA

W poplamionym fartuchu czyści szklan-
ki za szynkwasem lub roznosi jadło i napo-
je. Gości wita obojętnie, czasem wybucha 
śmiechem bez powodu. Gdyby ktoś zajrzał 
za ladę, ujrzy tam ogromny, zakrwawiony 
nóż rzeźnicki. Przed przybyciem graczy Au-
nela zamordowała nim męża.

Nieobecność gospodarza tłumaczy cięż-
kim snem i kacem.

Rankiem następnego dnia Aunela zamie-
rza pociągnąć ciało za gospodę i zakopać. 
Złapana na gorącym uczynku będzie agre-
sywna (weźmie ze sobą nóż), pokonana sta-
nie się spokojna i nie będzie chciała mówić. 
Tylko drastyczne środki mogą ją skłonić do 
wyznania powodu, dla którego zabiła Selda-
na – a jest on banalny: gospodarz nie spełnił 
danej żonie obietnicy i… nie naprawił dachu 
gospody przed letnimi ulewami.

Wydarzenie powtarza się co pewien czas 
– zależnie od tempa gry codziennie lub co 
kilka dni. Zakopany mąż zostaje ponownie 
zamordowany i ponownie zakopany – w nie-
skończonej pętli.

SELDAN, GOSPODARZ

Jeśli przeżyje, będzie chciał powiesić 
żonę. Za wszelką cenę będzie starał się do-
piąć swego. Okaże się gburem i okrutni-
kiem, ale czasem na jego twarzy pojawi się 
dziwny grymas bólu i Seldan stanie się obo-
jętny i małomówny. O Krzyczącej powie, 
że to Zła Siostra, która włóczy się po lasach 
i krzykiem wieszczy śmierć.

JAKUB

Niemal przez cały dzień gra w karty 
z trójką krasnoludów w gospodzie. Wygląda 
na typowego pijaczka, ale ubranie nosi bo-
gate, choć zniszczone. Mówi, że jest woźni-
cą (albo kierowcą) i uwielbia pęd powietrza 
na koźle. Zapytany o powóz (limuzynę) 
rozrzewni się, ale nie wie skąd się znalazł 
w stajniach. „To moja karoca, moja sześcio-
konna błyskawica” – to wszystko, co da się 
z niego wydobyć.

Łatwo zauważyć, że karty, których uży-
wają Jakub i krasnoludy są co najmniej 
dziwne. Walet to mały chłopiec (Alabama), 
królowa to dziewczyna bez ust (siostra Ala-
bamy, Karina, która była niemową), król to 
krzywo uśmiechnięty mężczyzna (ojciec 
Alabamy). Inne karty mają dziwaczne sym-
bole, niektórych brakuje, królowa jest tylko 
jedna, a waletów sześć.

Jest wzorowany na woźnicy ojca Alaba-
my, którego książę trochę się bał, trochę zaś 
podziwiał.

TRÓJKA KRASNOLUDÓW

Wszystkie wyglądają tak samo, nie 
przedstawiają się, rozmowy ograniczając do 
pomruków i warknięć. Nie przerywają gry, 
nawet by napić się piwa. Rozzłoszczone się-
gają po topory, po walce siadają z powrotem 
do gry, jakby nic się nie stało.

CHŁOPI

Anonimowi wieśniacy są zapracowani. 
Gdy wieczorem tłumnie wpadają do gospo-
dy, można odnieść wrażenie, że niektórzy 
(np. brodacz z blizną) występują… kilka-
krotnie. Po dokładnym sprawdzeniu okazuje 
się jednak, że to tylko złudzenie.

Chłopi o Krzykliwej mówić nie chcą, od-
cięcie doliny od świata kwitują wzruszeniem 
ramion i opowieścią o dobrych zbiorach 
tego lata.

HOZEF

Staruszek, tak jak gracze, jest uwięzio-
nym w urojeniach prawdziwym człowie-
kiem. Zależnie od systemu był trubadurem 
na dworze ojca Alabamy po śmierci księcia 
i zaginięciu Alabamy albo pracownikiem fir-
my Roberta.

Wchłonęła go mgła i do dzisiaj nie zdołał 
się wydostać. Ma długie, siwe włosy i brodę. 
Gdy ujrzy graczy, będzie błagał, by pomogli 

Siwa mgła
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mu uciec. Radzi unikać młynarza i Krzyczą-
cej. Jest nieco zdziwaczały, przebywa w tym 
świecie od bardzo dawna.

Jeśli Karina zaatakuje, Hozef spróbuje 
uciec do zamku (jeśli jeszcze tam nie poszedł 
z graczami), ale nie jest zbyt szybki i gracze 
mogą ujrzeć jak upiorna armia Krzyczącej 
dopada staruszka.

MŁYNARZ

Nazywa się Eduard. Czasem odwiedza 
gospodę, by wypatrywać ludzi odpowiednich 
do swoich celów. Gdy wybierze kogoś, śle-
dzi go, ogłusza i zaciąga na taczce do młyna. 
Tutaj, w pokoiku na piętrze torturuje na wy-
myślne sposoby. Zaatakowany broni się ko-
rzystając z ogromnego arsenału – najbardziej 
lubi używać wielkich toporów i halabard.

W dniu przybycia graczy, poszukiwał 
właśnie ofiary. Kogo wybierze? Eduard bar-
dzo chciałby zgładzić księcia Alabamę i jeśli 
strażnicy zostaną zabici przez graczy, na-
tychmiast podąży, by to zrobić. Pomóc mu 
może żebrak.

Eduard będzie zabijał sobowtóry, krzyw-
dząc tym samym księcia, aż dopadnie same-
go Alabamę.

ŻEBRAK

Przed zamkiem siedzi mężczyzna w sza-
rych łachmanach. Prosi o jałmużnę. Gdy jej 
nie dostanie, będzie do graczy wrogo nasta-
wiony, plując i złorzecząc pobiegnie zawia-
domić o zniewadze przyjaciela – Eduarda 
(który na taką wieść nie oprze się pokusie, by 

z pomocą żebraka wykorzystać swój arsenał 
na graczach i księciu).

STRAŻNICY

Przed zamkiem jest kilku strażników, 
wysokich rycerzy z dwuręcznymi miecza-
mi. Nie przepuszczą nikogo, chyba że okaże 
pierścień Roberta. Walka z nimi jest trudna, 
biją się bowiem z determinacją, a są dobrzy 
w swym fachu.

KSIĄŻĘ

Alabama to mały chłopiec. Przedstawia 
się jako książę Alabama Malakor. Łatwo 
wpada we wściekłość, zdenerwowany py-
taniami wzywa na pomoc strażników (jeśli 
przetrwali, przybiegną w jednej chwili). Jeśli 
gracze przekażą mu pierścień Roberta, za-
cznie przypominać sobie przeszłość i uciecz-
kę w urojenia, a wtedy fałszywa rzeczywi-
stość zacznie się chwiać – coraz częściej 
zachodzić będą dziwne zjawiska, a rozwście-
czona Krzycząca ruszy do ataku.

Do zwątpienia w rzeczywistość urojeń, 
może księcia skłonić widok historii zapisa-
nej na arrasach (starannie unika patrzenia na 
nie).

Krzyczącej boi się jak ognia.

SOBOWTÓRY KSIĘCIA

Pojawią się, kiedy Alabama będzie zde-
nerwowany. Zaczną chodzić po całym zam-
ku, wypytywać graczy, rozkazywać im. 
Śmierć każdego sobowtóra sprawia ogromny 
ból prawdziwemu Alabamie i utwierdza go 
w mniemaniu, że świat urojeń jest prawdzi-
wy.

7. Wyjście z mgieł
Wydostać się ze świata urojeń można 

tylko, gdy ulegnie zagładzie. Kiedy książę 
uwierzy w pełni, że dolina nie jest rzeczy-
wista, jest w stanie zniszczyć (proces toczy 
się powoli – od brzegów doliny, do zamku) 
swój świat. Podobnie stanie się, gdy Alaba-
ma umrze.

Jeśli gracze wydostaną się z wizji księcia 
(muszą znajdować się w centrum zniszcze-
nia), powrócą do prawdziwego świata – za-
mek to stare ruiny, podobnie gospoda i wia-
traki. Nigdzie nie ma żywej duszy.

Na gruzie leżą trzy osoby – siwowłosy 
staruszek (Hozef), mężczyzna w średnim 
wieku (ma długą brodę i włosy) i starsza od 
niego kobieta zaplątana w długie włosy. Są 
to Alabama i Karina. Jeśli któryś (wszyscy?) 
zginął w urojeniach, już się nie budzi (to 
samo dotyczy graczy). W przeciwnym wy-
padku, dochodzą do siebie. Alabama płacze. 
Karina atakuje w milczeniu, ale moce dziew-
czyny odeszły – mimo to może długimi pa-
znokciami sporo zdziałać.

Jeśli wszyscy gracze zginęli, opisz jak wy-
glądają ruiny zamku w rzeczywistym świecie 
– trupy rozsypujące się na gruzach, budzący 
się (?) Hozef, Alabama i Karina. Może roze-
gra się ostatnia walka siostry z bratem?

W przeciwnym wypadku gracze mają na 
głowie szaloną Karinę (o ile przeżyła) i bez-
radnego Alabamę… Czy jednak na pewno 
wrócili do prawdziwego świata? A jeśli to 
nadal imaginacje Alabamy?

Wojciech „Gulash” Ośliźlok

Tomasz Kucza

mailto:g-ash@o2.pl
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Bulkers

Farma
p r z y g o d a  d o  N e u r o s h i m y

przygoda | Neuroshima, dowolny system postapokaliptyczny

Scenariusz ma długą historię. Zacząłem go pisać w maju 2004 roku, w dobie pierwszych aktualizacji na moorhold.net. Od 
tego czasu sporo rdzy upłynęło w rzekach Zasranych Stanów, ale scenariusz postanowiłem dokończyć (za co oczywiście jestem 
wdzięczny Magnesowi i jego ostatecznym, ostatecznym terminom, które mnie mobilizują). Choć motyw farmy i kukurydzy jest 
równie stary co Neurshima, życzę miłej lektury.

– No to ciekawie się składa, panowie. Potrze-
bujecie mechanika, a ja potrzebuje dostać się 
na farmę. I tak się składa, panowie, że na tej 
farmie mechanik jest i zaopiekuje się tym wa-
szym cackiem. No to jak będzie, wybierzecie 
się ze mną, co? Czysty interes. No, a o tym, że 
to niebezpieczne tereny są, to ja mówić chy-
ba nie muszę. Bywają tu dzikie psy o sporych 
kłach, czasem coś ciekawie pomutuje, a i na 
gangersów można trafić. Znam teren, wy ma-
cie dodatkowe strzelby. Czysty zysk.

Tak to mniej więcej mogłoby wyglądać. 
Po kolei może. Scenariusz przygotowany 
raczej pod tereny rolnicze, typowy Teksas. 
Stepy, trawy, przestrzenie i ogólnie zdrowa 
okolica. Naszym podopiecznym może coś 
się zepsuć. Pewnie, że może. A to wahacz 
w aucie, a to półoś, a może elektryka, albo 
radio, a jak nie, to może rozrusznik… serca? 
Potrzebują speca. Nie potrzebują mechanika 
czy elektryka? No to może lekarza? Albo 
głodni są i chcieliby zjeść coś bardziej sma-
kowitego od przeciętnej jaszczurki?

Coś musi ich skusić, by wybrali się na 
farmę wraz z Alefem. Ostatecznie może ich 
wynająć na krótką robótkę. Odprowadzą go 
na farmę, a później z powrotem, w zamian 
dostaną porządne żarcie, tyle paliwa ile spa-
lili i czegoś chodliwego za tyle gambli, na ile 
wyceniasz swoich miśków.

Właśnie, Alef. To ciekawy koleś, w wie-
ku lat ze czterdziestu, typowy podróżnik 
o ciemnej, przeoranej słońcem, pięściami 
i Bóg wie czym jeszcze cerze, solidnym, acz 
nie przysadzistym umięśnieniu, dość zwin-
ny i uzbrojony w karabin, parę pistoletów, 
granaty, noże… słowem, typowy zabijaka 
pustkowi. Teraz jeżdżący w ciekawej półcię-
żarówce. Kto kojarzy amerykańskie karetki, 
wie o co chodzi.

Kabina jak w typowym pick-upie, za nią 
solidnej wielkości metalowy sześcian, nacze-
pa z małymi szybkami, przez które nic nie 
widać. To z karetką, to tylko przykład. Auto 
o którym mowa, to połączenie bieli, zielone-
go i różnych warstw kurzu. Karetka to nigdy 
nie była. Oczywiście, jak nie trudno zgadnąć, 
Alef w za nic świecie nie da naciągnąć się na 
otwarcie tyłu auta. Będzie ostry, stanowczy, 
w razie czego użyje broni. Co bardziej pazer-

ni gracze mogą chcieć mimo wszystko tam 
zajrzeć. Rozczarują się. Odsyłam do dalszej 
części tekstu (w tę stronę ma pusty przebieg). 
A kim jest Alef? Pracuje dla kogoś ważnego. 
To musi starczyć.

No to tyle w sprawie wstępu i zahaczki. 
BG wraz z Alefem z tej czy innej przyczy-
ny jadą właśnie na farmę. Choć nie jest to 
zbyt istotne, powiedzmy, że w jedną stronę 
to prawie cały dzień drogi. Bo i auto Alefa za 
szybko nie jedzie. Po drodze możesz BG lek-
ko nastraszyć, ale bez przesady. Walki żadnej 
nie będzie, może złapią gumę, może coś tam 
znowu się popsuje albo będą mieć wrażenie, 
że ktoś ich śledzi.

Farma 
Morze kukurydzy. Zielona, z lekko żółtymi 
kolbami, pokrywa wielkie połacie ziemi po 
sam horyzont. Natura w najczystszej, spro-
wokowanej przez człowieka, postaci. Li-
ście i łodygi falują, jakby nie tylko żyły, ale 
i uczestniczyły w sobie tylko znanym przed-
stawieniu. Potężne rośliny mogłyby zasłonić 
stojącego człowieka i nie tylko jego pewnie 
ukryją w swym bezkresie.
Droga ciągnie prosto przez ocean zieleni 
i prowadzi do celu – do panów i władców 
tych ziem. Opiekunów czerpiących zysk z te-
go, czego dokonuje natura. Powietrze jest in-
tensywne, dużo zdrowsze niż na pustkowiach, 
bardziej wilgotne i jakby pełne życia. Wstę-
pując w krainę, od razu wyczuwa się zmianę 
na lepsze. Człowiek staje się bardziej żywy, 
energiczny, wraca chęć do życia, w serce 
wstępuje nadzieja. To nie tylko miejsce pełne 
kukurydzy, tutaj można wypocząć i nabrać sił 
na dalsze zmagania z losem.
Pośrodku krain znajduje się wzniesiony rę-
koma człowieka budynek. Biały, w stylu Po-
łudnia, z kwiatami przed bogatym wejściem, 
poddaszem i oknami z przezroczystymi szy-
bami. Niepotłuczone szkło, znak, że mieszka-
ją tutaj ludzie i nie klepią biedy. Gdzieś tylko, 
w ogrodzie obok domu, miga twarz czarno-
skórego ogrodnika, gdzieś tylko na polu 
krzyk i strzał z bata, gdzieś tylko odgłos łań-
cucha i warczenie stróżujących psów może 
przypomnieć, w jakich czasach przyszło żyć 
i o tym, że żadne miejsce nie jest tak ładne, 

na jakie wygląda. Choć i tak dobrze, że wy-
gląda na ładne.
Długi stół wypełniający lwią część salonu 
spokojnie mieści wszystkich przybyłych. Za-
stawiony smakowitym jadłem, jakie można 
zastać tylko na farmie, zachęca wraz z go-
spodarzem, do wspólnego posiłku. Gościna 
niezwykle uprzejma, aż można się zatracić 
w tym nieziemsko smacznym mięsie, świe-
żych warzywach czy wreszcie własnego, acz 
szlachetnego wyrobu, gorzałce. Można, acz 
niekoniecznie trzeba.

Podsumujmy sytuację. BG prędzej czy 
później trafiają na tytułową farmę. Tam,
ugoszczeni zgodnie ze zwyczajami Teksasu, 
muszą zostać na dzień czy dwa, dopóki go-
spodarz nie wyjaśni wszystkich spraw z Ale-
fem, a to czego chcieli BG nie zostanie na-
prawione, wymienione czy wyleczone – o ile 
w ogóle czegoś chcieli. Słowem, mamy dwa 
dni na zaznajomienie się z farmą, jej miesz-
kańcami i zwyczajami. A gdyby nie były cie-
kawe, BG byśmy nie spraszali.

Dom i jego mieszańcy
Gospodarzem i ojcem rodziny jest Joe 

Boyle-Smith. Teksańczyk z krwi i kości, 
blisko pięćdziesiątki, o zacnej budowie, si-
wej już czuprynie i dość pogodnym uspo-
sobieniu. Wydaje się w pełni zafascynowa-
ny pracą, oddany wręcz fanatycznie farmie 
i wszystkim co nią związane. Nie zdaje so-
bie do końca sprawy ze zmian jakie zaszły 
w świecie, choć wie, że był kataklizm, sam 
go nie do końca odczuł i zdaje się sprawę 
lekceważyć. Ma dość konserwatywne poglą-
dy, jest ufny i prostoduszny, niestworzony 
do większych spraw, ani do głębszych my-
śli. Nie lubi wszelkiego filozofowania, a jest
tym wszystko, czego nie rozumie. Nie lubi 
też narkotyków, hazardu, a nie przepada za 
radiem i tym, co jest bardziej skomplikowa-
ne od dwururki.

Żona i matka, Mary, ma swój własny 
świat w kuchni i przydomowych kwiatach. 
Jest troskliwa, opiekuńcza, chce by wszyst-
kim dobrze się wiodło i nie rozumie dlaczego 
na świecie muszą być wojny. Nie za bardzo 
też pojmuje, dlaczego obcy mówią o końcu 
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świata, skoro kukurydza wschodzi jak nigdy 
dotąd. Zdaje się w ogóle nic nie widzieć i nic 
nie słyszeć, a dla dzieci zrobi wszystko. Nikt 
nie liczy się z jej zdaniem, a i ona często tego 
zdania nie posiada.

Richard, najstarszy syn państwa Smithów, 
to pogodny i wciąż zabiegany trzydziestola-
tek, wydaje się doskonale przygotowany do 
objęcia schedy po ojcu. Dobrze zbudowa-
ny facet w dżinsach i koszuli, z odwieczną 
dwururką na plecach, idealnie wpisuje się 
w stereotyp Teksańczyka. Po jakimś cza-
sie mieszkania i przebywania na farmie, co 
bardziej spostrzegawczy załapią, że niefor-
malnie przejął już tu władzę. Ojciec prosi 
go o rady, on je daje. Ojciec nie ma zdania 
w danej sprawie, on zawsze ma. Często też 
rzuca własne pomysły, które ojciec akceptuje 
bez gadania.

Tom, dwudziestokilkulatek, złota rączka 
jeśli chodzi o elektronikę i prąd – choć go 
na farmie nieco brakuje. Nie lubi obchodów, 
jeżdżenia konno, pilnowania i dozorowania, 
a rolnictwa już w ogóle. Jeden ze speców, do 
których mogą się zgłosić BG. Jest dość nieza-
leżny, zdaje się nie trzymać z ojcem i resztą 
rodziny, farmą też jakby mniej się interesuje. 
Wykaże zainteresowanie BG, jest ciekawy 
świata i wszystkich obcych, którzy mogą mu 
coś opowiedzieć o szerokim świecie.

Suze, dwudziestoletnia, jedyna córka go-
spodarza. Ładna, pogodna, roześmiana blon-
dynka, zupełnie inna od kobiet, jakie dane 
było widzieć BG. Rodzinna i pomocna, choć 
gniewa się na ojca, że nie pozwala jej opusz-
czać farmy. Chętnie wyjechałaby gdzieś, 
poznała świat, zwiedziła okoliczne osady 
chociaż. Nie chce jednak uciekać, jest zbyt 
przywiązana do rodziców. Pomaga matce 
w prowadzeniu domu, często też wymyka się 
do Toma, najukochańszego brata, z którym 
nieraz snuli plany dalekich wypraw. Przyby-
cie BG będzie dla niej nie lada przeżyciem, 
choć BG mogą przez przypadek pomylić za-
ciekawienie z zauroczeniem.

Steve, najmłodszy z synów, nie ma jeszcze 
dwudziestu lat, a już chciałby robić na farmie 
wszystko to, co robi ojciec. Jest najroślejszy 
z rodziny, fanatycznie oddany sprawom far-
my, potrafi godzinami objeżdżać pola, dopil-
nować wszystkich spraw, jego największą 
dumą jest Winchester, który otrzymał od ojca 
nie tak dawno, w dowód uzyskania pełnolet-
ności. Wykazuje się dużą gorliwością, jest 
też nieco zawistny w stosunku do braci, nie 
może przeboleć, że urodził się ostatni i nie 
ma szans na odziedziczenie farmy. A tak bar-
dzo by chciał.

Victor Delagne, lat około sześćdziesię-
ciu, przybył kilka tygodni temu na farmę 
jako weterynarz i lekarz. Tymczasowo, choć 
zdaje się, że bardzo mu się tu podoba i chwi-
lowy pobyt rozciąga się w kolejne miesiące. 
Wiedzą i doświadczeniem bardzo pomaga 
farmie, zna się na leczeniu każdego zwie-
rzęcia, a i człowieka, jak trzeba, zszyje czy 
podleczy. Oczywiście i BG może się zająć, 
w przypadku gdyby w naszej drużynce nie-
tęgo było ze zdrowiem. Victor jest dobrym 

pracownikiem, trzyma stronę tego, kto płaci. 
Zna też dobrze okoliczne tereny, może się 
wygadać, że Joe planuje wyprawę do naj-
bliższej miejscowości, celem znalezienia ko-
biet dla synów i, daj Boże, wydania za mąż 
jedynej córki. Jest to obecnie największa 
gorączka głowy rodziny. Można to oczywi-
ście wykorzystać do rozegrania dodatkowej 
przygodny typu seek & marry.

Tak przedstawiają się mieszkańcy domu 
Boyle-Smithów. BG poznają ich zaraz po 
przyjeździe, podczas pierwszej kolacji. Wte-
dy też dowiedzą się co nieco o farmie, o tym 
że mają tu potężne uprawy kukurydzy, a plo-
ny sprzedają przyjezdnym kupcom, którzy 
co pewien czas tu zaglądają, albo też cow-
boy’om, którzy pędzą tymi okolicami stada. 
Wymieniają się na wszystko, czego nie ma na 
farmie, naboje, medykamenty, części mecha-
niczne czy benzynę. Bo choć jeżdżą głównie 
konno, mają również półciężarówkę, prądni-
cę spalinową i trochę innego sprzętu.

Papa Joe rzeczywiście nie utrzymuje 
wielu kontaktów ze światem zewnętrznym. 
Uważa, że jest niebezpiecznie i nie ma więk-
szej potrzeby opuszczać farmę. Problem po-
jawił się, gdy dzieci dorosły i nagle okazało 
się, że potrzebują jednak kontaktu z innymi 
ludźmi, szczególnie Tom i Suze bardzo na-
mawiają ojca do podróży poza majątek. Być 
może dzięki BG uda im się namówić ojca. 
Sprawy Murzynów papa Joe będzie poruszać 
niechętnie. Uważa, że są dobrymi pracowni-
kami, ale to głównie jego rękoma farma po-
wstała i trzyma się tak dobrze.

Zapytany o historię opowie, że o żad-
nych wybuchach, eksplozjach czy innych 
kataklizmach nic nie wie. Byli tu kiedyś, 
gdy był młodzieńcem, jacyś wojskowi, żą-
dali pożywienia. Dostali tyle, ile zdołali 
przewieźć, w zamian zostawili parę paczek 
naboi. Więcej ich nie widział. Kilka lat temu 
przyjechali też ludzie na motorach. Siedzieli 
kilka dobrych dni, jeśli nie tygodni. Leczyli 

rannych, opychali się jedzeniem, sporo pili, 
ale wyrzucić się ich nie dało. Jednego ranka, 
gdy obudził się później niż zwykle po noc-
nym czuwaniu, obcych nie było, a ojciec tyl-
ko uśmiechał się od ucha do ucha. Zapytany, 
powiedział, że odjechali. Więcej tematu nie 
poruszał zresztą, a ojciec wkrótce zmarł, zo-
stawiając mu farmę pod opieką.

Noc 
Noc zapowiadała się spokojnie. Kojąca cisza, 
poczucie bezpieczeństwa, delikatnie szumią-
ca kukurydza, mimo nocy niestrudzenie falu-
jąca wokół białego, śpiącego domu. Gdzieś 
w oddali zgrzyt łańcucha, gdzieś zarży koń, 
poza tym – cisza. Farma zdaje się zamierać 
w oczekiwaniu na kolejny słoneczny dzień.
Przez sen najpierw do zmysłów dociera nie-
spodziewany zapach. Intensywna mieszanka 
nieznanych ziół. Następnie niesiona wiatrem 
z daleka rytmiczna muzyka. Za oknem – zu-
pełnie ciemno, tylko niekończące się liście 
kukurydzy. Ale zapach i muzyka to nie szwan-
kujące zmysły. Gdzieś pośrodku zielonego 
oceanu jest miejsce pełne życia. Otchłań 
kusi, zdaje się mówić: przyjdź do mnie. Już 
nie jest zupełnie ciemno, gwiaździsta noc po-
zwala wypatrzyć na skraju kukurydzianych 
pól małą postać. Stoi nieruchomo. W koń-
cu wzrok przyzwyczaja się do ciemności. 
To mała dziewczynka, zaledwie kilkuletnia, 
w białej sukience, wyraźnie odcinającej się 
od otoczenia.
Wyjście na palcach z domu nie jest trudne. 
Na podwórzu zrywa się pies, trzęsąc łańcu-
chem powiadamia cały świat o niezwykłych 
wydarzeniach. Nie szczeka jednak, tylko 
patrzy mądrymi ślepiami. Jakby zrozumiał 
– wchodzi do budy i kładzie się z powrotem. 
Droga wolna. Ale dziewczynki już nie ma, 
tylko kukurydza faluje zachęcająco. Wysoka, 
dorodna, idealna kryjówka dla kogoś, kto 
chce się schować, i idealne miejsce, żeby się 

Thomas Waterman Wood,
A Southern Cornfield, 1861

T.W.Wood Art Gallery, Montpelier, Vermont
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zgubić dla kogoś, kto wchodzi w zielony bez-
kres po raz pierwszy.
Kolejne rzędy, kolejne liście i cały czas tak 
samo, i nadal nic nie ma. W końcu – znów 
dziewczynka, jak drogowskaz. Pojawia się 
kilka razy, wskazując drogę. Nagle, gdzieś 
dalej, zdawałoby się na końcu rzędu, ognisko 
sporych rozmiarów płonące wesołym żółtym 
płomieniem, zupełnie innym od granatu nocy 
i ciemnej zieleni kukurydzy o tej porze. Przy-
spiesza tętno wraz z przyspieszeniem kroku. 
Już zaraz, już teraz zobaczą tych, co ognisko 
rozpalili. Ale znika.
I znów dziewczynka, jak drogowskaz. I znów 
ognisko, ale teraz z muzyką, pojawiają się 
pierwsze twarze. Murzyni uderzający ryt-
micznie w bęben tańczą wokół ognia, jakieś 
akrobacje i wyskoki, dużo ruchu, wszystko 
w jednym rytmie, jak jeden organizm, wspól-
nota. Zapraszają, czekają. Jeden, odziany 
w skórę któregoś z dzikich futerkowców, 
w czarnej masce z białymi zdobieniami, do-
rzuca coś do ognia, bębny biją szybciej, po-
zostali tańczą żwawiej. Po chwili wszystko 
znika.
Zaczyna szarzeć. Gdzieś nad głowami, na 
tle nieba, postać na koniu ze strzelbą w ręce. 
Gospodarze ruszyli na pierwszy tego dnia 
patrol. Noc pełna dziwów dobiegła końca. 
Pozostaje wrócić do domu jakby nigdy nic 
i najlepiej nie pokazywać się nikomu. Szybki 
marsz w odpowiednim kierunku kończy się 
ciekawym znaleziskiem. Wypalone do cna 
ognisko, namacalny ślad bytności czarnej 
społeczności, ślad potwierdzający, że nie był 
to sen na jawie, że coś dzieje się naprawdę. 
Coraz bliżej wschodu. Trzeba wracać, trzeba 

się położyć i obudzić za dwie, trzy godziny 
jakby nigdy nic.

Wypadki z nocy mogą potoczyć się oczy-
wiście trochę inaczej. BG mogą się w pew-
nym momencie wycofać albo na przykład 
zawiadomić widzianą postać na koniu. 
W tym drugim przypadku będzie to Richard, 
wykonujący poranny patrol. Jeśli zdarzy się 
BG opuścić miejsce po ognisku, nie będą 
potrafili wskazać go Richardowi. Tak się nie
stanie, gdy przeprowadzą akcję zwyczajnie, 
po prostu go zawołają lub zostawią kogoś 
przy palenisku. Richard potwierdzi, że zda-
rza się ich pracownikom panoszyć się po no-
cach i takie wybryki miały miejsce już wcze-
śniej, ale nie uważa tego za jakieś poważne 
zagrożenie. Za to spyta wprost, co BG robią 
na polu i dlaczego nie śpią. Usłyszawszy 
prawdziwą historię zaśmieje się beztrosko 
i wyrazi zdziwienie, że BG dają się ponosić 
takim impulsom. Zresztą jak BG chcą, to ich 
oprowadzi po farmie i pokaże, gdzie żyją 
pracownicy.

Atrakcje
Kolejny dzień zanosi się na w całości spę-

dzony na farmie. Będzie to czas zwiedzania 
i czas atrakcji przewidzianych przez gospo-
darzy.

Wierzchowce zerwały się w kłus, dwa biało-
-szare wyżły z ogromną szybkością przedzie-
rały się przez trawę, wskazując drogę. Ri-
chard odbił nieco w lewo, poganiając konia. 
Tuż obok pędził ojciec. Obaj uśmiechnięci 
i szczęśliwi. Szybka jazda zaczynała męczyć, 

ale cel dodawał sił. Nagle psy, jak piorunem 
rażone, zmieniły kierunek biegu o dziewięć-
dziesiąt stopni. Z traw wyłoniło się stwo-
rzenie wielkości lisa, tyle że o zielonkawym 
futrze. Pysk był znacznie dłuższy i cały lśnił 
w słońcu, oblepiony nieznaną cieczą. Teraz, 
tylko teraz, jest szansa dla maruderów na 
strzał. Z siodła, podczas jazdy, do pędzące-
go celu, ale strzał. Chwilę później Richard 
z Winchestera dopełnia uroczystość polo-
wania. Podjeżdżając do padliny, Joe mówi 
„a kiedyś bywały tu lisy…”.
Usadowione sporo ponad kilometr od domu 
Boyle-Smithów baraki otoczone zielonym 
murem kukurydzy zieją o tej porze pustką. 
Wszyscy zdolni do pracy ruszyli już na pola. 
Niezdolnych w barakach nie ma. Jest cicho 
i za nic świecie nikt nie powiedziałby, że co-
dziennie wieczorem dwa rzędy baraków za-
pełniają się pracownikami i przez kilka chwil 
tętnią życiem. Kilka chwil, bo czasu na sen 
jest mało, a każde opóźnienie w pracy, każda 
zauważalna niedyspozycja, może być surowo 
ukarana.
W środku znajdują się skromne posłania 
z suszonych liści kukurydzianych, gliniane 
naczynia i inny sprzęt codziennego użytku. 
W ostatnim budynku bije ciepłem od ledwo 
co wygaszonego paleniska. To tu stary Will 
codziennie przed południem gotuje, z kolb 
kukurydzianych i wszystkiego co wpadnie 
mu pod ręce, niezbyt smaczną strawę dla 
pracowników, którą dostarcza później prosto 
na pola. Właśnie jest w drodze.
Potężny nasyp widać już z daleko. To jedna 
z granic farmy, naturalna i spektakularna. 
Ciągnąca się od horyzontu po horyzont, gó-
rująca kilka metrów nad ziemią, ciekawi i fa-
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scynuje. Rząd dawno nie używanych torów 
na przemian straszy rdzą i błyszczy w słońcu. 
Nie wiadomo skąd i dokąd prowadzi nasyp. 
Nikt na farmie nie potrafi na to pytanie od-
powiedzieć i nikt też specjalnie się tym nie 
przejmuje. Jedynie Tom przebąkuje, że kie-
dyś, gdy był jeszcze młody i wybrał się sam 
na nasyp, widział lśniącą w słońcu potężną 
lokomotywę, toczącą się wolno w jego kie-
runku. Stał tak zauroczony kilkanaście mi-
nut, ale skład jednak nie przybliżał się. Gdy 
na chwilę odwrócił wzrok, zniknął.
Wśród kukurydzy można wypatrzyć najpierw 
na współ zapadnięty dach, później lekko po-
chylone ściany i potłuczone szyby w oknach, 
na końcu dystrybutory. Opuszczona stacja 
benzynowa wygląda kuriozalnie pośrodku 
morza kukurydzy. Wewnątrz można znaleźć 
automaty sprzed Apokalipsy, zdemontowane 
w większości przez Toma, sporo kurzu, pa-
jęczyn i padliny. Do tego kilka nie zagospo-
darowanych przez Boyle-Smithów drobnych 
przedmiotów, pojedyncze gazety, puszki z na-
pojami, niektóre przedziurawione, inne eks-
plodowały pod wpływem upałów, twarde jak 
kamień wafle i co tylko dusza zapragnie, tyle
że z ćwierćwieczem na karku.

Nie muszę chyba pisać, że owe atrakcje 
mogą wyglądać nieco inaczej, że każdy MG 
może sobie dowolnie dodać co tam chce, 
w stacji benzynowej zostawić akurat po-
trzebny drużynie przedmiot albo powiązać 
informacje zawarte w gazetach z przebytymi 
wizjami na Tornadzie.

Wędkowanie
Po obiedzie Joe zaproponuje BG wypra-

wę na ryby. Sam niestety nie może w niej 
uczestniczyć, gdyż wraz z Richardem są 
zajęci. Za to Steve gdzieś zniknął i do dys-
pozycji pozostaje tylko Tom, bardzo zresztą 
temu rad. Gdy wyczuje niechęć BG, będzie 
ich przekonywał znakomitymi połowami 
i niezmutowanymi rybkami, jakie pływają 
jeszcze w stawie. Gdyby zdarzyło się, że gra-
cze są wyjątkowo oporni, Tom zagadnie, ale 
tak by nikt poza BG tego nie słyszał, że chce 
z nimi porozmawiać na osobności. A sprawa 
jest dość pilna.

Staw otoczony jest zielonymi trawami i drob-
ną linią trzcin. Z jednej strony wbija się 
w niego jak klin drewniany pomost, za nim 
znajduje się sześciokątna altana zbudowana 
z pobielonego drewna, z ławami do siedze-
nia i rozłożystym stołem. Już z daleka widać, 
że altana została ozdobiona, do sufitu ktoś
podczepił splecione z trzciny figurki przy-
pominające ludzi. Wszystkie bardzo podob-
ne, tylko jedna ma spore wycięcie na wylot 
w miejscu serca. Stół wysypany jest koloro-
wymi proszkami, zawijającymi się w przeci-
nające się kręgi i gwiazdy. Na środku widać 
wyraźny ślad krwi. Leżało tam coś krwawią-
cego wielkości pięści. Wprawne oko dostrze-
że też popiół na ławach. „Musicie wiedzieć, 

że nikt z domu poza mną tu nie przychodzi” 
– mówi Tom.

Jednak nie on jest sprawcą zamieszania. 
Jak rzeczowo wyjaśnia, tutejsi pracownicy 
wytworzyli kult, z którego czerpią wiarę, 
jak i siłę do pracy. O całej sprawie wiele nie 
mówi, bo i nie ma po co. Jeśli dzięki temu 
mają pracować lepiej i wydajniej, to Boyle-
-Smithowie są za. Kult groźny sam sobie 
chyba nie jest, bo nikomu się jeszcze krzyw-
da nie stała. Trochę go tylko martwi wygląd 
altany, ale w końcu nakaże jej uprzątnięcie. 
Jeśli chodzi o ogniska w nocy – to pewnie 
jest część obrzędów, bo choć mają zakazane 
opuszczanie baraków w nocy, upilnować ich 
nie sposób, i dawno sobie papa dał spokój.

Ale nie to jest dla Toma powodem spo-
tkania. Wyjaśni BG, że jego głównym teraz 
celem jest wyrwanie się stąd. Ma dosyć far-
my, więzienia wśród wiecznie uśmiechniętej 
rodziny i wiecznie zielonej kukurydzy. Chce 
zwiedzić świat, zobaczyć dalekie miejsca, 
spotkać takich ludzi jak BG. To jego wielkie 
marzenie. Jeszcze nigdy na farmie nie było 
tylu gości na raz. Wie, że stanowią mocną 
bandę, która może oprzeć się ojcu i braciom. 
Chętnie zabierze też siostrę, która zasługuje 
na coś więcej, niż życie w kukurydzy. Jeśli 
na te słowa wywiąże się debata nad złem 
tego świata i sielance jaka jest na farmie – 
tym lepiej. Można nawet graczy zachęcić, by 
ustami postaci opowiedzieli swoje historie, 
te tragiczne, ale i te wesołe momenty życia. 

Niezależnie od puenty całej dyskusji i na-
stawienia BG do pomysłu Tomu, będzie go-
towy, z nimi czy bez nich, na jego realizację. 
Jest zawzięty i zdesperowany. Twierdzi, że 
najlepszy do ucieczki będzie poranek. Jutro 
BG wraz z Alefem, mają zamiar opuścić far-
mę, Tom więc, z Suze czy bez, ucieknie za 
granicę wiecznie zielonej kukurydzy i po-
czeka tam na nich. Razem z nimi dojedzie do 
najbliższej osady i tam już, wedle jego mnie-
mania, sobie poradzi.

BG mogą powstrzymać Toma w zasadzie 
w jeden sposób. Zdradzić cały plan ojcu. 
Wtedy no cóż, plan nie wypali i dalsze wy-
darzenia będzie trzeba nieco zmodyfikować.
Mogą też donieść głowie rodziny o istnieniu 
dziwnych znaków. Joe przypomni sobie, że 
tylko Tom ostatnio chodził na ryby i mocno 
straci w jego oczach. Czy wpłynie to na plan 
Toma, kwestia niepewna.

Na koniec Tom zaproponuje BG zwiedze-
nie warsztatów i zapoznanie się z kilkoma 
dobrymi pracownikami, którzy robią bardzo 
dużo dla farmy. To samo zresztą zwiedzanie 
może odbyć się w dowolnym innym momen-
cie na tym etapie historii. Na przykład zaraz 
po zwiedzaniu baraków.

Warsztaty
Znajdują się niedaleko domu, obok maga-
zynów i garaży. Warsztaty umieszczone są 
w dużym budynku, pozbawionym jednej 
z dłuższych ścian. Na wyposażeniu znajduje 
się kilka przedwojennych ciężkich maszyn, 

fachowe oko może zauważyć wiele przydat-
nych narzędzi do naprawiania, prasowania, 
spawania, drążenia i co dusza zapragnie. 
Obecnie większość zdaje się być nieczynna 
i nieużywana.

Jednak nie to jest esencją warsztatów. To 
tutaj skupia się życie pracowników, murzyń-
skiej społeczności zamieszkującej farmę. Są 
to osoby, którym z tych czy innych względów 
udało się uniknąć pracy na polu. Utrzymują 
dobre kontakty głównie z Tomem i Suzie.

Malcolm to starszy człowiek, z krótki-
mi, zupełnie siwymi włosami robiącymi za 
czuprynę i brodę. Pełny życiowej mądrości, 
zdaje się górować nad pozostałymi pracow-
nikami. Do dziś zajmuje się garbowaniem 
i wyrabianiem przedmiotów ze skóry. Jego 
autorstwa są wszystkie pasy i buty na farmie. 
Malcolm chętnie opowie o historii pracow-
ników na farmie. Niegdyś, wraz z kilkoma 
białymi, tylko tutaj pracował. Później, gdy 
na świecie ucichło i nikt już tak często na 
farmę nie zaglądał, ojciec Joego przestał 
płacić, a posiadanych pieniędzy i tak nie 
było gdzie wydawać. Kilku białych chcia-
ło odejść, ale strzelbami Boyle-Smithowie 
sprowadzili ich do dawnej roli. Tak zaczęła 
się długa historia niewolnictwa. Jego braci 
wciąż przybywa, choć kobiety pracowników 
zdają się być bezpłodne. Mimo to Joe’emu 
dostarczana jest nowa krew. Ponoć, jak sami 
nowoprzybyli mówią, z targu gdzieś na pół-
nocy. Smutna prawidłowość zdaje się trwać 
będzie wiecznie.

Big George to wielki Afroamerykanin, 
o potężnej muskulaturze i mało inteligent-
nym wyrazie twarzy. Służy za pomocnika 
i naturalny dźwig. Przynieść, podnieść, od-
staw. To zakres jego obowiązków. Jest też 
prawą ręką Malcolma, szczególnie wtedy 
gdy ten poczuje się słabiej. Nie będzie chęt-
nie rozmawiał z BG, w ogóle zdaje się nie za 
bardzo rozumieć po angielsku.

J.J. to młody mechanik, niedawne odkry-
cie wśród pracowników. Poprzedni, biały, 
niestety padł z przepicia. Joe nakazał zna-
leźć nowego i Malcolm doskonale wywiązał 
się z obowiązku. J.J. to utalentowany młody 
człowiek pełen ideałów, uważa, że tylko pra-
cą jego bracia i siostry mogą zdobyć wol-
ność. Wypełnia obowiązki i wciąż się uczy 
czegoś nowego. To on mógł naprawić zepsu-
te auto i czy inną zabawkę BG.

Ray to ogrodnik, najbardziej lubiany 
przez Toma, jego rówieśnik, godny partner 
do dyskusji. Jest najbardziej lubiany wśród 
mieszkańców farmy, toleruje go nawet Joe 
i Richard, których niechęć do pracowników 
jest wręcz zakodowana genetycznie. Ray jest 
bystry i inteligentny, choć trochę nieśmiały 
i zawsze stara się być raczej świadkiem niż 
głównym bohaterem akcji. Po cichu snuje 
plany rewolty na farmie i przejęcia władzy, 
choć tego akurat BG wiedzieć nie muszą.

Bulkers
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Alef
Z akcji scenariusza zniknęła nam jedna, 

dość istotna postać. Alef, człowiek z którym 
BG przyjechali. I zniknął nieprzypadkowo. 
Odkąd po pierwszej kolacji stwierdził, że 
musi pogadać w sprawach interesów z Joe, 
nigdzie go nie widać. Co prawda wrócił 
na noc (tę z bieganiem wśród kukurydzy 
za ogniskiem) do domu, przez cały następ-
ny dzień będzie niedostępny. Zapytani o to 
Boyle-Smithowie odpowiedzą, że załatwia 
interesy i że to nie ich sprawa. Pewnie po-
budzi to ciekawość graczy. Jednak Alefa nie 
ma w żadnej ze znanych BG lokacji. O tym 
jak wielka jest farma i jak łatwo ukryć coś 
w wyższej od człowieka kukurydzy mówić 
nie muszę.

Zapewne niemoc rozbudzi wśród BG za-
ciekawienie, jeśli nie podejrzliwość. Mogą 
jedynie o Alefa rozpytać, ale pracownicy 
niewiele wiedzą, Joe i Richard nie powiedzą 
wiele, jedynie Tom wyjaśni, że Alef przybył 
od kogoś ważnego i przeprowadzają wymia-
nę, która lepiej żeby pozostała tajemnicą. I to 
jest wszystko, co mogą zrobić BG.

Poranek
Po ostatniej nocy sen nie mógł być spokojny. 
Choć kukurydza szumiała kojąco, wspomnie-
nie dziwnych wydarzeń skutecznie uniemoż-
liwiało niczym nieskrępowane odprężenie. 
Co chwila ciało przeszywał dreszcz, potem 
zimny pot zalewał plecy. Choć umysł chciał 
zapomnieć, coś w środku nie pozwalało. 
Można było wyraźnie odczuć ciężar nadcho-
dzących wydarzeń, coś wielkiego szykowało 
się w powietrzu. Dopiero nagłe obudzenie 
zaraz po świcie i okrzyk „Vic nie żyje!” roz-
jaśnił nieco sytuację.

To miał być ciekawy poranek, odjazd, 
ucieczka Toma, pierwsze od ponad doby 
spotkanie z Alefem, który Bóg wie co robił, 
słowem – powinno być gorąco. I rzeczywi-
ście jest, choć chyba nie z tej strony, z jakiej 
spodziewaliby się BG. Victor Delgane zo-
stał brutalnie pobity, a następnie uduszony 
prawie na progu domu. Wstępne oględziny 
pokażą, że śmierć nastąpiła niedawno, tuż 
przed świtem, a obrażenia są niezwykle 
duże i rozległe. Nietrudno się domyśleć, że 
oprawcą był zapewne Big George, gdyż tyl-
ko on dysponował tak dużą siłą.

Zaraz po tym wydarzeniu, Joe Boyle-
-Smith nakaże nikomu nie opuszczać domu, 
co oczywiście zbulwersuje głównie Alefa 
(a i być może BG), który chce jak najszyb-
ciej stąd odjechać i ma gdzieś jakieś nie do-
tyczące go bijatyki. Joe okaże się jednak sta-
nowczy, pod bronią przypilnuje, by wszyscy 
weszli do domu, jako wartownika zostawi 
Richarda i rozpocznie śledztwo.

W domu, z tego co wiemy, nie ma Toma. 
Jak się okazuje, nie ma też Suze. Ojciec jest 
wściekły, zaczyna podejrzewać pracowni-
ków. Działa dość chaotycznie, chce odciąć 
od wydarzeń gości, by zbadać wszystko na 

własną rękę i samemu rozwikłać sytuację, 
w której czuje się winny. Bierze Steve-
’go, konia i dwururkę i rusza w kukurydzę. 
Wściekły jest również Alef, który jak się 
okazuje noc spędzał w domu, a cały ekwi-
punek i zapewne jakiś cenny towar zostawił 
w półciężarówce. Jak wiemy garaże, maga-
zyny i warsztaty są w pewnej odległości od 
domu.

Panuje napięta atmosfera. W domu Alef 
przekonuje Richarda, by pozwolił im odje-
chać, przecież to nie oni zabili Vica, po co 
mieliby to robić. Swoją argumentacją zwraca 
uwagę Richarda, który zaczyna go podejrze-
wać. Tymczasem Joe nie znajduje nikogo 
w warsztatach, choć auta stoją nienaruszone. 
Brakuje również dwóch koni, co sprawny 
umysłowo człowiek łatwo powiąże z Tomem 
i Suze. W barakach również nie ma pracow-
ników. Z magazynu zniknęło sporo narzędzi, 
które mogą posłużyć za broń (całe szczęście 
broń palna trzymana była w domu). Czyli 
rebelia.

Do pracy
Joe wraca zdruzgotany do domu. Jego 

świat runął jednego ranka. Wszyscy bezwol-
ni pracownicy, jak ich nazywał, wybrali dro-
gę wolności. Niewiadomo co ich pchnęło do 
tego czynu i dlaczego akurat teraz, ale rebelia 
stała się faktem. Co gorsza, rebeliantów jest 
znacznie więcej, równie dobrze znają okolice 
i do tego w zasadzie mogą otoczyć spokojnie 
dom, rozpraszając się po polach kukurydzy. 
Sytuacja zaczyna się robić znacznie groź-
niejsza, niż początkowo wyglądała.

Przyjmuję, że wszyscy zachowywali się 
w miarę spokojnie i nikt nie zamordował 
Richarda, byle tylko wydostać się z farmy. 
Teraz czas na zebranie sił i myśli. Mają jesz-
cze konie i pojazdy, mają broń palną i po-
żywienia tyle, że prędzej umrą ze starości. 
Otaczają ich co prawda nieprzebrane obszary 
kukurydzy, ale rebelianci prawdopodobnie 
nie mają broni palnej, zapewne nigdy nawet 
jej nie używali. BG mają po swojej stronie 
wciąż zbulwersowanego Alefa, Joe’go, Ste-
ve’go i Richarda. Wszyscy lepiej czy gorzej 
potrafią walczyć, jak mniemam również BG
nie byli członkami ruchu pacyfistycznego.
Należy ułożyć plan, dobrze się zorganizo-
wać, zadecydować czy opuszczać farmę czy 
nie (tu oczywiście protestować będzie albo 
Alef, któremu się spieszy, albo Boyle-Smi-
thowie, którzy nadal przecież uważają farmę 
za swoją własność), jakich punktów bronić, 
czy podjąć rokowania.

Nie sposób przewidzieć dokładnie zacho-
wania BG. Opis postaci pozwala myślę na 
stworzenie dość ciekawych sytuacji i kon-
fliktów. Zanim przejdę do wyjaśnień, może
kilka słów na temat wydarzeń, do których 
zapewne dojdzie.

W kukurydzy
Kawalkada wolno posuwa się drogą otoczo-
ną zielonym murem kukurydzy. W półcięża-

rówce uzbrojeni po zęby ludzie, przygotowa-
ni do strzału. Z tyłu człowiek na koniu, po-
tężnie zbudowany i dumnie wyprostowany, 
ze strzelbą w ręce wycelowaną to w jedną, to 
drugą stronę. Naraz szelest niesamowity, jak-
by dochodzący ze wszystkich stron. Adrena-
lina buzuje, zmysły pracują na najwyższych 
obrotach. Nagle szelest powietrza i charcze-
nie, każdy rozglada się, kierowca leży martwy 
na kierownicy, z jego szyi wystaje ostry jak 
brzytwa sierp. Nie do wszystkich dotarło, gdy 
jadące na oślep auto skręca w lewo i naciera 
wprost na kukurydzę. Pasażer łapie kierow-
nicę. W tym samym momencie z szelestem na 
drogę wbiega jeden z rebeliantów. Odbija się 
potężnie. Z wyskoku kopie człowieka z CKM-
-em i chwyta nogami szyję drugiego. Słychać 
trzask łamanego karku. Padają strzały. Do-
chodzi do bijatyki, a po sekundzie rebeliant 
zeskakuje z auta wprost w kukurydzę i znika.
Słychać donośne rżenie i tętent kopyt. „A kto 
pilnuje garażu i stajni?” – pada pytanie. 
Uzbrojeni po zęby ludzie biegną w tamtym 
kierunku. Koni już nie ma, auta mają ponisz-
czone opony, silnik jednego płonie, czuć za-
pach benzyny. Grupa ludzi stoi zdezoriento-
wana, jeden człowiek biegnie błyskawicznie 
do dużej, kanciastej półciężarówki, wpada 
do kabiny i mimo przebitych opon wdusza 
gaz do końca i w tumanach kurzu wyjeżdża 
na wstecznym. Ułamki sekund przed wybu-
chem, który niszczy doszczętnie zabudowa-
nia, a zapala to co po nich pozostało.
Altana nad stawem zdaje się taka sama jak 
wcześniej. Już z daleka widać zwisające z su-
fitu, zrobione z trzciny ludzkie postacie. Stół,
udekorowany jak ostatnio, pokryty świeżą 
warstwą krwi. Popiołu jest znacznie więcej 
niż ostatnio. Na środku widać miejsce po 
krwawym przedmiocie. Sercu. Ludzie się roz-
glądają, wśród postaci z trzciny nie ma tej 
z wyciętym miejscem na serce.

I jako, że ostatnia scena staje się kluczo-
wa, przejdźmy do wyjaśnień, które pomogą 
MG połapać się o co tu chodzi, związać po-
plątane na wszystkie strony wątki i zakoń-
czyć jakoś scenariusz.

Wyjaśnienia
Wodzem i szefem kultu jest Malcolm. 

Widzi w nim jedyną szansę, by scalić i pod-
trzymać na duchu siostry i braci. Nie miał 
zamiaru na razie wszczynać rebelii. Przede 
wszystkim na następcę wybrał J.J.’a, który 
jest jeszcze na tyle młody, że nie odgrywa 
znaczącej roli. Malcolma zaczęły też trochę 
przerażać krwawe rytuały, które choć wpisa-
ne w zasady kultu, nigdy nie przypadały mu 
do gustu. Ta naturalna religia nie od początku 
miała służyć rozlewowi krwi, raczej samo-
obronie. Liczne tańce i popisy akrobatyczne 
dały pracownikom zwinność i siłę, stworzy-
ły coś w rodzaju sztuki walki. Uczyniło to 
z wielu niewolników prawdziwe maszyny 
do zabijania gołymi rękoma. To co miało 
służyć do obrony, przekształciło się w znacz-

Farma
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ną przewagę niewolników nad uzbrojonymi 
jedynie w strzelby rasą panów.

Trzeba zdać sobie sprawę, że to niewol-
nicy byli siłą napędową kultu, a Malcolm je-
dynie starał się ich w racjonalny sposób kie-
rować. Od pewnego czasu, dzięki kontaktom 
z Tomem, udało im się przeprowadzić kilka 
obrzędów w altance nad stawem, którą Tom 
skutecznie starał się wymazywać z pamięci 
reszty rodziny. Dopiero niespodziewana wi-
zyta gości i propozycja wędkowania mogła 
pokrzyżować te plany.

Tom, utrzymując kontakty z niewolnika-
mi, widział w nich bardziej wartościowych 
ludzi od prymitywnej i nudnej rodziny. Poza 
Suze, cała reszta napawała go wstrętem. Dla-
tego chciał pomóc, by wykorzystać moment 
przejęcia władzy na swoją ucieczkę i wyrwa-
nie się z farmy. I wszystko szło bardzo do-
brze, dopóki Tom nie skumał jednej, bardzo 
istotnej rzeczy. Ray zakochał się na umór 
w Suze i zdaje się, że ze skrywaną wzajem-
nością. Musiał zacząć działać. Podobnie jak 
w przypadku pracowników, również tutaj 
wizyta gości zadziałała jak wyzwalacz.

Postanowił uciec i wraz z BG dotrzeć do 
najbliższego miasta. Miał jednak niewielkie-
go, acz znaczącego pecha. Przekonał Suze 
do ucieczki, w nocy wzięli konie i wyruszyli. 
Przeżyli jednak to, co poprzednio BG – pod 
wpływem oparów i ziół zaczęli widzieć małą 
dziewczynkę, później ognisko. Jednak de-
terminacja zwyciężyła i oparli się tej sile, 
wyrwali z sideł i mimo niemej asysty tań-
czących w rytualnych tańcach pracowników, 
uciekli z farmy. Jednak wśród tańczących 
był Ray.

Gdy tylko Ray spostrzegł uciekających, 
wpadł we wściekłość. Taniec jednak nie 
mógł być przerwany. Rytuał dobiegł końca 
i gdy wszyscy spodziewali się, że na tym 
skończą się nocne wydarzenia, Ray wygłosił 
płomienną mowę o białej rasie, która ich od 
dawna plugawi i zniewala. „Czas się wyrwać 
z niewoli, niech zły czas dobiegnie do końca, 
mamy siłę, mamy moc!”. Wszyscy zeszli nad 
wodę gdzie odbył się od dawna planowany 
okrutny rytuał stworzenia Mordercy Białych 
Ludzi.

Jak z tego wynika, Malcolm nie jest go-
towy na walkę i w zasadzie nie do końca jej 
chciał, dlatego można się jeszcze z nim do-
gadać. Choć trudno przejdzie porozumieć 
się bez Toma, to jednak BG przy odpowied-
nim podejściu, cechach i rzutach są wstanie 
zawiązać jakąś płaszczyznę porozumienia. 
I choć Malcolm ma władzę i jest poważany 
wśród większości pracowników, na pewno 
nie wśród wszystkich (np. wściekłego i pra-
wie obłąkanego Raya, czy stworzonego rytu-
ałem zabójcy).

Sceny końcowe
Uzbrojony po zęby człowiek w pocie czoła 
zmienia koło w kanciastej półciężarówce. 
Nagle zza jego pleców wyłania się trzech 
rebeliantów o niezbyt przyjaznych wyrazach 
twarzy. Trzymają kosy i noże. Podchodzą, 
ale ich nie zauważa. Dokręca ostatnią śru-
bę i opuszcza półciężarówkę. Odwraca się 
i zamiera, rebelianci mierzą go wzrokiem. 
„Stać!” – krzyczy człowiek i wyciąga me-

talowy przedmiot wielkości przedramienia 
– „Jam jest waszym panem, wyście moimi 
sługami. Jesteście mi winni posłuszeństwo!”. 
Rebelianci stoją jak wryci. Po chwili opusz-
czają narzędzia. Człowiek wsiada do półcię-
żarówki i odjeżdża.

Alef jest człowiekiem pewnego bossa 
(Josefa Keli – dla tych, którzy czytali, bądź 
będą czytać inne moje teksty), który, mówiąc 
bardzo pokrótce, zajmuje się modyfikacjami
genetycznymi ludzi i nie tylko. Współpraca 
trwa już długo, odkąd ludzie Keli wygonili 
gangersów, którzy chcieli sobie przywłasz-
czyć farmę (to ten tajemniczy wycinek z hi-
storii, o którym mówił Joe, kiedy to gangersi 
z dnia na dzień zniknęli). Teraz współpracu-
je z Boyle-Smithami za darmowe żarcie. Joe 
ma ochronę oraz dostaje na próbę wyniki 
eksperymentów (to ci nowo przybyli pra-
cownicy). Jako, że eksperymenty trzeba co 
pewien czas kontrolować, Alef przyjechał po 
kilka narządów, których wycięcia podjął się 
Delgane. W półciężarówce znajdują się tor-
by-lodówki.

Wszystko poszłoby gładko. Alef z pomo-
cą gospodarzy odciągnął i zamordował trzech 
za młodu przywiezionych tutaj niewolników. 
Delgane wyciął co trzeba i spakował. Alef 
odstawił wszystko do auta i poszedł spać. 
Delgane miał zakopać pozostałości i wrócić 
do domu. Tyle, że go widziano. Dokładnie 
spostrzegł go J.J.. Idący na polowanie Mor-
derca Białych Ludzi miał już pierwszą ofiarę.
Całość miała miejsce nad ranem i jeszcze nie 
do wszystkich rebeliantów dotarła ta wieść. 
Gdy dojdzie, nie będzie już miejsca na per-
traktacje. Wszystko w rękach J.J.’a i Malcol-
ma, a także jak sądzę BG.

Wracając na chwilę do rebeliantów z kuź-
ni Josefa Keli. Podczas nauki, jaką przeszli, 
zostali tak wytresowani, by reagować na 
metalowy przedmiot w kształcie buzdyganu, 
jako na oznakę władzy i pana, który wyda-
je rozkazy. Takie zabezpieczenie ma każdy 
niewolnik od Keli. Pamiętać należy, że nie 
każdy pracownik pochodzi od Keli (Joe za-
opatrywał się też w innych ludzi, a, mimo 
plotek, jednak kilku niewolników urodziło 
się na farmie).

Człowiek ze strzelbą biegnie wzdłuż budyn-
ku, nagle zza rogu wyskakuje potężne ramię 
i uderza biegnącego. Ten upada kilka me-
trów dalej. Wielki Morderca Białych Ludzi 
podchodzi do człowieka. Chwyta i rzuca 
o ścianę. W tym momencie zza rogu wyłania 
się kolejny, z karabinem w ręku. Coś krzyczy. 
Wielki Morderca Białych Ludzi nie zwraca 
na to uwagi. Uderza człowieka przy ścianie 
przedramieniem i wbija jego głowę w mur. 
Padają strzały. Jeden, drugi i trzeci. Trafiają
Mordercę w nogę i bark. Ten robi trzy wiel-
kie susy i rzuca się w kukurydzę. Nikt go nie 
goni.

Wielkim Mordercą Białych Ludzi jest Big 
George zamieniony rytuałem na bezwolnego 
wykonawcę woli Ray’a. Naturalna magia ry-
tuału wprawiła ciało Big George’a w dziw-
ny stan pomiędzy życiem a śmiercią. Tętno 

prawie ustało, a mimo to morderca się rusza. 
Jest znacznie odporniejszy na rany, z jego 
mózgu poza myśleniem zostało usunięte 
poczucie zmęczenia, strachu i bólu. Traktuj 
wszystkie rany jako lekkie, a lekkich nie licz 
w ogóle. Nastrasz tym wpół truposzem BG. 
Big George po przemianie znacznie zsiniał, 
z czasem będzie coraz bardziej zbliżał się do 
śmierci, w końcu zacznie gnić. Najlepiej na 
oczach graczy.

To by było na tyle. Jeszcze tylko podsta-
wowe i najciekawsze statystyki i temat zo-
stanie wyczerpany. Co się stanie na farmie? 
Czy BG zdecydują oddać ją w ręce rebe-
liantów? I co na to Josef Kela? A może BG 
zdecydują się dokonać samosądu nad Ale-
fem? A może po prostu mu nie pomogą, gdy 
wyciągnie metalowy pręt, a rebeliant okaże 
się zwykłym człowiekiem? A co z Tomem, 
który wraz z Suze czeka gdzieś z dala od 
farmy? Może jego sprowadzenie pomogłoby 
w pertraktacjach? Ale czy Joe będzie chciał 
pertraktować ze swoją własnością? A może 
Tom zaniepokojony sam wróci, w najmniej 
odpowiednim momencie? A jak tu poruszać 
się między kukurydzą, gdy dookoła sami wy-
miatacze w walce wręcz?

Statystyki
ALEF

SP: 12 CH: 14 PR: 11 ZR: 16 BD:13
Umiejętności: karabiny 7, pistolety 5, rzucanie 5, 
perswazja 6, zastraszanie 5, odporność na ból 8, 
tropienie 4, pierwsza pomoc 4
Ekwipunek: M16 i 3 magazynki, 2 Glocki i 4 ma-
gazynki, 5 medpaków, 3 granaty obronne, latarki 
z bateriami, koce, dwie paczki papierosów powo-
jennych, zapas żarcia i wody, śmiecia za 100 gam-
bli na wymianę, w aucie 50 litrów ropy

JOE, RICHARD I STEVE BOYLE-SMITH

SP: 10 CH: 15 PR: 12 ZR: 13 BD:14
Umiejętności: jazda konna 5, karabiny 4, kondy-
cja 4, perswazja 3, wypatrywanie 4, bijatyka 3
Ekwipunek: dwururka albo Winchester, 20 naboi, 
bukłak z wodą, lornetka, koń, sporo zmartwień

TOM BOYLE-SMITH

SP: 15 CH: 13 PR: 11 ZR: 12 BD:12
Umiejętności: elektronika 5, mechanika 4, rusz-
nikarstwo 4, maszyny ciężkie 3, jazda konna 3, 
pistolety 3, kondycja 2
Ekwipunek: dwururka albo Winchester, 20 naboi, 
bukłak z wodą, lornetka, koń, sporo zmartwień

VICTOR DELGANE

SP: 15 CH: 11 PR: 10 ZR: 13 BD: 11
Umiejętności: pierwsza pomoc 6, leczenie ran 4, 
leczenie chorób 3, leczenie zwierząt 7, pistolety 3, 
zwinne palce 3

BIG GEORGE (PO PRZEMIANIE)
SP: 8 CH: 12 PR: 10 ZR: 14 BD:18
Umiejętności: odporność na ból 8, bijatyka 6, 
kondycja 5
Ekwipunek: grzebień

REBELIANT (ŚREDNI, WALCZĄCY)
SP: 9 CH: 13 PR: 14 ZR: 15 BD: 12
Umiejętności: nasłuchiwanie 5, wypatrywanie 5, 
czujność 4, sztuki walki 7, rzucanie 5, kondycja 4, 
odporność na ból 4, broń ręczna 3 
Ekwipunek: widły lub sierp lub nóż lub toporek 
lub co tam w palce wpadło, talizmany na szczę-
ście

Bulkers
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Poprzednie części kampanii „Uwolnić Władcę Ciemności” znajdziesz w numerach 3 i 5 Wieży Snów dostępnych w dziale down-
load na stronie www.wiezasnow.prv.pl.

CWU

Porwani
Gracze powinni wyjść z miasta. Oczywiście, pozwól im, by wyle-

czyli rany itd., ale też uświadom, że nie mają tu czego szukać. Jeśli 
jednak będą się ociągali z wyjściem, lub nawet mylnie uważali, że 
powinni tu na coś czekać, wyprowadź ich z tego błędu w dowolny 
sposób.

Drużyna wyjechała z nędznego orgońskiego miasta. Pechowo się 
zdarzyło, że gdy przejeżdżali (przechodzili) przez las, otoczyli ich 
orkowi żołnierze i zmusili do poddania.

Możesz tu użyć sieci, lub nawet czarnoksięskiej magii, jeśli ktoś 
z drużyny będzie zbytnio pałał do walki. Oddział jest ogromny, w do-
datku prowadzony przez naprawdę potężnych udungów w zbrojach 
i z zabójczymi broniami – to nie mają być jakieś przeciętne miecze, 
najlepiej zobrazuj graczom je tak, aby sam wygląd budził szacunek 
i strach; możesz jak zwykle użyć też „wstawek” magicznych, bo magia 
zawsze budzi niepokój, szczególnie, jeśli jest wystarczająco niejasno 
określona (chyba żaden MG w to nie wątpi?). Na pewno wymyślisz 
jakieś super-zabójcze buzdygany tryskające żrącym metal kwasem 
czy też berdysze tysiąca i jednego cięcia.

Gracze zostali uwięzieni i przykuci magicznymi pieczęciami 
w klatkach na kołach, ciągniętych przez wargów. Nie tylko drużyna 
zresztą była więziona – klatek jest dużo, pełnych ludzi i orków (sto-
jących po przeciwnej stronie). Co się rzuciło w oczy, to fakt, że wszy-
scy nieludzcy żołnierze mają tarcze i narzuty na pancerz z symbolem 
płomieni – znak świadczący o służbie Skerzahrowi.

W klatkach bohaterowie graczy spędzili dużo czasu – z pewno-
ścią tydzień. W tak ciężkich warunkach i o głodzie znacząco osłabli 
(pamiętaj o sporym obniżeniu atrybutów i zdolności, a także ogólnej 
sprawności fizyczno-psychicznej). Wreszcie nadeszła noc, podczas
której udungi oraz służący im orkowie wyraźnie przygotowywali się 
na coś. Tylko na co?

Jeśli któryś z graczy zna język Oghahk (nawet na 1 poziomie), 
może dowiedzieć się, że więźniowie są przeznaczeni na grupową ofia-
rę poświęconą Skerzahrowi – mają być żywcem spaleni. Poza tym 
zorientuje się, że wkrótce ma przybyć ktoś ważny… I rzeczywiście 
przybędzie. Do orków dołączą dwie armie – ludzi (głównie wojska 
niektórych książąt orgońskich) i krasnoludów (!), którzy wspólnie 
będą potem omawiać, a następnie opijać nawiązane porozumienie. 

Gracze mogą się później dowiedzieć (jeśli wykażą w tym kierun-
ku inicjatywę – np. będą pytać – w każdym razie nie utrudniaj im, 
a wręcz ułatw zdobycie tego rodzaju wiedzy, bo gra stanie się tym 
bardziej ciekawsza), że sojusz zawiązał się w wyniku chęci przeciw-
stawienia się Sarhanowi. Oczywiście, ci orkowie i ich pobratymcy to 
jedynie część mieszkańców Grgx’u, stanowiących mniejszość pośród 
populacji okrutnej krainy. Reszta społeczeństwa to garstka potężnych 
zapaleńców, fanatycznie oddanych Sarhanowi plus służące ze strachu 
słabsze jednostki (stanowiące większość). Ci drudzy, chociaż osobistą 
motywację do walki i morale mają bardzo niskie, z uwagi na fakt, iż 
Sarhan jest panem Urhu (piekła), zdają sobie sprawę, że muszą się 
wykazać, by po śmierci zasłużyć na jego łaskę.

Ucieczka
Jak się okazało, kiedy większość wojska upiła się, wśród żołnierzy 

znajdowali się zdrajcy, którzy w najbardziej dogodnym momencie 
postanowili pokrzyżować szyki przeciwnikom i uwolnić wszystkich 
więźniów, a potem uciec pod osłoną nocy. Jeden z ludzi-wybawicieli 
zaoferował BG, że zaprowadzi ich w bezpieczne miejsce, gdzie spo-
tkają sojuszników (czyt. przeciwników Skerzahra, czyli wyznawców 
Sarhana, ale gracze o tym jeszcze nie wiedzą!). Idąc przez jeszcze 
dzień, wkrótce dotarli do ogromnej fortecy wybudowanej pośród gór 
otaczających Grgx.

Krótko mówiąc – budowla robi wrażenie. System zabezpieczeń 
i umiejscowienie w niedostępnym rejonie czyni z niej potężny „mur” 
obronny przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem (w tym atakiem 
z powietrza). Przewodnik zaproponuje wejście do wnętrza.

Gracze muszą się znaleźć w środku fortecy – obojętnie w jaki 
sposób. Prowadzący ich człowiek jest potężnym magiem i kapłanem, 
służącym Sarhanowi. Jeśli gracze będą się opierać lub nawet wy-
czują podstęp (choć nie powinni…), użyj wszelkich sztuczek, nawet 
siły, by ich „dowlec” do fortecy. Mag jest trochę ignorantem, tak 
jak imperator z „Gwiezdnych Wojen”, i jest przekonany, że w końcu 
każdy przejdzie na „ciemną stronę mocy”. Poza tym, otrzymał zakaz 
zabicia graczy od samego Sarhana – gdyż, jak wiadomo, przyczy-
nili się do rozbicia wiążącej władcy ciemności pieczęci, i mogą się 
w przyszłości okazać bardzo użyteczni…

W poprzednich czê¶ciach

Gracze po przypadkowej potyczce z Bomborgijczykami 
stają się właścicielami Kryształu Mocy – wcześniej nale-
żącego do pewnego pradawnego udunga. Szybko okazuje 
się, ze na artefakt chrapkę mają prawie wszyscy, a jego moc 
umożliwia złamanie pieczęci więżących Sarhana.
Z zaatakowanego przez piratów statku ratuje ich mroczna 
istota, która okazuje się demonem Sarhana. Demon oferuje 
w zamian za artefakt spełnienie dowolnych życzeń.
Bogatsi o wybrane przez siebie moce gracze wracają do 
Rowonsu. Szybko podejmują się pracy – skoku na dom 
bogatego kupca. Sallir, jeden z pracodawców, z pomocą 
zdobytego złota pragnie zasiąść na tronie Orgonu. Tymcza-
sem niebo rozbłyska czerwienią – znak, że kolejna pieczęć 
Władcy Ciemności została zniszczona.
Na Księżycu Czarnej Ręki pojawia się twarz Sarhana, któ-
ra może doprowadzić do szaleństwa tych, którzy spojrzą 
w górę.
Na koniec gracze docierają do podniszczonego orgońskie-
go miasta i rozdzielają się z pracodawcami (jeśli nie zrobili 
tego wcześniej).
Następna część zaczyna się, gdy bohaterowie opuszczają 
miasto.

Uwolnić Władcę Ciemności

mailto:peter_forsberg@o2.pl
http://www.wiezasnow.prv.pl
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W mieszkaniu lwa…
Drużyna, bojąc się zarówno czarnoksiężnika, jak i armii, posta-

nowiła udawać, że jest po ich stronie. Służący Sarhanowi żołnierze 
posiadali tarcze i narzuty z symbolem tego właśnie Czarnego Innego 
– tj. czerwonej klepsydry na czarnym tle. Z zaskoczeniem BG za-
uważyli, że są traktowani jak bohaterowie – „niecny” czyn, widać, 
jest tutaj już powszechnie znany. Mieli okazję też nieco rozejrzeć 
się po fortecy – grupie wielu budynków militarnych lub funkcjonal-
nych, czyli różnego rodzaju koszar, budowli i terenów treningowych, 
spichlerzy, więzień dla wrogów i zwierząt itd. Musieli przyznać, że 
widok budził grozę (a był to podobno tylko jeden z wielu ośrodków 
wojskowych czcicieli Sarhana). Przede wszystkim zwracała uwagę 
duża ilość liedów oraz pracujący na rzecz orków i ich pobratymców 
ośmiometrowy gigant (który jest niewidoczny z zewnątrz – mury są 
jeszcze wyższe!).

Wkrótce zostali zaprowadzeni przed oblicze tutejszego dowódcy 
– udunga i wielkiego wojownika, Khegtramula. Najpierw pogratu-
lował im „sukcesów”, a następnie powiedział, że ma dla nich szcze-
gólne zadanie: mają przejść przez fortecę, a potem wąwozem, w głąb 
Grgx’u i dalej udać się do pobliskiej fortecy wroga – tj. orczych 
wyznawców Skerzahra, by wybadać ich siłę. Drużyna, otrzymaw-
szy kilku udungów służących jako wsparcie, niezwłocznie udała się 
w dalszą podróż, zgodnie z rozkazem.

Gracze mają wybór – mogą pracować dla Sarhana, lub też skorzy-
stać z okazji, i uciec (być może zabijając przy okazji „ochronę”). Co-
kolwiek nie wybiorą, nie są w najlepszym położeniu – w końcu teraz 
znaleźli się w niebezpiecznym Grgx’ie. Mogą też spróbować dołączyć 
do wyznawców okrutnego Skerzahra – miłośnika sztuczek z fajerwer-
kami (no dobra, Innego władającego ogniem).

…i w jaskini nied¼wiedzia
Moi gracze wybrali ucieczkę. Zabili „wsparcie” po kilku dniach 

podróży i ruszyli dalej wąwozem. Niestety, nie wiedzieli, że Kheg-
tramul dowiedział się o wszystkim, gdyż gracze, choć nieświadomi 
tego faktu, obserwowani byli przez złego czarnoksiężnika z fortecy 
(ich byłego przewodnika). W trop za drużyną ruszyło kilkudziesięciu 
świetnych żołnierzy oraz gigant.

Tymczasem bohaterowie graczy natknęli się na patrol wyznawców 
Skerzahra – dwóch ludzi, dwóch orków i udung. Zabili całą piątkę, 
przebrali się w ubrania pokonanych i zapukali do bram twierdzy. We 
wspólnej wyjaśnili, że są niedobitkami, którym udało się przedostać 
przez wąwóz. Ponieważ w drużynie znajdował się udung, odźwierni 
szybko uwierzyli w kłamstwa.

Jak siê st±d wydostaæ?!
Jeśli wybraliby ukrywanie się w krzakach, wkrótce natknie się na 

nich, tak czy inaczej, jakiś patrol wyznawców Skerzahra. O ile gra-
cze jednoznacznie nie wykażą, że popierają Władcę Ognia, zostaną 
zaatakowani. Jeden z członków patrolu będzie starał się uciec, by 
powiadomić resztę o czającej się grupce nieprzyjaciół. (Gdy gracze 
wszystkich zabiją, może okazać się, że jeden z wrogów został kilka-
dziesiąt metrów dalej – o czym gracze dowiedzą się, gdy już będzie 
za późno.) W każdym razie, wyznawcy Skerzahra na pewno muszą 
dowiedzieć się o graczach, by ci nie czuli się zbyt pewnie.

Jeśli natomiast uda się graczom drogą pokojową załatwić spra-
wę z wyznawcami Skerzahra, będą uważnie obserwowani przez po-
pleczników Sarhana w czarnoksięskim zwierciadle. Zostaną wówczas 
zaprowadzeni do wnętrza fortecy tych pierwszych po drugiej stronie 
wąwozu. Gracze bez problemów mogą wybadać siły wroga. Jak się 
wkrótce okaże, władcą jest potężny, demoniczny mag, którego ciało 

płonie wiecznym ogniem (musi uważać, by nie podpalić żadnych ła-
twopalnych przedmiotów – dla niego drewniane przedmioty po pro-
stu nie istnieją). Ten właśnie przywódca nakaże BG zadanie odwrotne 
do tego, które niedawno otrzymali, czyli… wybadać siłę wyznawców 
Sarhana.

Teraz, w zależności od tego, co gracze uczynili, możliwe są nastę-
pujące scenariusze:

1. Gracze nie staną po żadnej stronie i chcą jak najszybciej uciec. 
Jeśli postanowią uciec przez fortecę Skerzahra na północ, wkrótce 
okaże się, że to nie jest dobry pomysł, gdyż pół dnia drogi dalej 
leży kolejny mur-forteca, będący w rękach wyznawców Skerzahra, 
którzy już nie będą zadawać pytań (takie mają zadanie) i zabiją 
każdego, kto nie ma pięciometrowego sztandaru Skerzahra. (Wąt-
pliwe, by gracze na to wpadli – nie ułatwiaj im zadania). Jeśli na-
tomiast uciekną na południe, do Orgonu i wymyślą dobry sposób 
na ucieczkę przez fortecę Sarhana, droga wolna…

2. Gracze przystają (a przynajmniej wszystko robią w tym kierun-
ku) do wyznawców Sarhana. Choć jeszcze nie zdają sobie z te-
go sprawy, o każdym ich kroku władca i czarnoksiężnik w forte-
cy wiedzą. Wszystko, co mogłoby utwierdzić w przekonaniu tych 
ostatnich o zdradzie graczy, będzie wystarczającym powodem, by 
wszcząć przeciw graczom działania wojenne. Przy okazji – czar-
noksiężnikowi nie potrzebna jest relacja o sile wojsk graczy. Jeśli 
tylko się znajdą w obozie Skerzahra, będzie wszystko widział ich 
oczyma. (Z drugiej strony, gdy tam się już znajdą, czarnoksiężnik 
Pana Ognia również zastosuje podobne zaklęcie i będzie wiedział 
o ruchach graczy. Stąd też, gdy w jakiś sposób wrócą do fortecy 
Sarhana, ci drudzy będą wiedzieć i o graczach, i o sile armii prze-
ciwnika).

3. Gracze zdradzają obóz Sarhana, i przystępują do Skerzahra. 
Niech lepiej się nie pokazują na oczy tym pierwszym. Jeśli powró-
cą, myśląc, iż nikt nie wie o zdradzie, przeliczą się. Będą zresztą 
w jeszcze większych kłopotach, bo przyjmując zadanie kapłana 
Pana Ognia, będą musieli powrócić do fortecy Sarhana, a tam 
przecież zostaną potraktowani jako zdrajcy…

Zauważ, że do któregokolwiek obozu gracze by nie poszli, zawsze 
w lepszej sytuacji będą ich przeciwnicy, gdyż będą obserwowali ich 
oczyma wroga. Trudny orzech do zgryzienia dla graczy. A na domiar 
złego, gdy będą się ociągać z wykonaniem zadania (o czym, oczywi-
ście zleceniodawca, kimkolwiek by nie był, będzie wiedział), to można 
oczekiwać, iż kapłan bądź czarnoksiężnik określonego Innego uzna 
to za zdradę… Ratuje ich tylko to, że (być może) dzięki życzeniom są 
potężni, i jakoś sobie dadzą radę. Oczywiście, jeśli wybierali mądrze 
– ale nie miej dla graczy żadnej litości.

Jeśli bohaterowie graczy, po przyłączeniu się do którejś z grup, 
ostatecznie pomyślnie wykonają misję, zostaną w obozie przez kilka 
dni, gdzie będą mogli robić, co im się żywnie podoba (poza wyjściem, 
hehe). Sielanka zostanie jednak brutalnie przerwana przez armię 
przeciwnika, która dosłownie zmiażdży sojuszników graczy (wiedząc 
o ich sile, przygotowała odpowiednie posiłki, a przede wszystkim do-
skonały plan). BG będą musieli ratować się ucieczką – koniecznie na 
południe, do Orgonu.

Co będzie dalej – zależy od tego, co gracze zrobili w scenariuszu. 
Wkrótce jednak osobiście odczują swój wybór w zależności od tego, 
czy stanęli (uczciwie, tj. nie zdradzili) po stronie Sarhana, czy też 
przeciwko niemu!

Życzę miłej zabawy (przede wszystkim Mistrzom Gry)!
Kenn

r e k l a m a

Kenn

mailto:peter_forsberg@o2.pl
http://www.rebel.pl/?aff=591
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Jarosław „Tadeopulous” Smolar

Magia  Erotyczna
artykuł | dowolny system

Deszcz padał nieprzerwanie od kilku dni. Boki koni parowały w ze-
tknięciu z wodą. Ekipa pięciorga poszukiwaczy fortuny i chwały 
wolno posuwała się wzdłuż traktu, smętnie prowadząc wymęczone 
wierzchowce. Błoto, wszędzie błoto. Przyjaciele marzyli tylko o jed-
nym. Gorąca kąpiel. Najlepiej z jakąś cudną dziewką. Zaś Yorgil miał 
mocno skrystalizowane tęsknoty. Marzył o dwóch kobietach delikat-
nie myjących jego plecy, zaś trzecia w tym czasie…

Magia dotyka każdej dziedziny życia, szczególnie w systemach 
fantasy. Nie może być inaczej i w erotyce, stanowiącej nieodzow-
ną część życia każdego bohatera. Ileż to razy w trakcie rozgrywki 
ekipa poszukiwaczy chwały i pieniędzy znajduje ukojenie i odpoczy-
nek choćby w – za przeproszeniem – zamtuzie. Szukając pociechy 
w przydrożnych karczmach, nieraz zamawiają gorącą kąpiel z towa-
rzystwem.

Życie pisze swoje scenariusze i nie widzę powodów, aby nie uroz-
maicić nieco i tego aspektu rozgrywki. W końcu wizyta w zamtuzie 
nie musi się ograniczać do złożenia zamówienia i zapłaty.

Czasem trzeba nieźle się napracować, aby zdobyć sympatię dru-
giej napotkanej osoby. Chcąc pozostawić po sobie dobre wrażenie, 
nieraz trzeba skorzystać z pomocy właśnie magii. Chciałbym opisać 
tu kilka przydatnych czarów, nie tylko wspomagających ten aspekt, 
lecz również niwelujących różne, nazwijmy to, skutki uboczne.

Całą opowieść o magii związanej z erotyką trzeba podzielić chro-
nologicznie ;-) – a więc na trzy główne etapy w trakcie których moż-
na praktykować magię. Pierwszy etap stosunków międzyludzkich 
(albo międzyrasowych – w końcu co kto lubi ;-) ) ogranicza się do 
momentu konsumpcji.

Spojrzał na nią. Wiedział. „Tylko ona”, zdawał się słyszeć głos w gło-
wie. Tylko ona. Gdyby widział się w lustrze, przeraziłby się. On, wiel-
ki szermierz stał na środku Sali nieruchomo, z oczyma wpatrzonymi 
tylko w Nią. Jego cel życia, jedyne wybawienie, jedyna pociecha. Ro-
bił wszystko, by być blisko, razem z nią. Za nic miał uśmieszki które 
go otaczały. TYLKO ONA…

Najprostszym czarem w tej materii powinno być wywołanie chę-
ci przebywania ofiary uroku z rzucającą bądź zamawiającą go oso-
bą. Ten nieskomplikowany czar, można by rzec z kręgu przywołań, 
zwiększa potrzebę przebywania w określonym towarzystwie. Wynik 
spotkań nie jest nigdy ustalony, jedynie urokiem osobistym można 
całą sprawę obrócić na swoją korzyść. Czar powinien też posiadać 
sensowny czas działania, któż z nas chciałby ciągać za sobą jedną i tą 
samą osobę, a z czasem cały tabun…

Wiedział że ma mało czasu. Odkąd zaczął się bal, obracał się w to-
warzystwie najpiękniejszych dam jakie dane mu było ujrzeć. Adoro-
wały go spojrzeniem, uśmiechem, delikatnym ruchem rzęs, słodkim 
ułożeniem ust. Wszystko dla niego. Czuł się odurzony, oszołomiony 
– on i najpiękniejsze damy Imperium. Pech że zanim zdążył do tego 
przywyknąć, upłynęło sporo czasu. Za parę godzin ujrzą jaki jest na-
prawdę. W całej szpetocie…

Zaklęciem – które może nas wspomóc w odpowiednim momen-
cie zgodnie z zasadą, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie – jest 
Atrakcyjność. Czar z domeny iluzji będzie usuwał pewne szpetne 
aspekty fizjonomii delikwenta (brzydki nos, pieprzyki, barwa głosu
itp.), bądź zmieniał je całkowicie. Wszystko zależy od zasobności 
sakwy oraz wymagań co do czaru i oczywiście zakresu działania.

Przeszła wzdłuż szpaleru kawalerów. Ot zwykła hrabianka, jedna 
z kilkunastu córek Hrabiego. Wkrótce miał zacząć się bal. Wszyscy 
wyczekiwali aż Hrabia raczy zasiąść na posadzisku, oczy kobiet skie-
rowane były na niego. Kawalerowie zaś nie wiedzieć czemu śledzili 
każdy krok młodej hrabianki. Choć nie należała do atrakcyjnych, w jej 
postaci było coś magnetycznego, co nie pozwalało oderwać wzroku.

Kolejną rzeczą którą można zmienić czarami, jest nasza atrak-
cyjność erotyczna wywoływana zapachami. Czar o którym mowa, 
tworzy sferę o określonym zapachu, która ma działanie o podłożu 
erotycznym. Należy tutaj dodać że zakres działania musi być określo-
ny – zależnie od płci, konkretnej rasy, poprzez najdroższe zapewne 
w cenniku czary, których moc dotyczy poszczególnych osób.

Szła ulicą. Było parno. Gorąco. Powietrze miało smak nadciągającej 
burzy. Nie było czym oddychać. Na ulicy tłoczno, tak jakby było za 
dużo powietrza do oddychania, a za mało przechodniów. Poczuła to. 
Żar rozlewający się od podbrzusza. Delikatnie rozchodzący się po 
całym ciele. Powodujący ciarki w każdym centymetrze ciała. Jedyna 
rzecz która mogła pomóc, to żelazny uścisk mężczyzny, gorące poca-
łunki zalewające ciało, brutalnie miażdżące opór…

Podążając dalej tym tropem, należy wymienić czar nie podlegający 
jakiejkolwiek kontroli – mianowicie Burzę Hormonów. Ofiara uroku,
o ile nie odeprze go pomyślnie, bądź nie posiada zabezpieczającego 
przedmiotu magicznego, zaczyna zachowywać się nieopanowanie, 
szukając zaspokojenia u wszelkich osobników płci przeciwnej.

Obudził się. Nie potrafił powiedzieć co go zbudziło. Czy może szmer
pod drzwiami, czy może sen? Tak realistyczny sen. I ona. Ucieleśnie-
nie marzeń. Spełnienie wszelkich oczekiwań. Wiedział, że musi ją 
znaleźć, wziąć w ramiona i zasmakować słodyczy ust…

Magią stosowaną poziom wyżej jest czar Wzbudzania Pożądania. 
Różni się tym, że cel czaru wie, że tylko jedna osoba (również wy-
magane jest to przy odczynianiu czaru) jest w stanie zaspokoić żądzę. 
Stopień działań ofiary, a co za tym idzie i desperacja w osiągnięciu
celu również powinna być ściśle określona, aby czar nie był niekon-
trolowanym. Przesłanie takiego pożądania może się odbywać róż-
nymi drogami, począwszy od podarowanych amuletów (z zaszytym 
czarem tego typu) a skończywszy na zsyłaniu snów o treści erotycz-
nej. Wynika stąd jasno że wszystko zależy od stopnia determinacji 
i jak szybko zależy nam na działaniu czaru. 

Miała dość tańców. Wymęczona wyszła na taras. W dole spało miasto. 
Gdzieniegdzie paliły się latarnie. Patrole straży krążyły miarowym 
krokiem po dzielnicy. Drzwi uchyliły się, skrzypiąc. Nie miała siły się 
odwrócić. Podszedł do zdobionej barierki. Ujrzała go i oniemiała. 
Wiedziała że znowu zatańczy, zrobi wszystko byle zobaczyć jego ciało 
w ruchu. Zgrabne i gibkie niczym pantery…

Najlżejszym czarem z tej domeny erotyki będzie czar typu Powab. 
Tworząc aurę powabu na danej osobie, doprowadzamy do tego, że 
osoby będące pod jego wpływem uważają cel czaru za najbardziej po-
wabny i podniecający podmiot w okolicy. Naturalnym następstwem 
jest chęć przebywania w jego towarzystwie oraz pokazania się z jak 
najlepszej strony. Urok jest szeroko stosowany na wszelakich przy-
jęciach, nie tylko na dworach monarszych, ale i szlacheckich. Tutaj 
jednak dominują przedmioty takie jak pierścienie czy amulety bądź 

Magia erotyczna

mailto:Jaroslaw.Smolar@eib.com.pl


22 Wieża Snów #7

w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l
temat przewodni

broszki. Cena przedmiotu powinna być na tyle wysoka, aby uniemoż-
liwić każdemu chodzenie tak wyposażonemu na przyjęcia.

No nareszcie, pomyślał. Miasto, tu odpoczniemy. Miasto oznacza 
zamtuz, a tam, na litościwych bogów poużywam sobie. Jak na razie 
mam dość tych wypraw. Muszę odpocząć. Uiścił opłatę przy bramie 
i wszedł w gwarny tłum. Stęsknił się za towarzystwem ludzi, okazywał 
to podświadomie uśmiechając się do wszystkich. Halfling jak zwykle
poprowadził ich bezbłędnie do najlepszego zamtuza. Odprężyli się 
i poprosili o kąpiel oraz prezentację kobiet. Gdy zdejmował koszu-
lę, krzyknął. Towarzysze zbiegli się z bronią gotowi odeprzeć atak. 
Zaskoczonym ukazał się towarzysz zasłaniający swoje dość kształtne 
piersi i łono…

Nie można pominąć oczywiście wszelkich czarów przyczynia-
jących się do obrzydzenia ofierze życia erotycznego. Należałoby tu
przytoczyć co najmniej dwa czary tego pokroju. Pierwszym będzie 
zmiana płci ofiary, a co za tym idzie pogmatwanie życia erotycznego.
Choć powierzchowność i osobowość pozostaje bez zmian, życie ule-
ga gwałtownym zmianom.

Uderzyła raz jeszcze, omijając zasłonę goblina. Szabla zagłębiła 
się w ciało zielonoskórego, który jęcząc umarł. Po podłodze rozlała 
się zielona krew. Ostatni, który na nią szarżował, odepchnięty nagle 
ogromną siłą, upadł do tyłu. Z jego piersi sterczało drzewce włóczni 
Sharyi. Ta pewnie podeszła i wyrwała broń z ciała martwego gobli-
na.
Przed nimi leżała skrzynia. Tak jak zapewnił złodziej. Czekała na 
otwarcie. Sheroun podszedł bliżej i począł majstrować przy zamku. 
Ostrożnie kochany, myślała, uważaj. Syknął i strząsnął ręką przy ko-
lejnej próbie otwarcia zamku.
¬ To nic, zadrapałem się tylko – szepnął.
Wreszcie zamek się poddał i skrzynia stanęła otworem. Ten jest mój – 
powiedziała, zakładając naszyjnik. Świat zawirował, a gdy się ocknę-
ła zobaczyła, że Sharyia usiłuje ocucić Sherouna. Mężczyzna jednak, 
tocząc pianę z ust, wydał ostatnie tchnienie. Spojrzała na Sharyie i jej 

zgrabne, połyskujące potem ciało. Teraz wydawała się jedyną osobą, 
która może zaspokoić jej wezbrane żądze.

Kolejnym czarem będzie zmiana orientacji bądź zainteresowań. 
Oba czary drastycznie zmieniają erotyczny punkt widzenia, co może 
zaowocować poważnymi komplikacjami w życiu delikwenta jak i je-
go współtowarzyszy.

Poprawił cholewkę buta, następnie sprawdził czy koszula jest wycią-
gnięta zza pasa w sam raz, by nie krępować ruchów. Bard pewnym 
krokiem wyszedł na środek naprzeciw kominka, w którym wesoło trza-
skał ogień. Usiadł na zydlu. Sprawdził czy wszyscy na niego patrzą. 
Nawet żona karczmarza przyszła popatrzeć i posłuchać. Zaczął stroić 
lutnię. Nieznacznym ruchem dotknął znaku na instrumencie i począł 
grać. Wszyscy z uwielbieniem słuchali muzyki i jego głosu, a oczy ko-
biet patrzyły z adoracją, rozmarzeniem i pożądaniem. Karczmarz był 
bardzo rad z koncertu i pobytu barda w gospodzie. Jego córki jeszcze 
bardziej…

Zupełnie odrębną kategorię tworzą bardowie. Specyficzna magia 
wędrownych grajków zjednuje im nie tylko posłuch wśród słuchaczy, 
lecz również zapewnia dach nad głową oraz wszelkie wygody. Często 
w pieśni wplatają składniki werbalne czarów powodując pożądanie 
ukierunkowane na nich samych, bądź zauroczenie czy też fascynację. 
Pozwala to nie tylko wynegocjować stosowną dla siebie zapłatę za 
nocleg, lecz również wszelkie uciechy czy też poparcie osoby pro-
tegowanej. Naturalnie co bogatsi bardowie inwestują w magiczne 
instrumenty bądź gadżety przyozdabiające strój – podnoszące umie-
jętności magiczne wykorzystywane w pracy.

Służba tłoczyła się pod drzwiami zza których dochodziły pojękiwa-
nia rozkoszy. Raz podnoszące się w nasileniu, raz opadające. Cicho 
chichocząc wymieniali złośliwe uwagi na temat nowego kochanka 
Szlachcianki. Nagle jak na rozkaz wszyscy się wyprostowali. Koryta-
rzem kroczył majordomus.
– Długo tak? – zapytał.
– Będzie już czwartą godzinę – zgodnie odpowiedzieli służący, z tru-
dem ukrywając śmiech.
– Niechaj czeka tu jedynie Matylda, gdyby Jaśnie Pani życzyła sobie 
czegoś, reszta do roboty! – zakomenderował majordomus – bo inaczej 
pogadamy!
Jedynie ciche szuranie stóp służących zakłócało dźwięki rozkoszy, 
które trwały do późnego ranka…

W trakcie samego współżycia jest kilka czarów, które mogą pod-
nieść nie tylko doznania fizyczne lecz również i duchowe. Pierwszym
czarem tej materii będą oczywiście niespożyte siły, pozwalające oso-
bie będącej pod jego wpływem, spółkować z drugim osobnikiem 
dowolnie długo. Oczywiście wyczerpanie organizmu po użyciu ta-
kowego czaru jest ogromne, lecz czegóż się nie czyni dla lubej bądź 
lubego.

To było to czego pragnął. Jej nagie ciało oplatało całe jego jeste-
stwo. Spełniało wszelkie marzenia. Wycieńczało i wzmacniało jed-
nocześnie, zmuszając do jeszcze większego wysiłku. Fala pożądania 
i spełnienia przypływała i odpływała, obiecując błogie zaspokojenie 
w jej jestestwie. Gdy był u kresu sił, pojawiło się uczucie spełnienia 
wypełniając niewypowiedzianą rozkoszą całe ciało. Czas zatrzymał 
się w miejscu, gdy dysząc ciężko próbował złapać oddech. Przez cia-
ło przebiegł dreszcz od lędźwi, po sam czubek głowy. Widział jej oczy 
przepełnione miłością i pożądaniem, oczy które uwielbiał i kochał. 
Gdy opadł obok nagiego ciała na poduszki, wydało mu się, że umarł 
i nie ma siły nawet oddychać. Odchylił głowę w jej kierunku, świtało 
a wydawało mu się, że ledwie co się tu zakradł pośrodku nocy. W jej 
oczach widział bezgraniczne uwielbienie.

Jakub „Qba” Kasper

Jarosław „Tadeopulous” Smolar

mailto:kasperjakub@wp.pl
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W przedmiot magiczny, często pod postacią pierścienia bądź na-
wet tatuażu, wpisany może być wyzwalany hasłem czar nieustające-
go uniesienia. Zaklęcie działa na oboje z kochanków. Osoba używa-
jąca tegoż powinna być gotowa w każdej chwili do przerwania czaru 
innym hasłem.

Wracał na kwatery z nocnej straży. Chciał brać udział w wielkich 
bitwach, dowodzić męstwa i odwagi. Te czasy jednak nie nadeszły. 
Była tylko koszarowa nuda. Był wdzięczny że wyrwał się z wioski, 
gdzie spędziłby resztę nudnego życia, lecz wciąż tęsknił za czymś lep-
szym. Skrzypienie drzwi wyrwało go z rozmyślań. Chciał już podnieść 
alarm lecz szybko rozpoznał córkę kapitan. Podobała mu się lecz 
w najśmielszych marzeniach o tym nie myślał. Spojrzała na niego 
dużymi czarnymi oczami. Widział doskonale zgrabne ciało prześwitu-
jące spod koszuli nocnej. Poczuł pożądanie, jakiego nigdy dotąd nie 
czuł. Wiedział tylko jedno – musi znaleźć ukojenie w jej ramionach.

Celem zapewnienia sobie ostatniej fazy uwiedzenia często używa-
ny jest czar wzmocnienia pożądania. Osoba będąca podmiotem tego 
czaru nie może myśleć o niczym innym niż o zaspokojeniu swoich 
żądz jedynie z osobą, którą widzi w danej chwili. Naturalnym na-
stępstwem tego jest wymóg uruchomienia zaklęcia w odpowiednim 
momencie. Znanych jest wiele przypadków popełnienia błędu przez 
rzucającą osobę oraz wynikłych z tego konfliktów zbrojnych…

Widziała całe jego ciało, które przywarło do jej ciała w miłosnym 
uniesieniu. Poczuła falę zaspokojenia. Zaraz potem napłynęła ko-
lejna. dużo większa fala emocji. Był jej. Tylko jej i nikogo więcej. 
Ona  zaś była tylko jego, kochał ją z całych sił. Wiedziała. Widziała 
to w jego oczach. Fala zaspokojenia psyche poraziła ją tak mocno, 
że zbrakło jej oddechu w piersi. Pociemniało jej przed oczyma. Na-
stępny obraz, który zobaczyła, przedstawiał kochanka patrzącego jej 
głęboko w oczy. Kocham cię i jesteś tylko moja, zdawał się mówić 
spojrzeniem.

W trakcie pożycia stosowany jest jeszcze jeden urok, mianowicie 
zwielokrotnienie uczuć – choć nazwa jest myląca, czar ten w rze-
czywistości dotyczy odczucia spełnienie pożądania bądź uczucia 
psychicznej przyjemności zalewającej ciało i zwielokrotnienia tegoż 
odczucia. Czar ten jest często mylony z podobnym do niego nieusta-
jącym uniesieniem. Podczas gdy omawiany zwiększa odczucia psy-
chicznego spełnienia, jego poprzednik dotyczy fizyczności tegoż.

– Panie, przybyła – powiedziała służąca do Maga.
– Powiedz że zaraz przyjdę – odpowiedział. Porzucił księgi, zszedł na 
dół, gdzie służąca gawędziła ze służącą Baronówny.
– Proszę oto elixir dla twej Pani, powiedz że pierścień będzie gotowy 
za dwa miesiące. Doradzam przeto wstrzemięźliwość, bowiem skład-
niki mi się kończą…

Popularnym czarem zwłaszcza wśród bogatszej klienteli, na doda-
tek tej ładniejszej, jest Brak Heftego od nazwiska pierwszego maga 
który go użył. Historia powstania zaklęcia jest niecodzienna. Wę-
drowny mag, przebywając w pewnej wsi, został poproszony o pomoc 
w delikatnej sprawie. Otóż córka sołtysa, niewierna swemu chłopa-
kowi, zaszła w ciążę. Mag jedyne co mógł poradzić, to wywołać po-

ronienie, lecz zmożony gorzałką z poprzedniej wizyty pomylił się. 
Efektem było całkowite cofnięcie następstw współżycia biednego 
dziewczęcia. Oczywiście zanim czar wszedł do powszechnego obie-
gu, został udoskonalony na paru kolejnych nieszczęsnych kobietach 
w okolicznych wsiach. Dziwnym zbiegiem okoliczności szlak wę-
drówki Heftego pokrywał się ze szlakiem jakim podążał pewien bard 
parę miesięcy wcześniej. 

Siedziała odwrócona plecami. Wyglądał jak zbity pies. Łzy płynęły po 
jego licu, nie przystojąc kochankowi.
– Idź i nie wymawiaj nigdy mego imienia – powiedziała. Cicho ze-
brał swe rzeczy i wyszedł z pokoju. Pożądała go, odkąd zobaczyła. 
Doprowadziła do spotkania. Użyła sprytu i zmyślnych perfum, aby 
go uwieść. Teraz był jej. Posiadała go na wszelkie sposoby, jakie jej 
przyszły do głowy i o jakich czytała w księgach. Na nic to wszyst-
ko. Był najgorszy, z jakim współżyła do tej pory. Oby nigdy więcej. 
Wzdrygnęła się na samą myśl o jego bezradności. Pocierając pier-
ścień po cichu wypowiedziała słowo, tak jak uczył ją mag. 

Zaklęcie oddziałuje bezpośrednio na umysł i wspomnienia – po-
woduje zapomnienie. Jeśli któraś ze stron pragnie zapomnieć o wsty-
dzie, tragicznym pożyciu z mocno pożądaną osobą, bądź niej samej, 
używa właśnie tego czaru. Choć urok okazał się nieraz niezwykle 
pomocny na polu bitwy, także w życiu erotycznym bywa niezwykle 
przydatny.

Starała się ze wszystkich sił zaspokoić jego żądze. Pieściła każdy cen-
tymetr jego ciała. Włożyła w to serce i umiejętności. Jeśli to będzie 
kolejny niezadowolony klient, straci posadę. Wyląduje na ulicy, skąd 
się wzięła. Tu miała jedzenie, basen, niewolników pielęgnujących jej 
ciało. Wszystkie starania na nic, jeśli ten też wyjdzie niezadowolo-
ny. Czuła, że traci grunt pod nogami. Wtedy przyszło olśnienie. Po-
winno już działać – pomyślała. Dotknęła swego ciała w sekretnym 
miejscu, palcem poczęła wodzić po ukrytym pod tatuażem wzorze, 
wymawiając niezauważalnie słowa przywołania. W końcu wyszedł, 
zostawiając pokaźny napiwek. Opiekunka nie kryła zachwytu nowym 
nabytkiem.

Czarem przeciwstawnym jest Wielkie Uczucie Spełnienia. Ofia-
ra tegoż uważa ostatnie przeżycia za najwspanialsze w całym życiu, 
niemożliwe do powtórzenia (czytaj następnego takiegoż czaru). Czar 
oczywiście można rzucić nie tylko na towarzyszkę bądź towarzysza, 
lecz również na samego siebie, co często przynosi ulgę zawiedzio-
nym.

Powyższe czary traktować należy oczywiście jako swego rodzaju 
wstęp do magii erotycznej. Ledwie daliśmy radę omówić podstawy 
tej kategorii czarodziejstwa. Niemniej każde przywołanie, opętanie 
czy inne zauroczenie powinno posiadać swój kontrczar bądź przed-
miot uniemożliwiający stosowanie. Miejcie to na uwadze, tworząc 
przygody i wplatując w nie wątek erotyczny. Zaraz, gdzie to ja skoń-
czyłem? Hm, widzieliście jej oczy? Te oczy! Jak to jakie? Spójrzcie 
dokładnie! Widać w nich… O Wielka Macierzy! Ratuj nas w potrze-
bie…

r e k l a m a

Magia erotyczna

http://www.rebel.pl/product.php/371/4629/DOOM-Gra-Planszowa.html?aff=591
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Piotr A. Nowakowski

S e k s i z m ,  s z o w i n i z m
i  i n n e  t a k i e

temat numeru | felieton

Wszystkie przedstawione tezy są osobistymi przekonaniami autora, a i to nie zawsze, bo autor często zmienia zdanie. Jeśli zaś 
czytający spodziewa się poważnego, wnikliwego i szczegółowego opracowania, wówczas powinien sprawdzić objętość tego 
felietonu i zadać sobie ważne pytanie: „Czy na sześciu tysiącach znaków można chociaż pobieżnie przedstawić problem?”.

Jesteśmy seksistami, znaczy się, my – fantaści ogólnie rzecz ujmu-
jąc. Skąd ten wniosek? Ależ proszę bardzo, Wysoki Sądzie, idą 
dowody.

Dowód #1
Najwcześniejsze dzieła fantastyczne, a właściwie z elementami 

fantastyki, to święte księgi większości religii. Niezależnie od po-
dzielanego poglądu, wyznawanej (lub nie) religii wszyscy się chyba 
zgodzą, że wydarzenia opisywane w owych tekstach są zwykle z po-
granicza fantastyki i legend. Czyli (przy moich założeniach) mamy 
materiał badawczy.

Zdecydowana większość bohaterów owych ksiąg to mężczyźni, 
o kobietach… hmm… wspomina się, że były i odegrały jakąś tam 
rolę, stojąc u boku facetów, ewentualnie stanowiły powody konflik-
tów, np. taka Helena Trojańska, która nieźle namieszała i pośrednio 
wywołała gigantyczną wojnę. Jest też Ewa, która była pierwszą we-
ganką i nie mogła oprzeć się jabłku, przez co (podobno) wszyscy 
mamy przerąbane. Owszem, kilka kobiet jeszcze przejawia się w sta-
rożytnych księgach, ale…

Kryszna, Sziwa, Wisznu, Zeus, Hermes, Odyn, Thor, Horus, So-
bek, Ozyrys, Abraham, Adam, Jeremiasz, Jezus, Mahomet i jeszcze 
tysiąc pięćset sto dziewięćset innych było mężczyznami i odgrywało 
najważniejsze, decydujące role, a nawet miało rozpiski genealogicz-
ne typu Roman, syn Macieja, syna Jędrzeja itp.

Dowód #2
Dowód numer dwa będzie krótki i kontrowersyjny, bo nie ma po 

co przedłużać. Chrześcijańscy święci i ojcowie kościoła. Fanatyk 
religijny numer jeden, czyli Paweł – ten od listów do wszystkich. 
Krzywy, brzydki, nieśmiały, radzi wszystkim, żeby – jeśli mogą – po-
wstrzymywali się od wchodzenia w związki z kobietami. Jedno co 
dobre, to stwierdził, że jeśli już nie ma się siły, no to trudno, lepiej się 
ożenić niż cudzołożyć z kim popadnie.

Moralny autorytet znany jako Augustyn, któren to do osiągnięcia 
wieku dojrzałego imprezował za trzech, grzeszył za dziewięciu, po 
czym doszedł do wniosku, że było to niefajne. W swoich „natchnio-
nych” pismach inteligencję kobiety stawiał niżej niż inteligencję 
kury, uważał, że jedyne do czego się nadaje owo siedlisko nieczy-
stości, to służba mężczyźnie. Bardziej radykalnie poczynał sobie 
Tomasz, który w ogóle starał się obrzydzić mężczyznom kobiety, 
opisując je jako najbardziej nieczyste i obrzydliwe istoty, winiąc za 
wszystko, udowadniając, że są mniej wartościowe niż faceci, później 
w okresie płodowym otrzymują duszę (której posiadania niejeden ze 
„świętych” w ogóle kobietom odmawiał), ale także krytykował Ka-
rola Wielkiego za dekret ogłaszający, iż można z kobietami współżyć 
od ich czternastego roku życia, bo przecież powszechnie wiadomo, 
że można od jedenastego.

Dowód #3
Porzucamy grząski (głównie dla Polaków) grunt religijny i zabie-

ramy się za wczesną fantastykę, czyli legendy.

Lucius Artorius Castus, zwany Arturem na stanowisku króla, i je-
go dwunastu, czy ilu ich tam naprawdę było, rycerzy okrągłego stołu. 
Jakby nie patrzeć znów mamy bal samców, a w całej historii mamy 
dwie kobiety, Ginewrę – archetyp kochanki, o którą można się po-
zabijać, oraz Morganę La Fey – „bo to zła kobieta była”, spiskującą 
i dążącą do zniszczenia Artura. Przy okazji powtarza się motyw zna-
ny z religii, czyli obwinienie kobiety o całe zło tego świata. Rycerze 
to bohaterowie bez skazy i zmazy.

Kolejny (nie jestem pewien czy chronologiczny) przykład to Be-
owulf, w którym po raz kolejny mamy srogiego bohatera, a kobiet 
tam ni cholery ni ma. No chyba, że liczymy matkę Grendela. Jak to 
ujął kolega – „potwór też człowiek”.

Dowód #4
Dowód numer cztery, Wysoki Sądzie, to sprawa trudna i bolesna. 

Oskarżonym jest tym razem sam „genialny” profesor Tolkien. Wielu 
autorów podnosiło kwestię nieomalże zupełnego braku kobiet w je-
go twórczości. W dziele najbardziej znanym, jakim niewątpliwie jest 
„Władca Pierścieni” kobiety występują w niewielkiej ilości. Arwena 
zajmuje się głównie robieniem za tło i wątek miłosny z Aragornem, 
Galadriela chwilę coś gada, dziękuje za pierścień i idzie do domu. 
Honor kobiet ratuje Eowyna, jedyna, która cokolwiek działa. Jest też 
Różyczka, ale wyjście za mąż za Sama jest raczej średnim osiągiem. 
W Hobbicie chyba w ogóle kobiet nie ma. Nie będę się zagłębiał 
w inne mniej znane teksty Tolkiena, bo też jedna opowieść o kochan-
kach wiosny nie czyni.

Wystarczy tych dowodów, bo musiałbym jeszcze wspominać o ni-
szowej fantastyce ze świata Gorn, gdzie głównie chodzi o poniżanie 
kobiet i dosłowne RPG, czyli Rabować, Palić, Gwałcić. A co dziwne, 
te niszowe i delikatnie mówiąc niesmaczne cuda świetnie się sprze-
dają.

W grach fabularnych, w opisach kultur i cywilizacji zwykle mie-
wamy względne równouprawnienie, jak na przykład w Dungeons & 
Dragons, Zewie Cthulhu, grach ze Świata Mroku czy Wiedźminie. 
Ale już taki Warhammer Fantasy Roleplay wyraźnie zaznacza, że 
kobiety zwykle bywają podporządkowane mężczyznom, można to 
jednak wybaczyć autorom, jako że Stary Świat jest stylizowany na 
późne średniowiecze-wczesny renesans włącznie z granicami państw 
(zauważyliście, że jeśli przyłożyć mapę Starego Świata do Europy to 
Altdorf wypada w… Krakowie?) i realiami społecznymi.

Wychodzi mi na to, że jednak jesteśmy szowinistami. Owszem: 
poezje, ballady i romanse, kwiatki, westchnienia, ale bohaterami na-
szych powieści są zwykle herosi ratujący księżniczki, których zada-
niem jest wyglądać ładnie, pokładać się z owymi herosami, rodzić 
dzieci i gotować obiadki w czasie, gdy ratują świat przed zagroże-
niem, które najprawdopodobniej sami sprowadzili.

A jeśli nie jesteśmy szowinistami i seksistami, to niech mi ktoś 
powie dlaczego Alice Mary Norton całe życie pisała pod męskim 
pseudonimem?

Piotr A. Nowakowski – Kraków, 19 sierpnia 2005

Piotr A. Nowakowski

mailto:nowakowski.piotr@poczta.fm
mailto:nowakowski.piotr@poczta.fm
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temat przewodni

Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz

C z a r o w n i c e
w świec ie  MAGUSa

artykuł | MAGUS, dowolny sytem fantasy

W tym artykule postaram się 
przybliżyć archetyp czarowni-
cy w grze fabularnej MAGUS. 

Przedstawię krótko najważniejsze założenia 
fabularne, a także napiszę słów kilka o ma-
gii, będącej zapleczem i arsenałem postaci 
czarownicy.

Archetyp postaci można określić w kil-
ku słowach. Piękna kobieta, tajemnicza, 
posiadająca moc, nie licząca się z nikim, 
kierująca się swoistym systemem wartości, 
pozbawiona moralnych zahamowań. Tak, 
ogólnie rzecz biorąc, świat kreuje archetyp 
czarownicy.

Na potrzeby gry fabularnej posługujemy 
się pewnymi uproszczeniami. Moja powyż-
sza prezentacja jest również takim uprosz-
czeniem. Od prowadzącego i graczy zależy 
w jakim stopniu rozwiną, bądź odejdą od 
stereotypu przedstawionego przeze mnie. 
Spójrzmy nieco bliżej na osadzenie postaci 
czarownicy w świecie gry fabularnej.

Kobieta biegła w magii, jak i w miło-
ści zmysłowej. Inteligentna manipulantka, 
która potrafi podporządkować sobie rozum
i uczucia mężczyzny. A przecież fantastycz-
ny świat MAGUSa to w większości męski 
świat. Wodzowie plemion, hierarchowie ko-
ścioła, loże magów, bractwa rycerskie, ksią-
żęta i królowie, klany zabójców, gildie zło-
dziejskie – wszystko to jest zdominowane 
przez mężczyzn, zdałoby się – to oni rządzą 
światem. Nic bardziej mylnego.

Archetyp czarownicy jest doskonałą 
przeciwwagą do prostego, męskiego świa-
ta.

Archetyp czarownicy możemy posta-
wić po ciemnej stronie mocy. Wspólnie 
z czarnoksiężnikami, z rycerzami Czarnych 
Bractw służących bogom zła, z magami ze-
pchniętymi na mroczne ścieki, czarownice 
stanowią zazwyczaj doskonałe narzędzie 
dla prowadzącego. Narzędzie, które z pre-
medytacją i wyrachowaniem może użyć 
na postaciach graczy. A fabularny kontekst 
i możliwości tego archetypu znacznie uła-
twiają robotę.

Kobieta-czarownica doskonale zna się na 
ziołach. Bynajmniej nie na wzdęcia, kaca, 
czy odkażenie rany. Jej domena to ziółka 
zjadliwe, potrafiące otruć konkurentkę, uza-
leżnić kochanka, czy otumanić duchowne-
go. Biegłe w sztuce trucicielskiej, często 
współpracują z klanami zabójców, czego 

doskonały przykład mamy na Gorvickiej 
ziemi. Spośród tego smagłego, czarnookie-
go ludu, sąsiadującego z ogromną pustynią 
Taba el Ibara, wywodzą się najzdolniejsze 
trucicielki Ynevu.

Jeśli już wymieniamy regiony nazna-
czone aktywnością kobiecej magii, to warto 
wspomnieć o najznaczniejszych Kręgach. 
Bo tak zwą swe organizacje (przynajmniej 
oficjalnie) czarownice.

Przy okazji prezentacji krainy Yllinoru, 
wspominałem o imperium Khran i zawiro-
waniach wojennych na południu kontynen-
tu, spowodowanych jego polityką. Ziemie 
imperium są doskonałym miejscem osa-
dzenia archetypu czarownicy. Stąd wywo-
dzą się dwa najbardziej wpływowe Kręgi: 
Adepta Astralica i groźne Maida Saluquas.

Adepta Astralica – to prawdziwe wład-
czynie zmysłów. Ich zmysłowa magia sek-
su, potrafi uzależnić każdego samca. Ce-
lowo piszę samca, a nie mężczyznę, gdyż 
członkinie Adepta Astralica nie mają raso-
wych upodobań. A na ziemiach Khrańskie-
go Imperium ludzie są mniejszością. Zresztą 
wśród czarownic tego Kręgu ludzkie kobiety 
stanowią tylko niewielką część. Ich rytuały 
pozwalają stosować najpotężniejszą magię 
astralną w stanach świadomej rozkoszy fi-
zycznej. Otoczka tajemniczości i domysłów 

krążących wokół Adepta Astralica stanowi 
doskonałą bazę dla legend i niesamowitych 
opowieści, krążących w cywilizowanej czę-
ści południa kontynentu. Zwykle nie ma 
w nich ziarna prawdy.

Maida Saluqus dla odmiany tworzą 
wyłącznie ludzkie kobiety. I to te najpięk-
niejsze z pięknych. Krąg Saluquas powstał 
w cieniu wewnętrznych Szkół Imperialnych, 
czarownice te są więc na usługach trzynast-
ki półbogów, synów Ranagola, spełniając 
niezmiernie ważną rolę w polityce Impe-
rium. Są narzędziem delikatnym i śmiertel-
nie skutecznym. Piękną powierzchowność 
wykorzystują z perfekcją do skrytobójczej 
działalności. Na dziejowej arenie tej czę-
ści kontynentu, członkinie Maida Saluquas 
często pojawiały się u boków wielkich po-
lityków, jako kochanki, nałożnice, a nawet 
małżonki. Okazywały się niezawodnym 
panaceum w sytuacjach, kiedy celem Im-
perium było zburzenie wewnętrznego po-
rządku danego państwa, manipulacja klasą 
rządzącą, lub całkowite uzależnienie od Im-
perium. Nie wahały się uciec do morderstwa 
byle tylko osiągnąć swój cel – czasami się-
gały do własnego arsenału, ale najczęściej 
manipulowały mężczyznami, by podejrze-
nia zepchnąć na najbardziej niewygodną 
osobę. Istnieją zapiski mówiące o tym, jak 

Kinga „H
ollow

” Spiczko

Czarownice w świecie Magusa

mailto:gerion@perfekt.pl
mailto:hollow@autograf.pl
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podejrzenia padały na konkretne bóstwo albo jego fanatycznych 
wyznawców – co z kolei powodowało bunty chłopskie i całkowite 
spustoszenie miast, a nawet księstw, i wojny religijne.

Kwiaty Zepsucia – ten Krąg czarownic jest jednocześnie sektą 
kapłanek Orwelli, wyklętej bogini, która od wieków stara się od-
zyskać dawne wpływy i władzę nad śmiertelnikami. Tajniki magii 
czarownic łączą z boskimi mocami, jakimi obdarza ich wszechmoc-
na patronka. Ośrodki Kwiatów Zepsucia rozproszone są po całym 
kontynencie, nie mają jednak wielkich organizacji, czy też central-
nego zarządzania. Skupiają się wokół tajemnych świątyń Orwelli, 
na co dzień wtapiając się w tłum przeciętnych mieszkańców miast 
Ynevu. W przeciwieństwie do czarownic z Khran, Kwiaty Zepsucia 
nie kierują się politycznymi celami. Nawet Związek Inkwizytorów, 
który namiętnie ściga, tępiąc ogniem i żelazem Kwiaty Zepsucia, 
niewiele wie na temat dążeń i celów tej mistycznej organizacji. 
Wielu magów Białej Loży twierdzi wręcz, że członkinie sekty są 
obłąkane i ubezwłasnowolnione przez nieznany, wyższy byt.

Na północy kontynentu, po upadku imperium Kyr i zaprzepasz-
czeniu tysiącletniego dorobku kultury kyrian, religia tego ludu prze-
szła ogromną metamorfozę inkorporowana w wierzenia barbarzyń-
ców, którzy wznieśli swe cywilizacje na ruinach Kyr. Jedne bóstwa 
zostały zapomniane, inne tylko odeszły w cień. Morgena – bogini 
nocy i snów, należy do tych ostatnich. Jej kapłanki, po dekadach 
zmian, utworzyły Livinajski Zbór – państwo-miasto Livina, kiero-
wane przez sędziwe członkinie sekty Morgeny. To chyba jedyny 
Krąg czarownic, oficjalnie uznawany na kontynencie za siłę poli-
tyczną, który jest sprzymierzony z Dorańskimi Magami i członka-
mi Sojuszu Północnego. Nawet pyarrońscy magowie Białej Loży 
korzystają z pomocy adeptek z Livina.

Po tej dość przydługiej prezentacji archetypu czarownicy, chciał-
bym wspomnieć o konkretnych mocach, jakimi dysponują adeptki 
tej odmiany magii.

Podstawowym narzędziem magii czarownic jest mistyczny trans 
i umiejętność przygotowania eliksiru mocy – napoju, który pozwala 
zregenerować zmęczone używaniem magii ciało. Zaklęcia pozwa-
lające na długie lata zachować urodę, łączyć moce kilku czarownic, 
tkać mosty z promieni księżyca, bawić się cieniami, czy wreszcie 
tworzyć użyteczne, magiczne przedmioty – to podstawowy arsenał 
każdej czarownicy.

Wielką skutecznością wyróżnia się ich magia astralna, najprost-
szy urok zwykle bywa nieodzowny w zniewoleniu przeciwnika, 
a „spojrzeniem boleści” adeptka może wprawić w agonię nawet 
najtwardszego wojownika, o łowcy czarownic nie wspominając. 

Dwie odmiany magii astralnej to budzenie zmysłów i wygaszanie 
zmysłów. Łatwo więc sobie wyobrazić, jak zręczna czarownica, 
potrafi „odkochać” mężczyznę zadurzonego w dopiero co poślubio-
nej kobiecie i skutecznie przywiązać go do siebie, albo, do swojej 
wybranki. I ile konfliktów i tragedii może przy tym powstać, wie to
każdy. A gdy mężczyzną jest władca krainy, to niewiele potrzeba, 
by sprowokować spokrewnionego sąsiada.

Przejdźmy do bardziej intymnej sfery magii czarownic. Magia 
pocałunków, nie tylko może wypalić ogniste znamię tam gdzie wę-
drowały usta czarownic po ciele kochanka. Może pozbawić zmy-
słów, woli, może wzmóc seksualny wigor, witalne siły ale i równie 
dobrze zabić.

Magią objęć zwą czarownice najbardziej tajemne rytuały, któ-
rym poddają ofiary podczas miłosnych igraszek. Powiada się, że
potrafią wyciągnąć z mężczyzny całą życiową moc. Jeśli więc mło-
dzieniec wchodzi do łożnicy adeptki sztuk tej magii, to po nocy peł-
nej uniesień i zmysłowego szaleństwa, spoglądając w lustro może 
z przerażeniem ujrzeć oblicze starca.

Inne domeny magii czarownic, to magia świec, w które zakli-
nają najbardziej zjadliwe czary. Takie zaklęcie stopniowo uwalnia 
się, gdy wosk świecy topnieje. Czarownice korzystają nagminnie 
z magii sympatycznej, posługując się krwią, włosami, skrawkami 
paznokci swych ofiar. Potrafią także rzucać klątwy, władać w ogra-
niczony sposób magią ognia, czy posługiwać się magią przestrzeni 
– przenosić w odległe miejsca.

Konkludując muszę stwierdzić, że archetyp czarownicy jest 
wielkim wyzwaniem dla obu stron. Zarówno dla prowadzącego, jak 
i dla gracza (graczki). Wpisana perfidia i rozwiązłość nie każdemu
odpowiada, choć może być również urozmaiceniem sesji, dla osób 
potrafiących bawić się z wyczuciem i w poszanowaniu oczekiwań
współgrających.

Natomiast sama magia czarownic jest chyba najbardziej skutecz-
nym orężem z całego arsenału magicznego, jaki mamy do wyboru 
na Ynevie.

Gerion
Poznań, wrzesień 2005

Autor tworzy polską, autorską wersję węgierskiej gry MAGUS, na-
pisał dodatek Yllinor opisujący jedną z krain magusowego świata, 
jest autorem licznych artykułów dotyczących Earthdawna, współ-
pracował przy tłumaczeniu na polski mechaniki FATE.

r e k l a m a

Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz

mailto:gerion@perfekt.pl
mailto:gerion@perfekt.pl
http://www.rebel.pl/category.php/43/WarCry.html?aff=591
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Dżamira il alham
Przemysław „Gerion” Kusiakiewicz

Dżamira il alham
dżadyjska czarownica

artykuł | MAGUS, dowolny system fantasy

Po artykule o archetypie czarownicy w grze fabularnej MAGUS, chciałbym zaprezentować przykład na osadzenie w świecie gry 
przedstawicielki magicznych sztuk. Ciekawą odmianą jest fakt, że wywodzi się ona z dżadyjskiej kultury dominującej w central-
nej części kontynentu.

Urodziła się w Zibajranie na ziemiach Al Mugaffe 3663 
roku jako najstarsza córka szejka Gulfema ibn Kamala 
abu Mahrokh. Szejk był odległym kuzynem księcia Al 

Mugaffe i przez wielu południowców zwany był jedwabnym 
księciem, czy też jedwabnym szachem. Gulfem był bajecznie 
bogaty za sprawą swego rodu. Od blisko 250 lat ród Mahrok 
dzierżył w dłoni cały handel jedwabiem między Abadaną 
a północnymi Księstwami Kupieckimi. Ojciec Dżamiry miał 
więc wspaniały pałac, 6 żon, 1000 wojowników i kilka tysięcy 
poddanych. Miał również 12 synów i 8 córek, z których naj-
starszą była Dżamira.

Matką Dżamiry była kobieta z El Hamed: Jalil abu Busa-
dra, siostra słynnego bankiera z El Hamed – Ibrahima Busa-
dry. Ród Busadrów, wraz ze spokrewnionym rodem Sahafów 
miał największą kontrolę nad wymianą waluty pyarrońskiej 
na złote rupie. To właśnie Ibrahim zadecydował o losie Jalil 
(ojciec zmarł podczas wyprawy do Abadany). Jalil była zroz-
paczona, gdyż kochała się w swoim kuzynie Ezatollahu al Sa-
haf, lecz uczucie musiało pozostać w ukryciu, jeśli oboje nie 
chcieli postradać życia. Wbrew swej woli Jalil została wywie-
ziona na południe, gdzie poślubiła jedwabnego księcia. Małej 
córeczce opowiadała tylko smutną historię o kochanym wuju 
Ezatollahu, który z rozpaczy porzucił wiarę ojców i wyjechał 
na zachód służyć jakiemuś mrocznemu bogu.

Jalil w Zibajranie stała się trzecią żona bogacza, co zapew-
niało jej jako taki status. Kiedy jednak urodziła po raz trzeci 
córkę, popadła w niełaskę. Teściowa wraz ze służącymi rozka-
zała jej opuścić pałac wraz z najstarszą córką (Dżamira miała 
wtedy 8 lat i za 4 lata mogła już wychodzić za mąż). Jalil wy-
jechała na północ, do oazy Wahadi il Sabhad. Był wtedy rok 
3671.

Po czterech latach pobytu w tym odludnym miejscu, w oa-
zie zaczęło pojawiać się coraz więcej uciekinierów z południa. 
Ponoć wtedy Wielka Wojna spadła na Jasnowłosych i wielu 
z nich zginęło, a wspaniała stolica Pyarron, Miasto Miast zo-
stało doszczętnie zniszczone. Dżamira pamiętała uciekające 
na północny zachód rodziny, spalone słońcem czoła nieprzy-
wykłe do ostrego słońca Ibary…

Wtedy też jej matka spotkała starą Miriam, kobietę z ple-
mienia Bayadi. Przez wiele lat mieszkała z pewnym Jasno-
włosym daleko na północy i teraz wracała wreszcie w ojczyste 
strony, jako wdowa i matka martwych synów. Jalil bardzo lito-
wała się nad losem starej kobiety, sama miała wszystkiego pod 
dostatkiem, gdyż mąż mimo wszystko dbał o nią. Miała trzy 

służące, dwóch wojowników, gliniany dom – burdż, stojący 
w cieniu palm i kilkanaście rupii rocznie, a także wiele biżute-
rii. Przyjęła więc starą Miriam, by pomogła jej opiekować się 
skromnym ogrodem.

Wtedy to po raz pierwszy Dżamira spotkała się z prawdzi-
wą czarownicą, gdyż Miriam od 40 lat należała do Kręgu Cza-
rownic z Dar Szaban. Wtedy też matka podjęła decyzję, by 
w tajemnicy przed mężem wykształcić córkę, nauczyć ją tego 
co potrafią mężczyźni i dać jej Prawdziwą Wiedzę. Nadszedł
czas, by Miriam zaczęła spłacać dług.

Przez dwa lata Dżamira wyjeżdżała z Miriam na pustynię, 
słuchając jej opowieści, ucząc się rozpoznawać różny piasek, 
kamienie i pustynne rośliny. Kolejne dwa lata upłynęły na po-
znawaniu sekretów magii. Początkowo bawiło ją to, gdyż, bę-
dąc dzieckiem. tak naprawdę nie zdawała sobie sprawy z tego, 
czym jest Moc. Najbardziej cierpiała po pierwszym skoszto-
waniu Napoju Mocy, który przygotowała dla niej Miriam. Tej 
samej nocy po raz pierwszy krwawiła jak kobieta. Odtąd Dża-
mira inaczej zaczęła spoglądać na świat. Mając 14 lat zaczęła 
być świadoma swej kobiecości, matka wiele jej opowiadała 
o świecie mężczyzn, rozkoszach ciała, ale też o niebezpie-
czeństwach jakie czyhają na młode, niedoświadczone mężatki, 
które wnet stają się narzędziami do rodzenia synów. W wieku 
15 lat Miriam zaczęła uczyć ją trudnej sztuki umysłu. Było to 
coś zupełnie odmiennego od magii. Dżamira długo wściekała 
się na siebie, nie mogąc zrozumieć nauk mentorki, lecz z cza-
sem opanowała emocje i potrafiła skupić się wewnętrznie od-
rzucając wszystkie myśli, natrętnie pchające się do głowy.

Przez kolejne trzy lata pojęła podstawy wiedzy o truci-
znach, nauczyła się rzadkiej sztuki pisania i czytanie, poznała 
język Jasnowłosych i ognistookich Gorvijczyków, którzy naj-
chętniej z nią flirtowali. Nasłuchała się wielu legend i historii
o Ibarze…

W końcu przyszedł czas, że ojciec przypomniał sobie, że 
najstarsza córka skończyła już dawno 18 lat i przynosi mu 
wstyd staropanieństwem. Książę Gulfem miał do zrobienia 
całkiem niezły interes z rodem il Alhamów. Dlaczegóż więc, 
pomyślał, nie związać się z nimi bardziej? W ciągu dwóch 
miesięcy Dżamira z zapomnianej oazy znalazła się w wiel-
kim Al Mugaffe. Ślub był wspaniały, a oblubieniec: Dżawid il 
Alham całkiem przystojny i uroczy. Dżamirze szkoda jednak 
było matki i Miriam, ale cóż – taki los dżadyjskich kobiet.

Stała się trzecią żoną obrotnego bankiera z Ghalemu. Śred-
niej wielkości miasteczko leżące przy granicy z Avdal było 

Dżamira il alham

mailto:gerion@perfekt.pl
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nawet sympatyczne. Ciągły ruch w pałacu spodobał 
się młodej Dżamirze, lecz przez pierwsze miesiące 
mąż nieustannie chciał ją mieć w nocy przy sobie. 
Nie na darmo – była najpiękniejszą i najkosztow-
niejszą żoną. Dwie rywalki zaczęły się do niej 
odnosić z pogardą, zwłaszcza jak po pół roku 
kształty Dżamiry stały się jeszcze smuklejsze, 
a pierwsza żona Dżawida, Ismaila urodziła 
mu pierworodnego syna. Wtedy dopiero Dża-
mira mogła odetchnąć i zająć się sztuką magii. 
Nie była okrutna, dlatego pozwoliła mężowi 
cieszyć się synem, w jej planach nie było 
miejsca na dzieci, przynajmniej na syna 
i przynajmniej na razie. Ismaila, kiedy 
mały Fusun przestał ssać piersi, zapadła 
na tajemniczą chorobę i gorączka strawi-
ła jej życie w ciągu dwóch tygodni. Dża-
wid rozpaczał, lecz Dżamira wkrótce 
całkowicie uspokoiła męża, uczyniła go 
szczęśliwym i sprawiła, że mały Fu-
sun kochał ją bardziej niż rodzoną 
matkę. Miała wtedy 21 lat.

Przez kolejne cztery lata 
udowodniła mężowi, że po-
trafi więcej niż niejeden
z jego zarządców. Oko-
liczni kupcy z lękiem 
zasiadali do rozmów 
z księżną z oazy, jak za-
częli ją nazywać. Dżami-
ra była najsprytniejszym 
kupcem i negocjatorem 
z jakim przyszło im się 
spotkać. Wielu młod-
szych ulegało też urokowi pięknej kobiety, a jak wiadomo 
miłość nie idzie w parze z interesami. Wkrótce Dżamira stała 
się bardzo niezależna od męża. Ród Dżawida był oburzony jej 
zachowaniem i łamaniem tradycji, lecz największego obrońcę 
znalazła w Dżawidzie. Opętany miłością i jej magią uczyniłby 
wszystko, by ją uszczęśliwić. Odprawił nawet Harikę, drugą 
żonę, czułą i delikatną, matkę dwóch synów i córek. O mało 
nie doszło do wojny z tego powodu między rodem Alhamów, 
a rodem Turhanów, z których pochodziła Harika.

Dzięki Dżamirze jednak znacznie się wzbogacił. Ona zaś, 
kiedy miała dwadzieścia sześć lat, postanowiła sama jeździć 
z karawanami na północ i dalej do bajecznego miasta Czaro-
dziejów Ognia, na cudownym Ordańskim jeziorze.

Dżawid drżał o jej życie, dał dwadzieścia najlepszych lu-
dzi, lecz Dżamira pomna na nauki Miriam starała się wracać 
po 3-4 miesiącach, gdy uczucie Dżawida słabło i pojawiał się 
chłód w jego oczach. Wtedy to pocałunkami i czarodziejskim 
urokiem pętała jego duszę, a jedwabistym ciałem wiązała jego 
ciało.

Dżawid nie mógł oprzeć się pięknej żonie…
Dżamira w końcu odnalazła wuja Ezatollaha, którego 

z czułością wspominała matka. W Dżamirze odżyły wszystkie 
wspomnienia z dzieciństwa na widok wuja, a Ezatollah kochał 
ją jak córkę, widząc w rysach dawne piękno Jalil. Wuj za-
mieszkał w Tandorze, niewielkiej osadzie na dalekim zacho-
dzie. Malowniczo położonej na granicy sawanny i kamienistej 

M
ichał „Tom

b” Żółtkow
ski

pustyni. W tandorskiej kasabie (twierdzy) żyli małomówni 
Rycerze Dartona, owego mrocznego bóstwa śmierci, o którym 
wspominała jej matka i Miriam. Szanowali Ezatollaha, sza-
nowali więc Dżamirę, niewiele z nimi rozmawiała, goszcząc 
2-3 dniu u wuja. Zwykle potem dalej ruszała na zachód, aż 
do Kairuanu nad rzeką Kie Lyron, gdzie sprzedawała jedwab 
rzecznym handlarzom, zmierzającym na łodziach na północ, 
do bajecznego miasta Orda. Dżamira nigdy nie miała odwagi 
by tam wyruszyć, a może za bardzo kochała pustynię…

Zbliżał się koniec suchej pory roku 3691 wedle rachuby 
Jasnowłosych. Tym razem Dżamira dłużej bawiła w Ghalem. 
Przez trzy miesiące nie wychodziła z ramion męża. Przez nią 
zaniedbał interesy i musiała użyć magii, by odsunąć go nieco 
od siebie. Jego uzależnienie seksem zaczynało jej doskwierać 
i w końcu kupiła mu piękną, jasnowłosą niewolnicę. Był to 
nie lada szok dla Dżawida, lecz po pierwszej wspólnej nocy, 
spędzonej z żoną i niewolnicą przestał mieć wątpliwości co 
do intencji kochanej żony. Przysiągł na trzech bogów sypiać 
z niewolnicą tylko za jej nieobecności.

Teraz Dżamira mogła na dłużej wyjechać, realizując plany, 
które od kilku miesięcy kiełkowały w kobiecym umyśle. Poza 
tym czasami nękały ją niezrozumiałe koszmary, a wieści ze 
wschodu o Pradawnym Ludzie były więcej niż niepokojące.

Postanowiła wpierw udać się do Tandoru, do wuja Ezatolla-
ha… Tam najlepiej odpoczywała…

mailto:tombaero@o2.pl
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Paweł ‘gilbert’ Światek

„Kobieta jest jak róża: na to ma kolce, by je 
owijać płatkami.”

Julian Tuwim

Z gracją siada na mahoniowym, starannie wy-
lakierowanym krześle. Spoglądamy na siebie, 
widzę dwa hipnotyzujące zjawiska, symetryczne 
brwi, długie rzęsy, pełne usta onieśmielające 
tajemniczym uśmiechem.
– Piękny dziś wieczór, nieprawdaż? – Zaczę-
ła. Niezwykły głos. Przypomina nieco dźwięki 
dobrze nastrojonej harfy. Każdy ton można 
odebrać inną częścią mózgu. Mogłaby kontynu-
ować. Pochyla się, opiera łokieć o blat wysokie-
go stołu, cały czas obserwuje mnie jak kocica 
bezbronną mysz przypartą do muru. Odrucho-
wo przeczesuje ręką włosy – piękne dłonie, bez 
zbędnego makijażu, jedwabiście gładkie… Uro-
czo przechyla głowę w lewą stronę. Delikatnie 
dotyka policzka. Jej ruchy są niezwykłe, aniel-
sko płynne. Wokół mnie unosi się słodki zapach 
róż. Ona milczy, oczekuje, tak oczekuje, mojego 
zagrania… Nie zawodzę jej.

Veronica Tristesse urodziła się w 1919 roku 
we Francji. Mieszkała wraz z rodzicami w nie-
wielkim, starym domu zbudowanym na pery-
feriach Paryża. Ojciec Rene z wykształcenia 
szanowany prawnik, podczas I wojny świato-
wej został poważnie postrzelony w nogę, co 
spowodowało jego dożywotnie kalectwo. Mat-
ka Janette, nie pracowała, mogąc na co dzień 
opiekować się Veronicą, zastępowała jej brak 
rówieśniczego towarzystwa. Janette była do 
pewnego czasu jedyną przyjaciółką i pierw-
szą nauczycielką małej Tristesse, która już od 
najmłodszych lat wykazywała się wybitnym 
intelektem. Szybko nauczyła się liczyć i czytać. 
Razem z ojcem przeglądała codzienne gazety, 
zadawała dużo pytań. Jej ciekawość świata ro-
sła z każdym rokiem i zaprocentowała zarówno 
w szkole podstawowej jak i w kolegium im. L. 
Pasteura, które ukończyła z wyróżnieniem.

– Interesy są częścią mojego życia, źródłem 
utrzymania. Nabyłam akcje GIB z myślą o roz-
wijającej się gospodarce i wzroście majątku 
społecznego. Przecież ludzie muszą gdzieś 
przechowywać swoje pieniądze…
Mówiąc oblewa mnie niewinnym spojrzeniem, 
spod długich, gęstych rzęs. Drażnią mnie te 
sprężyste kosmyki opadające bezwładnie na jej 
twarz. Mam nieracjonalne wrażenie, że chcą 
przerwać nasz kontakt wzrokowy. To mnie roz-
prasza, każdy ruch, reakcja… wprost nie mogę 
się oderwać od perfekcji kształtów; ona jest… 
jak rzeźba. Dlaczego nie spotkałem jej wcze-
śniej? Takie kobiety już się nie rodzą, są jak 
zaginione skarby czekające na odkrycie.
– Oh, przepraszam za nietakt, czy może chciał-
byś skosztować wina?

W roku 1938, dziewiętnastoletnia Veroni-
ca zdała maturę, po czym za sprawą namowy 
i pomocy finansowej rodziców wyjechała na
studia do Bostonu. Rene, który wnikliwie śle-
dził wieści polityczne nadchodzące ze wscho-
du, wiedział, że lada dzień w Europie może 
wybuchnąć wojna. Chciał ochronić córkę przed 
realnym zagrożeniem hitlerowskiej okupacji. 
Jak się później miało okazać nos starego wete-
rana nie zawiódł. Niemcy 1939 roku rozpoczęli 
działania wojenne w Polsce, co stało się począt-
kiem największego konfliktu w historii świata.
Do Francji wojska Hitlera weszły 10 maja 1940 
roku. Veronica nigdy więcej nie zobaczyła ro-
dziców.

Podchodzi do szklanego barku, płynnie falując 
biodrami. Wiem, że nie powinienem… idealne 
ciało wciąż przyciąga wzrok. Rozkoszuję się 
każdą chwilą, w której mogę podziwiać ją od 
zgrabnych stóp do głowy skąpanej w czarnych 
płomieniach falistych włosów. Sięga po krysz-
tały, potem po przezroczystą butelkę z półwy-
trawnym „Bordeaux”. Na jej twarzy pojawia 
się kamienny wyraz skupienia – opuszcza rzęsy 
jakby chciała zamknąć oczy. 

– Jak Ci się podoba na Sycylii? Pokonałeś 
kawał drogi żeby się ze mną zobaczyć, mam 
nadzieję, że europejski klimat przypadł Ci do 
gustu… – uśmiecha się, to ciepło w głosie intry-
gujące mnie coraz bardziej, ciekawe czy domy-
śla się, co mam zamiar zrobić?

Czas czteroletnich studiów ekonomicznych 
na Northeastern University był dla Veronici 
najważniejszym okresem w życiu. Nabrała sa-
modzielności, pewności siebie, zrozumiała, że 
świat stoi przed nią otworem i spotkała „jego”. 
Kiedy panna Tristesse dopiero rozpoczynała 
własny „american dream”, Michael Reacher był 
wysokim, inteligentnym studentem pierwszego 
roku psychologii. Poznali się przypadkowo na 
wykładzie z literatury, na którym Michael sta-
nął w obronie ryzykownej tezy postawionej 
przez dziewczynę. Oczywiście wspólna pole-
mika z profesorem nie zaowocowała radykal-
nymi zmianami poglądu dotyczącego dokonań 
literackich Hemingway’a, ale sprawiła, że dwo-
je podobnych ludzi odnalazło się w gąszczu bo-
stońskiej dżungli. Michael od razu przypadł do 
gustu młodej Veronicii. Już podczas pierwszego 
spotkania studenci stwierdzili, że rozumieją się 
bez słów, mają podobne zainteresowania, czy-
tają te same książki, lubią muzykę klasyczną… 
Po prostu nadawają na tych samych falach. 
Iskra między nimi szybko rozpaliła płomień.
– … czasy studiów wspominam bardzo ciepło. 
Przynajmniej pierwszy rok. Zawsze lubiłam się 
uczyć. – Ma bogatą mimikę, rozpoznaję tajem-
niczą grę pełnych, od czasu do czasu delikatnie 
przygryzanych warg… Ma śnieżnobiałe, równe 
zęby i niewielki pieprzyk koło nosa. Powoli ją 
odkrywam – kawałek, po kawałku…

Szaleńczo w sobie zakochani Michael i Ve-
ronica już na drugim roku studiów planowali 
małżeństwo i rozpoczęcie wspólnego życia. 
W końcu nic nie stało na drodze do szczęścia 
– prawie nic. Pomimo olbrzymiego szacunku 
jakim Reach darzył Veronicę, nigdy nie opowie-
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dział jej o swoich „nietypowych” interesach. 
Nie chciał narazić jej na niebezpieczeństwo, 
które już niegdyś dotknęło jego najbliższych.

– Zawsze fascynowała mnie przyroda… – na-
pręża półnagie ramiona, uwydatniając pięk-
ne piersi. – kiedy byłam jeszcze dziewczynką 
jesiennymi wieczorami spacerowałam przez 
piękne paryskie parki, zbierając kolorowe liście 
kasztanowców. – Oczy śmieją się tajemniczo. 
Widocznie bawi się moim pożądaniem, prowo-
kuje mnie.
– Tak, to były piękne czasy! Bez tej całej pogoni 
za pieniądzem, poświęcaniem każdej chwili dla 
tzw. „sprawy”. – Cichnie, spogląda w zadumie 
na morze, skąpane w mlecznej poświacie księ-
życa.

Ojciec Michaela, John Reach był naukow-
cem badającym niewyjaśnione zjawiska wy-
stępujące na terenie Stanów Zjednoczonych. 
Pokrótce można powiedzieć, że był typowym 
pracoholikiem, który spędził większość życia 
w laboratorium i prywatnym biurze. Nigdy nie 
opowiadał w domu o badaniach, zmarł nagle na 
atak serca. Lekarze jednoznacznie stwierdzi-
li przedawkowanie leków psychotropowych. 
Oczywiście Michael nie wierzył w możliwość 
popełnienia samobójstwa przez człowieka, któ-
ry żył tak wielką pasją. Postanowił na własna 
rękę dowiedzieć się, kto naprawdę przyczynił 
się do śmierci ojca.

– Sprzedałam akcje w 2000 roku i wciąż uwa-
żam tę transakcję za nadzwyczaj udaną. Zwróć 
uwagę, że SIG Motor Company raczej podupa-
da… Plajta jest tylko kwestią czasu. – Staram 
się koncentrować nad treścią wypowiedzi, ale 
nie jest to takie łatwe. Wciąż utrzymuję z nią 
prowokacyjny kontakt wzrokowy… Mimowol-
nie wyobrażam sobie długie, prawie nagie nogi, 
zazdrośnie skrywane przez drewniany, zimny 
blat. Powoli zaczyna opuszczać mnie poczucie 
onieśmielenia. Chciałbym się do niej zbliżyć 
choć na chwilę… dotknąć aksamitnych włosów, 
przytulić, poczuć jej ciepło.

Na poważny trop Michael natrafił przeszu-
kując stare notatki profesora. Wtedy to pierw-
szy raz spotkał się z informacjami na temat 
Księgi Nod i Kaina. Biuro profesora Reacha 
było wprost wypełnione literaturą dotyczącą 
okultyzmu. Dziwne symbole, ręcznie spisane 
teksty po hebrajsku oraz budzące grozę opisy 
podejrzanych rytuałów zaintrygowały Johna, 
nie mniej niż stos papierów dotyczących orga-
nizacji charytatywnej o nazwie „Bloodgivers”. 
Z druków wynikało, że zakład, rzekomo zaj-
mujący się dystrybucją krwi do szpitali, doko-
nuje dziwnych „malwersacji”. Na większości 
dokumentów widniał podpis niejakiego Chrisa 
Crimsona – właściciela podejrzanej firmy.

Zadaję kolejne pytanie. Wina w mojej lampce 
powoli ubywa, ona zatacza dokładne koła, pro-
wadzone palcem po krawędzi na wpół pustego 
naczynia. Chwila zastanowienia.
– Nie wiem co jest dla mnie najważniejsze w ży-
ciu. Może kariera? Może pieniądze? A może 
coś czego nie można do końca opisać słowami? 
– Iście zagadkowa odpowiedź. Nie ukrywam, że 
jej potrzeby i pragnienia są od kilku chwil istot-
nym elementem mojego zainteresowania. Drążę 
temat. Lekko uśmiecha się, ukradkiem dotyka 
mojej dłoni leżącej na stole.

– Ale z pewnością, to jest już blisko… – Robi 
mi się gorąco.

Michael poświęcił wiele czasu na zgłębienie 
wiedzy ojca. Poznał naturę wampirów i zro-
zumiał powody morderstwa profesora Johna. 
Szybko zorientował się, że tajemniczy Chris 
jest kainitą żerującym na prywatnym maga-
zynie życiodajnego płynu. Niestety Reach nie 
docenił potęgi Spokrewnionych i postanowił 
zaszantażować cały zarząd „Bloodgivers” zu-
pełnie niepożądanym rozgłosem. To musiało 
się źle skończyć.

– Lubisz Lucie Silvas? – pyta, przerywając nie-
zręczną chwilę milczenia. Odpowiadam szcze-
rze, że lubię. Wstaje i podchodzi do gustowne-
go odtwarzacza. Po chwili słyszę z głośników 

dobrze mi znaną „Nothing else matters”. Roz-
mówczyni powoli zmierza w moim kierunku. 
Opiera się o stół, mruga, odchylając lekko gło-
wę do tyłu.
– Czy ma „pan” może jeszcze jakieś pytania? 
– wydaje mi się, że mówi to odrobinę ciszej.

10 maja 1941 roku w godzinach porannych 
Veronica otrzymała dziwny telefon od Micha-
ela, w którym poprosił ją o przesunięcie termi-
nu spotkania. Nie chciał uzasadnić niezwykłej 
zmiany planów. Kiedy Tristesse dotarła na 
miejsce, zastała dom Reacha kompletnie zde-
wastowany i opuszczony. Wtedy właśnie przez 
przypadek odkryła makabryczne materiały, któ-
rymi zajmowali się John i Michael. Wszystkie 
drzwi były wyważone, a podejrzane papiery 

Jakub „Q
ba” Kasper

Paweł „gilbert” Światek

mailto:kasperjakub@wp.pl


w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l

31Wieża Snów #7

temat przewodni

dotyczące Bloodgivers zostały wykradzione 
(wraz z kopiami). Tego samego wieczoru 
przypadkowi świadkowie odnaleźli w śmiet-
niku, obok domu Reachów, zmasakrowane 
ciało Michaela – miał rozdartą krtań. Vero-
nica długo nie mogła uwierzyć, w to co się 
stało. Nie pogodziła się z tym nigdy. Narze-
czony prawdopodobnie uratował jej życie. 
Gdyby była tu wcześniej, pewnie zginęłaby 
razem z nim. To wydarzenie zmieniło ją na 
zawsze.

Jej ręka powoli wędruje po moim ramieniu. 
Dotyk jest niezwykły… i ten niezapomniany 
zapach róż, moje wszystkie zmysły są teraz 
wyostrzone… słuch, węch, wzrok… siada na 
moich kolanach wygodnie rozchylając uda, 
spogląda mi głęboko w oczy. Trudno uwie-
rzyć, że jeszcze przed chwilą dzielił mnie od 
niej blat długi na prawie metr. Czuję jej wło-
sy na policzkach, ramiona coraz dokładniej 
pętają mój kark, są ciepłe. Moje serce bije 
z prędkością dalece przewyższającą nor-
malny rytm.

Veronica zapałała chorą żądzą zemsty, 
poczuła ból i gorycz samotności. Była sama, 
zdana tylko na siebie, była ona i… niena-
wiść. Zapoznała się ze wszystkimi materia-
łami dotyczącymi wampirów, ich kultury 
i historii. Przez osobiste śledztwo poznała 
również Chrisa Crimsona, którego słusznie 
uważała za sprawcę brutalnego mordu. Do-
wiedziała się o rozległych interesach tego 
okrutnego przedstawiciela Lasombra i zapa-
łała olbrzymią potrzebą zemsty.

W roku 1942 Tristesse obroniła pracę 
magisterską z ekonomii. Od dłuższego cza-
su obserwując wahania cen akcji na gieł-
dzie, dobrze zainwestowała „stypendialne” 
oszczędności, zdobywając pieniądze na roz-
winięcie własnej działalności gospodarczej. 
Mimo licznych perspektyw i potencjału 
intelektualnego, Veronica wciąż dążyła do 
zrealizowania przerażającego celu. Dzię-
ki wiedzy nabytej z tajemniczych notatek 
Reachów, bez problemu uwiodła jednego 
z członków klanu Torreador i w poszuki-
waniu wampirzej potęgi pozwoliła się Spo-
krewnić.

Ojca zabiła w pierwszą noc martwej eg-
zystencji. Mijały lata, a Veronica poszerzała 
imperium finansowe. W 1950 roku miała już
w posiadaniu Dove American Airlines, Elec-
tric Motor Company oraz Tristesse Entrepri-
se (Firma założona przez Veronicę). Dzięki 
przenikliwości i ponadprzeciętnej inteligen-
cji stała się prawdziwym rekinem finanso-
wym. Świat biznesu zabił w niej wszelkie 
skrupuły. Nauczyła się wykorzystywać uro-
dę i wypaczoną wampiryzmem umiejętność 
„wabienia” niczego nieświadomych ofiar.
Licznym romansom i grom erotycznym za-
wdzięcza część wpływów oraz kontaktów. 
Veronica rzadko zabija ofiary, mimo wszyst-
kich zmian jakie nastąpiły w niej po śmierci 
ukochanego, nie straciła siły osobowości, 
która pozwala jej niemal zupełnie panować 
nad bestią.

Delikatne mrowienie na szyi, policzki, usta… 
czuję, że tracę panowanie nad ciałem, łap-
czywie przeżywam każdy moment nieziem-
skiej rozkoszy. Czuję jej oddech. Dzikie 

spojrzenie przepełnione pożądaniem. Prze-
suwam dłoń po gęstych włosach, tonę…
– Powiedz jeszcze… – przerwała, nie teraz, 
nie przestawaj…
– Zanim przejdę do rzeczy… – zaraz, to nie 
te oczy… 
– Powiedz mi kotku, kto cię do mnie przy-
słał? Odkąd pamiętam Times nigdy nie wy-
konywał rankingu „Biznesmena roku”. No, 
śmiało. Nie masz już nic do ukrycia, ani 
stracenia. Noc jest długa i nie podejrzewam, 
abyś jutro rano mógł być tak szczery dla ko-
gokolwiek…

DZIEŃ DZISIEJSZY – PARĘ PORAD DLA PROWA-
DZĄCEGO

Chris Crimson jest „nie widywanym” 
właścicielem gigantycznego koncernu far-
maceutycznego. Nie zdaje sobie sprawy 
z posiadania groźnej rywalki. Być może już 
niedługo zorientuje się, że gwałtowne kup-
no dużej ilości akcji jego firmy przez tajem-
niczą „bussinesswoman” jest początkiem 
walki ekonomicznej i szukania pretekstu do 
kompromitacji przedsiębiorstwa.

Veronica w chwili obecnej posiada na 
koncie ok. 10 milionów Dolarów i kilka po-
siadłości na całym świecie. Włada płynnie 
francuskim, angielskim i hiszpańskim, jest 
niezwykle bystra, interesuje się malarstwem, 
sztuką renesansu, słucha muzyki klasycznej. 
Ma taktowne poczucie humoru i doskonale 
opanowaną (jak wszystkie kobiety) sztukę 
perswazji. Mimo, iż na co dzień kieruje się 
przekonaniami feministycznymi, jest osobą 
bardzo samotną. Dobrowolnie przyjmując 
na siebie klątwę wampiryzmu, sądziła, że 
uda się wyciszyć ból i lęk powodowany bra-
kiem miłości. Niestety Veronica nigdy nie 
pozbyła się tej bardzo bolesnej pustki. Pod-
czas odgrywania Tristesse należy oddać jej 
pewność siebie i zarazem bezradność, pró-
bę dominacji i nieśmiałość, bezlitosną bez-
względność i… przejawy nadzwyczajnego 
człowieczeństwa. Veronica jest niezwykłą 
osobowością, która stara się poprzez niena-
wiść i potrzebę zemsty wyciszyć wewnętrz-
ne wołanie o pomoc. Jeśli ta postać zostanie 
dobrze przedstawiona, powinna zaintereso-
wać graczy. Być może będą chcieli poznać 
Francuzkę bliżej? Odkryć jej głębokie ta-
jemnice? Odpowiedzieć na jej wewnętrzne 
wołanie? Opcji jest wiele i wykorzystanie 
każdej daje możliwość stworzenia niepo-
wtarzalnego klimatu. Zwróć jednak uwagę 
na częste podróże Veronici – to utrudnia 
spotkanie jej sam na sam i powinno być 
wyzwaniem samym w sobie. Tristesse jest 
kobietą interesu, która nie ma ochoty rozma-
wiać z byle kim, a jest wybredna… w chwili 
obecnej ma przecież 86 lat.
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Borys „Plenty” Makowski

Kobiety jako gracze
felieton

M 

iałem i mam przyjemność regularnie grywać i prowadzić 
w drużynie w przeważającej części żeńskiej (3-5 przedsta-
wicielek płci pięknej oraz dwóch osobników urody wątpli-

wej, w tym niżej podpisany). Sporadycznie grywam z jeszcze trójką 
kobiet, lecz są to już drużyny męskie. Sporo obserwowałem młodych 
kobiet-graczy, stawiających pierwsze kroki.

Nie czyni mnie to wprawdzie wybitnym znawcą tematu, tym nie-
mniej kilku ciekawych spostrzeżeń udało mi się dokonać, z kilkoma 
postawami skonfrontować i dojść do własnych wniosków. Poniżej 
znajdują się postawy z którymi zderzałem się najczęściej, oraz moja, 
subiektywna oczywiście, ocena ich prawdziwości.

Mit pierwszy: Kobiety nie mają wyobraźni.

Jeśli chodzi o wyobraźnię przestrzenną, jest to chyba prawda. Ale 
nigdy nie próbuj dorównać kobiecie w bogactwie wizji, czy detalach 
opisu. Są w tym po prostu rozsmakowane! Wygląd, gesty postaci, 
ubiór – opiszą do najmniejszego drgnięcia kącika ust, do ostatniej 
niteczki na mankiecie. To samo dotyczy także innych dziedzin.

Mit drugi: Kobiety nie odgrywają postaci.

Spotkałem trzy postawy. Była i czwarta, (absolutna nieumiejęt-
ność odgrywania, dezorganizacja sesji, oczekiwania z gatunku „Tyl-
ko JA”), ale zderzyłem się z tym dwa razy zaledwie, a i dziewczyny 
te szybko z RPG zrezygnowały.
1) Przesadna identyfikacja z postacią. Graczka (tak się to odmie-

nia?) odgrywa nie postać, ale samą siebie, w efekcie nie potrafi
obiektywnie ocenić zachowania postaci (np. obraża się na MG, że 
jakiś żebrak opluł jej postać). Kładzie to całą grę, ale na szczęście 
nie zaobserwowałem podobnego zachowania u graczek z więk-
szym stażem.

2) Spotykane chyba równie często u młodych graczy obojga płci, 
jest odgrywanie stereotypu. Identyfikacja z postacią jest zerowa,
a odgrywanie ogranicza się np. do „moja postać to wredna suka / 
zły wojownik, więc walę go w mordę”. Gra przewidywalna i bez 
finezji, bez zaangażowania. Wszelkie fobie są przesadzone, a opis
postaci w formie: rasa / klasa / charakter / wady staje się prze-
wodnikiem zachowań – broń Boże odejść na krok od stereotypu. 
Co charakterystyczne, grają tak najczęściej gracze odgrywający 
postacie płci przeciwnej do ich własnej.

3) Szczegółowe odgrywanie postaci – postaci, nie gracza. Kobiety 
zajmują się wtedy drobiazgową analizą psychiki postaci, jej za-
chowań, przyzwyczajeń, natręctw. Wcielają się w postać i robią 
to bardzo dobrze i chętnie, starannie, całkiem nie „po męsku”. Po 
prostu bardzo dużo uwagi i czasu wkładają w odgrywanie postaci, 
aktorstwo, dramę.

Co prowadzi do kolejnego mitu.

Mit trzeci: Daj grać kobiecie, a będzie tylko gadać o ciuchach 
i romansach, litować się nad kotkami i głodującymi dziećmi.

Właściwie to prawda, a przynajmniej dotąd, jak długo odgrywać 
będzie kobietę. I tu tkwi szkopuł. Jeśli dziewczyna zdecyduje się 
grać, zwykle pierwszą jej postacią jest księżniczka, elfka lub inna 
postać o wysublimowanej kobiecości. Postać taka, w większości 
światów RPG również tak powinna się zachowywać (oczywiście nie 
ograniczając się wyłącznie do takich zachowań, ale tego raczej nie 
uświadczycie) – więc nie ma w tym nic złego. Zresztą niezależnie 
od tego jaką kobietę odgrywa, odgrywa kobietę (nie wyszło mi to 
zdanie) i jak kobieta zachowywać się chce i powinna.

Jeśli ta sama osoba zacznie grać łuczniczką – zmieni styl gry, 
stanie się bardziej niezależna, brawurowa. Dalej idąc, gdy weźmie 
postać męską, o ciuchach nie uświadczy się ani słowa. Oczywiście, 
nadal gra kobieta, więc i styl gry będzie się nieco różnił – więcej 
detali i opisów, mniej akcji. Często przejście takie wiąże się z roz-
wojem graczki – najpierw bierze się za odgrywanie postaci bliższych 
jej charakterowi, potem dalszych, kiedy wie, że sobie z nimi poradzi. 
I tu dopiero spostrzeżenie: z zasady kobiety o wiele lepiej odgrywa-
ją męskich bohaterów, niż odwrotnie, w ogóle łatwiej przychodzi im 
wcielanie się w rozmaite role, nie robią nic „na jedno kopyto”. Jeśli 
masz zastrzeżenia, co do kobiecej gry męskim bohaterem, spróbuj 
rzetelnej gry damą dworu. I przeproś tę, której zarzucałeś nieumie-
jętność prowadzenia postaci. W dziedzinie empatii są zwykle niedo-
ścignione.

Czasem jednak zdarza się tak, że młody gracz (płeć nieistotna) 
wybiera postać o wymowie skrajnie przeciwnej do własnego charak-
teru i osobowości. Bawi się nią, „wyżywa”. Jest to bardzo ciekawy, 
dający dużo frajdy eksperyment, który pozwala na oderwanie się od 
rzeczywistości i spróbowanie czegoś nowego – np. życia poza nor-
mami społecznymi czy zachowań wybitnie egocentrycznych i hedo-
nistycznych, wreszcie daje możliwość przełamania zahamowań czy 
kompleksów. Nie ma to wprawdzie wiele wspólnego z odgrywaniem 
postaci, ale jest wspaniałym doświadczeniem wzbogacającym wie-
dzę o sobie, kształtującym też umiejętność wcielania się w postaci 
różne od własnej. Nie będę mówił o działaniu autoterapeutycznym, 
bo się na tym nie znam, ale podobno takie istnieje.

Mit czwarty: Kobiety są emocjonalne i nieprzewidywalne.

I w realu mówi się (podpisuję się rękoma i nogami, nazwijcie 
mnie szowinistyczną świnią!), że kobieta jest bardziej emocjonalna 
niż logiczna, nieprzewidywalna. Jeśli kobieta odgrywa tępego wo-
jownika, raczej jest to błąd. Raczej, bo choć stereotyp prawi, że taki 
bohater robi wszystko „strait forward” (jak to przetłumaczyć?), kto 
powiedział że nie może mieć drobnych dziwactw, odstępstw od regu-
ły, że nie może się litować nad biednymi, czy kochać koty?

Postaci odgrywane przez kobiety są mniej przewidywalne z ca-
łą pewnością, ale ich gra jest spójna i konsekwentna. I choć czasem 
znajdują „na wyczucie” rozwiązanie zagadki, nie analizując treści fa-

Borys „Plenty” Makowski

mailto:plenty@interia.pl
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temat przewodni

buły, a jedynie zachowania BN’ów lub… Mistrza Gry, zwykle jednak 
potrafią wcale nieźle odseparować własną wiedzę i odczucia od tego
co wie lub czuje postać.

Czasem nie potrafią podążyć torami twojego rozumowania, mają
własne. Nie idą po linii najmniejszego oporu, szukają rozwiązania, 
które w ich mniemaniu będzie ładniejsze. W efekcie nauczyłem się 
jednego – nigdy nie przyjmować jedynie słusznego rozwiązania. 
Graczki potrafią wpaść na inne, absolutnie błyskotliwe, a całkiem
niezgodne z przygotowanym przez ciebie (i lepsze!). Gra z kobieta-
mi jest ciekawsza, prowadzenie trudniejsze, ot co. I stokroć bardziej 
wole prowadzić „damską” kampanię, pełną dialogu i aktorstwa, niż 
przygodę chłopców, co to „przewidywalnie” dziesiątkując legiony 
wrogów, w ramach odgrywania postaci drą się „Na pohybel skór*y-
synom!”. Co mi przypomina o innym zarzucie:

Mit piąty: Solidarność Jajników

Drużyna wyłącznie kobieca dochodzi do cichego porozumienia. 
Jeśli MG jest mężczyzną, czeka go niełatwa przeprawa – zostanie 
zakrzyczany, jego argumenty będą ignorowane (nawet żeński MG 
ma z takąż drużyną przechlapane). Jest to niestety bolesna prawda. 
Dlatego gram w gronie ze śladową ilością męskiego pierwiastka, 
o działaniu moderującym i tonizującym. Eliksir ten, choć nadal wy-
buchowy, działa.

Mit szósty: Romanse

Towarzystwo mieszane. Romans, ewentualnie kłótnia pomiędzy 
MG i jednym z graczy(ek) (w wypadku stosunku gracz – graczka jest 
lepiej). Faworyzowanie gracza, ciche układy.

Jedno i drugie występuje na pewno, przynosi szkodę grze, choć 
niekiedy i dużo (sadystycznej :) ) radości osobom niezaangażowa-
nym w spór.

Wydaje mi się, że brak obiektywizmu występuje w takich sytu-
acjach częściej u dziewczyn, zwłaszcza w sytuacji kłótni, baba po 
prostu zgnębi faceta. Jeśli zaś zdarzy się ze strony męskiej, jest to 
raczej faworyzowanie ukochanej osoby…

 Podsumowując, gra z kobietami ma wielki urok, jest mniej mo-
notonna i bardziej prawdziwa. Mężczyźni zaczynają przy kobietach 
grać staranniej, uważają też na słowa wypowiadane poza grą. Męskie 
towarzystwo za to ułatwia prowadzącej osobie grę. Znacząco, może-
cie mi wierzyć. Konflikty zdążają się częściej niż w mono-męskich
drużynach, mają chyba jednak łagodniejszy przebieg (podejrzewam 
że ich dalsza część ma finał po sesji…). Wreszcie możliwe staje się
odgrywanie romansów z prawdziwego zdarzenia, a na sesjach poja-
wia się erotyka, i to w grze, nie realu.

Oczywiście zdaję sobie sprawę ze stronniczości własnych opinii. 
Spotkałem dziewczyny do RPG całkiem się nie nadające, jakkolwiek 
arbitralnie to brzmi, ale dotąd tylko dwu-trzykrotnie. Miałem przez 
większość czasu styczność z niezmienną grupą żeńskiej części gra-
czy. Z połową osób współgrających ze mną znam się od lat; razem 
zdobywaliśmy pierwsze szlify. Mogłem mieć też zwyczajnie szczę-
ście.

Dość dawno wyrosłem z zabaw typu „Pogrom Orków” (choć cza-
sem, dla relaksu…), w RPG szukam możliwości odgrywania postaci, 
okazji do oderwania się od rzeczywistości. Z kobietami w drużynie 
łatwiej się to realizuje. Ich gra pozbawiona jest tej dawki gniewu 
i złości, która tak charakteryzuje graczy, zwłaszcza młodych. Łatwiej 
o sesję pełną refleksji i zadumy, o czym doskonale wiedzą miłośnicy
Świata Mroku.

Na zakończenie życzę wszystkim męskim drużynom, by zakosz-
towali gry z kobietami. Są i lepsze, i gorsze, inne po prostu. Na pew-
no wniosą do rozgrywki coś nowego, co zmieni i wzbogaci sposób 
rozumienia – „czucia” – RPG na zawsze. I zawsze miło jest na nie 
popatrzeć!

Borys „Plenty” Makowski

Wieża Snów (nieustannie) 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 współpra-
cę. Kontakt: magnes@poczta.fm.

CHCESZ SIĘ ZAREKLAMOWAĆ?
Mamy do 3600 czytelników na numer, 
miłośników RPG, planszówek i fantasty-
ki. Możesz zamieścić w naszym piśmie 
reklamę na dowolnych zasadach. Roz-
promować 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 – magne-
s@poczta.fm. Upomnij się o wstęp na 
tajne forum.

TWORZYSZ ILUSTRACJE?
Rysujesz, malujesz, tworzysz ilustracje 
dowolnego rodzaju? Dołącz do ilustra-
torów Wieży Snów – kontakt: magne-
s@poczta.fm. Upomnij się o wstęp na 
tajne forum.

MASZ SYSTEM AUTORSKI?
Możesz zaprezentować go na łamach na-
szego 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 (łą-
czone 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

Jesteśmy otwarci na wszystkie inne for-
my pomocy – szczególnie reklamy Wieży 
Snów na stronach i w innych pismach. 
Kontakt: magnes@poczta.fm.

CHCESZ ZASPONSOROWAĆ KONKURS?
Jeśli jesteś właścicielem sklepu z artyku-
łami RPG, karciankami, planszówkami, 
kostkami i chcesz zyskać na rozpromo-
waniu swojego sklepu w naszym piśmie, 
możesz zasponsorować nagrody w przy-
szłych 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 pro-
blemy możesz zgłaszać na nasz adres e-
-mail: magnes@poczta.fm.

CHCESZ PATRONATU?
Tworzysz ciekawą grę, dodatek, cokol-
wiek związanego z fantastyką lub RPG? 
Chcesz żeby Wieża Snów objęła projekt 
patronatem? Skontaktuj się poprzez ad-
res e-mail: magnes@poczta.fm.

Kobiety jako gracze
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Wojciech „Prozac” Anuszczyk

Bajka o mężnej 
Marie-Katherinie

NPC do dowolnego systemu

 artykuł | Monastyr, dark fantasy

– Demon, kawalerze, demon z samych czeluści piekła!
– Gdzie tam, panie Brenner, gdzie tam! Pospolita morderczyni, jakich 
pełno w Matrze.
– Uważaj, co pan mówisz, kawalerze. Matranki są wszędzie… a ra-
zem z nimi ich pogańskie rytuały i deviria sprzed tysiącleci.
– Nie rozróżniasz pan wprawnej skrytobójczyni od demona, panie 
Brenner…

M 

arie-Katherine urodziła się jako niechciane dziecko Aga-
ryjskiego żołnierza i młodej matranki z bogatej rodziny. Jej 
matka ciążę przenosiła przez kilka miesięcy nieświadomie, 

a potem – na polecenie matki – skrywając ten fakt przed ludźmi.
Babka Marie musiała być wyjątkowo nieczuła, jeśli wziąć pod 

uwagę to, co mówi się o matrańskich kobietach. Tak czy inaczej, bo-
haterka naszej opowieści ledwo ujrzawszy świat, została porzucona 
na skraju jednej z przeklętych matrańskich puszczy, pełnej starożyt-
nych deviria i dzikich bestii.

Szczęśliwym trafem znalazł ją zamieszkujący te rzekomo „mor-
dercze tereny” pustelnik. Starszy już mężczyzna, przez całe życie 
walczący z matriarchalnym porządkiem w ojczyźnie – oczywiście 
bezskutecznie. Miał jednak więcej serca od bezlitosnej babki Ma-
rie-Katherine i przygarnął dziewczynkę, traktując jak własną córkę. 
Wychował ją w atmosferze miłości, uczył czytać i pisać, opowiadał 
o szerokim świecie, a dokładał do tego wszystkiego proste, acz efek-
tywne lekcje fechtunku.

Młoda, bo niespełna piętnastoletnia Marie, wyekwipowana w dość 
tępy rapier, całymi dniami snuła się po gęstej puszczy, trenując fech-
tunek na krzewach i drzewach. Niestety, legendy mówiące o prze-
klętych borach pełnych deviria nie były naiwnymi historiami gminu. 
Pech chciał, że Marie spotkała zamieszkującego pobliskie moczary 
demona – straszliwego, składającego się z ciemności i macek po-
twora, głodnego ludzkiego strachu i krwi. Parszywy demon, tak był 
zadowolony z pierwszego od lat posiłku z człowieka (którego spożył 
niedawno), że aż wdał się w niezobowiązującą pogawędkę z Marie. 
Dziewczynka już przygotowała się na najgorsze, przepytywana przez 
okrutnego deviria, napomknęła o dziadku (tak bowiem nazywała sta-
rego pustelnika).

Deviria zmienił zdanie – nie tknął nawet Marie, lecz kazał przy-
prowadzić do siebie starca. Zapłakana dziewczyna rzuciła się biegiem 
przez gęstą puszczę, prosto do domu, gdzie roztrzęsiona, opowiedzia-
ła wszystko pustelnikowi. Młoda Matranka chciała oszukać deviria, 
lecz starzec znał potęgę okrutnego demona. Przekazał Marie ulubio-
ny rapier z Nordii, ucałował w czoło i odszedł w stronę moczarów.

Przerażona, zupełnie nie wiedząc co robić, śledziła starca aż do ba-
gien. Powoli zapadał zmierzch, nad moczarami gromadziła się gęsta 
mgła. Dało się słyszeć jedynie przeraźliwe odgłosy nocnej puszczy. 
Starzec dotarł do siedliska deviria, który, już z daleka czując ludzki 
strach, wyłonił się spośród mokradeł. Na oczach Marie, koszmarna 
sylwetka ni to z mgły, ni to z pary, rozerwała na strzępy starca, posi-
lając się ulatującym duchem.

Ciemna krew skropiła dryfujące po wodzie lilie. Z oczu Marie po-
ciekły łzy…

*

Noc spędzona samotnie w chatce pustelnika była dla Marie-Ka-
therine kilkugodzinnym pasmem odchodzących i przychodzących 
koszmarów, z których jedne były bardziej okrutne od drugich. Gdy 
otworzyła oczy, nad matrańskim lasem wstawał blady świt – zaczy-
nał się kolejny dzień, jakże odmienny od poprzedniego.

Następne kilka miesięcy upłynęło dziewczynce jak we śnie – 
przez cały ten czas pozostawała w apatii, odcięta od otoczenia. Gdy 
nadeszła chwila otrzeźwienia, powróciła do życia, które prowadziła 
przed śmiercią pustelnika. Polowała, trenowała fechtunek, czytywała 
książki, które starzec gromadził latami i obserwowała naturę.

*

Kilka lat później ktoś ponownie zakłócił spokój uśpionego potwo-
ra. Demon wzniósł się nad moczary, głodny ludzkiej duszy. Pośród 
bagien, zakryta gęstą mgłą stała Marie. Dzierżyła w dłoni rapier. 
Piękne, błękitne oczy zdawały się świecić w mroku nocy.

Wszystko wydarzyło się w ciągu kilku sekund. Wściekła Marie 
próbowała zabić demona stalą, zwinnie unikając paskudnych macek. 
Starcia nie wygrał nikt – dziewczyna co prawda rozszarpała demona, 
lecz ten umieścił w niej cząstkę siebie. Odeszła z bagien ciężko dy-
sząc, skąpana w krwi deviria…

*

Marie-Katherine jest blondynką pięknej, aczkolwiek specyficznej
urody – element deviria siedzący głęboko w trzewiach „wychodzi” 
na wierzch – dziewczyna ma wyraźnie podkrążone oczy, które mogą 
wyglądać dla obserwatorów na mocno podmalowane. Jest niewysoka 
i zdecydowanie chuda, wielu powiedziałoby, że chuda wręcz choro-
bliwie. Kryje się jednak w tym niepozornym ciałku siła wystarcza-
jąca, by ciosem sztyletu zabić rosłego kawalera. Całkiem prawdo-
podobne, że jest to zasługa demonicznego pierwiastka, który Marie 
nosi w sobie.

W chwili obecnej, w roku 1575, Marie-Katherine przekroczyła 
dwudziesty rok życia. Od czasu potyczki z demonem, dopełniwszy 
zemsty, opuściła chatę pustelnika i wędrowała przez Dominium, na 
życie zarabiając zabijaniem. Stała się bohaterką wielu karczemnych 
opowieści i dworskich plotek, wciąż przypominając o swoim istnie-
niu. 

Czy Marie-Katherine zamierza poświęcić życie karierze płatnej 
morderczyni? Czy śmierć pustelnika, a potem zemsta dokonana na 
deviria jest jej Tajemnicą? Czy tropi ją inkwizycja? Czy bohatero-
wie staną z nią ramię w ramię, czy też na końcu ostrza nordyjskiego 
rapiera? 

Odpowiedzi na wszystkie te pytania, pozostawiam Tobie, Mistrzu 
Gry.

Wojciech „Prozac” Anuszczyk

mailto:prozac@op.pl
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artykuły

Borys „Plenty” Makowski

Sm o c z y r o d ow ó d
artykuł | fantasy

P iękny i potężny, majestatyczny, groźny władca ognia. Szybu-
je ponad ziemią, siejąc spustoszenie i terror. Jest diabolicznie 
przebiegły i mądry. I bardzo, ale to bardzo zły. Oto wyobraże-

nie Smoka. Skąd się wzięło? Czy smoki zawsze były widziane w ten 
sposób? Artykuł nie wyczerpuje ogromu bogactwa smoczych histo-
rii, zakreśla jednak pewne granice. Czy jest sens przytaczać legendę 
o świętym Jerzym lub o którymkolwiek z co najmniej 14 świętych 
smokobójców? Są to zwykle mutacje jednego lub kilku z przytoczo-
nych podań. Zmienia się zasadniczo jedynie pogromca, smoki zaś 
różnią się np. ilością głów, ogonów czy rogów, rozmiarami czy kolo-
rami, niekiedy arsenałem zionięć, lecz niewiele ponadto. 

Smok Chrześcijański
Smoki z podań zwykle do smoków mniej były podobne niż do 

udziwnionych węży (samo zresztą słowo „Dragon” pochodzi z grec-
kiego „Dracho”, czyli wąż). 

Izraelici, którzy „wynaleźli” ideę jedynego boga (inne ówczesne 
religie twierdziły, że ich bóstwo jest silniejsze, nie odmawiali jednak 
prawa bytu innym bogom), popadli w konflikt z większością konku-
rencyjnych wyznań, szczególnie zaś kananejskich. Nie dziwi zatem, 
że bóstwa pogańskie utożsamili z wężem = szatanem, szczególnie 
zaś (mające ku temu predyspozycje) smoki. Stąd już droga prosta 
prowadzi do Bestii Apokalipsy („smok wielki, ryży, mający siedem 
głów i dziesięć rogów, a na głowach – siedem koron; ogon jego cią-
gnął się przez trzecią część gwiazd niebieskich”).

Smok Babiloński
W micie babilońskim z pierwotnej materii wyłaniają się bogowie: 

Apsu (otchłań), Tiamat (pustka) i Mummu (łono chaosu). Mieszkań-
cy Mezopotamii utożsamiali chaos z otaczającymi ich bagnistymi 
pustkowiami, pierwotną, błotnistą mazią. Powstali z niej bogowie 
byli więc nieforemni i niedoskonali. Następnie, parami, zro-
dziła się nowa generacja bogów, już doskonalszych: Lahmu 
i Lahamn (imiona oznaczają szlam), Anszer (horyzont nie-
ba) i Kiszar (horyzont morza), potem Anu (niebiosa) i Ea 
(ziemia).

Młodzi bogowie powstali przeciw starym; Ea poko-
nał Apsu i Mummu, lecz uległ Tiamat, która zrodziła 
ród potworów do walki. Lecz i Ea miał potomka, Mar-
duka, boga słońca. Ten, w zamian za obietnicę przy-
wództwa na bogami, wydał zwycięzką bitwę Tiamat 
i przywrócił, czy raczej narzucił światu ład.

Tiamat zawdzięcza miano smoka Bramie Isztar w Ba-
bilonie, na której wyryto obraz rogatej, pokrytej łuską bestii 
o wężowym pysku, łączony z wszelkimi okołobabilońskimi 
smoczymi mitam.

Podobna opowieść dotyczy walki Baala (boga niebios, burz i woj-
ny) z Jamem (bogiem mórz i rzek) alternatywnie z siedmogłowym 
smokiem Lotanem, czyli hebrajskim Lewiatanem, apokryf „Bel 
i Smok” opowiada z kolei o proroku Danielu, który, namawiany 
przez króla Cyrusa do oddawania czci „boskiemu smokowi”, smołę, 
tłuszcz i włosy wpakował do worka i podtruł bestię (stąd pewnikiem 

czerpała pełnymi garściami ostateczna wersja legendy o Smoku Wa-
welskim!).

Wszystkie powyższe mity (a jest ich więcej) są wariacjami jedne-
go wątku babilońskiego – walki bohatera Dobra ze smokiem, uoso-
bieniem zła, symbolem tajemnicy, chaosu i pierwotnego rozkładu. 

Smok Grecki
Jazon, wyruszywszy wraz z argonautami po złote runo, u celu po-

dróży mierzyć się miał ze smokiem. Wcześniej jednak zmuszono go 
do zaorania pola przy pomocy ziejących ogniem wołów i posiania 
smoczych zębów, a następnie pokonania wyrosłych z nich wojowni-
ków. Mniejsza o to jak tego dokonał, warto zwrócić uwagę, że tutaj to 
woły posiadały ognisty oddech, nie smok! Uporawszy się z przeszko-
dami stanął naprzeciw bestii. A było to zwierzę ogromne, z uzbrojoną 
po zęby (te same co zasiane? Grecka protetyka! :) ) paszczą i grubym, 
kolczastym ogonem. Smok ów był miłośnikiem muzyki, co zresztą 
skończyło się dla niego tragicznie, bowiem uśpiony Orfeuszową grą 
na harfie dał się podejść. Bohaterski Jazon odrąbał mu głowę.

Borys „Plenty” Makowski
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Smok Germański
Fafnir, bo tak brzmiało jego imię, był kowalem, zaklętym w smo-

ka za dawne grzechy. Ciało jego (poza miejscem pomiędzy łopat-
kami) porastała łuska, a zabić go miał jedynie magiczny miecz. Jak 
przystało na uczciwego smoka, zionął ogniem i pilnował ogromnego 
skarbu (w tym i feralnego miecza!). Zginął z ręki Zygfryda zwanego 
Smokobójcą. Zjedzenie smoczego mięsa powodowało porośnięcie 
ciała łuską i uczynienie go – niczym wymoczenie w Styksie – od-
pornym na ciosy.

Smok Chiński
Dobroduszna istota, duch wody i powietrza, podobna nieco do 

uszatego węża z psią mordą (kto widział „Niekończącą się opowieść” 
wie o czym mówię) i czasem jelenimi rogami. Nie ma skrzydeł (choć 
latać potrafi doskonale!), czasem również łap. Oczywiście, łuska obo-
wiązuje (w liczbie 81sztuk)! Smoki te uznawano za symbol szczęścia 
(choćby z powodu liczby łusek, dziewięć dziewiątek daje właśnie 81, 
a dziewiątka jest wyjątkowo szczęśliwa) i dostatku, odpowiadały za 
urodzaj i suszę, ale łatwo je było przebłagać ofiarą, żywiły się bo-
wiem jaskółkami!

Uwielbiają się wylegiwać na słońcu, strzegą Niebios i władzy 
Cesarza, a najłatwiej je spotkać w rzekach i jeziorach. Skrzywdzone 
mogły sprowadzić suszę, wypijając całą wodę w okolicy, zaatakować 
albo złośliwie zeżreć na jakiś czas słońce, ale że bały się żelaza, spe-
cjalnych ziół czy pięciokolorowego materiału, łatwo było się przed 
ich gniewem obronić.

Smoki Japoni i
Są symbolem dostojeństwa i siły, nie są jednak już tak łagodne jak 

ich Chińscy kuzyni. Za przykład niech posłuży Yamataorochi (Wąż 
Rozszczepiony na Ośmioro). Cielsko jego ciągnęło się na osiem gór 
i dolin, porośnięte mchem i drzewami. Miał osiem głów i – a jak-
że – osiem ogonów. Corocznie pożerał dziewice, czemu zaradzono 
uśmierciwszy go… upijając pierwiej wieloma KADZIAMI sake!

Smok Skandynawski
Nidhögg, lub Nidhogr (co podobno znaczy „pożeracz zwłok”), 

usiłował zjeść Yggdrasil, Drzewo Świata, którego pniem jest Ziemia. 
Groziło to zachwianiem kosmicznej równowagi (znowu uosobienie 
chaosu?). Jego śmierć jest jednak przepowiedziana i przyniesie lu-
dziom wytchnienie i bezpieczeństwo.

Smok Aztecki
Quetzalcoatl, czyli „Pierzasty Wąż”, wąż o piórach wymarłego 

ptaka quetzala. Jeden z głównych azteckich bogów, współtwórca 
świata, przewodnik i nauczyciel ludzkości. Bóstwo wiartu, piorunów 
i wody, urodzaju. Przez Majów nazywany Kilkilkana. Wyobrażano 
go sobie też jako białego człowieka, i w efekcie przez pomyłkę wzię-
to pierwszych konkwistadorów za wracającego zgodnie z legendą 
zza morza Quetzalcoatla. Skończyło się to masakrą i całkowitą zagła-

dą tej kultury, bowiem początkowo Indianie amerykańscy traktowali 
działania najeźdźców jako dopust boży.

Smok Wawelski
W wersji pierwotnej pod miastem Graka, w jamie, smok znalazł 

sobie siedzibę. Poddanych dręczył, stada trzebił, królowi sen z oczu 
spędzał. Wysłał synów, by bestię ubili. Jeden tego dokonał (worek 
siarką wypchany gadzinie podrzucając), lecz z ręki drugiego, zazdro-
snego poległ. Ten przywłaszczył sobie chwałę smokobójcy, winą za 
śmierć brata gadzinę obarczając. Wyszło jednak szydło z worka (nie, 
Dratewka do tego palca nie przyłożył!). Złego brata wygnano, dobre-
go wskrzesić nie umiano, ale miasto Grakhowem ku jego pamięci na-
zwano (choć złośliwi twierdzą że nazwa miasta od krakania kruków 
na smoczym ścierwie żerujących pochodzi).

Smok Słowiański
Zwano go Żmijem (ruski „Żmiej”), wyglądający jak skrzydlaty 

wąż. Zależnie od wersji, opiekuńcze bóstwo lub wcielenie zła. Wypi-
jał wodę i później zwracał ją chmurom i ziemi w formie tęczy. Miesz-
kał pod ziemią lub w czarnych chmurach. Władał wiatrem i błyska-
wicami lub też błyskawice zmuszały go do oddania kradzionej wody, 
a chował się przed nimi pod skałami. 

Bazyl iszek
(Gr. basiliskos), nazywany królem węży. Oryginalny potwór, tyle 

że do smoka czy wielonogiego warana niedawno dopiero upodobnio-
ny. Pierwotnie poczwara ta na skutek wszetecznego związku z ko-
guciego jaja się lęgła, przez ropuchę wysiedziana. I do koguta była 
podobna.

Jadowity, cuchnącym oddechem otumanić potrafi, wzrokiem zabi-
ja, „zasusza” na śmierć lub zmienia w kamień. Na własne spojrzenie 
odporny nie jest, pokonać go więc można łatwo, lustrem. Niemiłe mu 
jest też pianie koguta.

Jakże daleko większości z opisanych bestii do „klasycznego” 
smoka z powieści heroic fantasy! Tylko czy to niedobrze? O ile cie-
kawszym okaże się opowiadanie, czy scenariusz, jeśli zamiast kolej-
nego „Spiżowego Smoka 20 poziomu” ukażesz np. smoka chińskie-
go, rozkapryszonego, ale dobrodusznego? Takiego na przykład, który 
popadł w tarapaty. I niech tym prostym sposobem stary żart „Uratuj 
smoka, zabij skarb i weź księżniczkę” zmieni się w przygodę. No, 
przynajmniej pierwsza część żartu…

OPRACOWANO M.IN. W OPARCIU O:
– Maria Frankowska: Mitologia Azteków. Wydawnictwa Arty-

styczne i Filmowe, Warszawa 1987.

– Jolanta Tubielewicz: Mitologia Japonii. Wydawnictwa Artystycz-
ne i Filmowe, Warszawa 1977.

– Karen Amstrong: Historia Boga. 4000 lat Boga w Judaizmie, 
Chrześcijaństwie i Islamie. Świat Książki, Warszawa 1996. Wy-
danie licencyjne za zgodą Wydawnictwa Prima.

– Smoczy Alamanch.

– CD-Action. Grudzień 2003 – wydanie specjalne Fantasy. Smoki 
w mitach, książkach, filmach.
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Smoczy rodowód

http://www.smoki.cc.pl
http://www.rebel.pl/category.php/632/Call-of-Cthulhu-CCG.html?aff=591
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Lata determinacji i konsekwencji inwestorów, dygnitarzy i am-
basadorów Imperialu umiejscowiły korporację w centrum zainte-
resowania. Poprzez nabywanie mniejszych firm i zyskiwanie dóbr
w nowych światach, Imperial stopniowo stawał się prawdziwą me-
gakorporacją.

 „Nabywanie” zawsze było słowem kluczowym. Podczas gdy 
Bauhaus i Capitol zbudowały korporacje od zera, bazując na wła-
snych surowcach, strategia Imperialu zawsze wiązała się z nabywa-
niem obiecujących drobnych firm i dostosowywaniem ich do własnej
polityki.

Imperial zawsze był „arystokratyczną” korporacją, na czele której 
stała Jej Wysokość i którą władały rody i klany, a rządy sprawował 
parlament. Jest to spuścizna po dawnych ludzkich ustrojach monar-
chicznych i stanowi prawo Imperialu.

Głową gigantycznej organizacji jest Jej Imperialna Wysokość. 
Tytuł wyłącznie honorowy, ustanowiony po to, aby korporacja spra-
wiała wrażenie organizacji dobroczynnej i dawała zatrudnionym 
marionetkowego przywódcę, ukazując monarchinię Imperialu jako 
uosobienie pobożności i dobroci.

Parlament oszałamia mnogością kolorowych strojów, ceremonial-
nych mieczy, złotych i srebrnych insygniów, kosztownych garnitu-
rów i aktówek. To uosobienie władzy – Izba Lordów (62 mężczyzn 
i kobiet błękitnej krwi) oraz Izba Gmin (62 najbardziej prominent-
nych biznesmenów, menadżerów, naukowców, prawników i dyplo-
matów). Między nimi są trzej nietykalni Sierżanci (reprezentujących 
Bractwo), być może najbardziej wpływowe osoby w imperium, wraz 
z obecną Jej Wysokością.

Podejmowanie decyzji to proces bardzo skomplikowany i dłu-
gotrwały, jak i wszystko w owej potężnej biurokratycznej machinie 
Imperialu. Wymogi demokracji i sprawiedliwości są bardzo ważne, 
dlatego każda decyzja musi być bardzo dokładnie sprawdzona, ro-
zesłana w 50 miejsc celem weryfikacji i opracowania, sprawdzana
przez Sąd Najwyższy i sprawdzana jeszcze trzy razy zanim zostanie 
wprowadzona w życie.

Przewodniczącym Parlamentu jest Jej Wysokość, posiadająca pra-
wo zawetowania każdej decyzji podjętej przez parlament, nie posiada 
jednak oficjalnego prawa inicjatywy ustawodawczej ani wpływu na
strategie korporacji.

Aktualna Jej Wysokość Victoria Paladine jest silną kobietą i zdol-
nym dyplomatą. Imperial zawdzięcza jej wiele dzięki przyjętej przez 
nią mocnej postawie. Często wysyła do parlamentu propozycje pod 
fałszywymi nazwiskami (które są znane wszystkim parlamentarzy-
stom), propozycje są zwykle aprobowane przez obie izby. Jest wielka 
przyjaciółką Sierżanta Primusa (który musi posiadać tytuł co naj-
mniej Strażnika Sztuki) i w ten oto sposób posiada rozstrzygający 
głos. Jest szczodra dla Bractwa, podobnie jak obie Izby.

 Imperialny WB (wskaźnik biurokracji; liczba biurokratów na 
1000 obywateli) wynosi 155. Druga w kolejności jest Mishima, której 
wskaźnik wynosi 49. Najlepsze zobrazowanie biurokracji Imperialu 
stanowi kolos na glinianych nogach: duży, powolny i niewydajny. 
Prawie nikt nie jest w stanie pojąć, co tak naprawdę biurokracja ma 
na celu. Niezależnie co chciałoby się załatwić, biurokracja wymaga 
podania, napisanego w co najmniej czterech kopiach i wysłanego do 
przynajmniej sześciu różnych urzędów. Zwykle można to obejść ma-
jąc różne powiązania lub przy użyciu łapówek.

 Najważniejszym budynkiem Imperialu jest Pałac Czytań, który 
znajduje się tuż obok Imperial Plaza w Lunie. Mieszczą się tam waż-
ne biura służące zarządzaniu megakorporacją. Większa część Pałacu 
stanowi Parlament wraz z Izbą Lordów i Gmin, Urząd Sierżanta oraz 
Sąd Najwyższy. Szczytowe 29 pięter zajmują apartamenty członków 
rodziny Jej Wysokości.

Pałac, wybudowany z kamienia, ze swą monumentalną architek-
turą jest najbardziej imponującą budowlą w Lunie. Wielkie sztandary 
i flagi otaczają budynek i plac przed nim. Wokół stoją liczne pomniki,
tablice pamiątkowe i statuy witające odwiedzających pałac zarówno 
na placu jak i w wielkiej sali wejściowej. Wnętrze jest równie impo-
nujące ze swymi wysokimi kolumnadami, łukami, ścianami i podło-
gami z marmuru oraz wiekowymi dziełami sztuki.

Zasady patroli ochrony są bardzo surowe, zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz pałacu. Im wyżej jest się w budynku, tym ciężej przejść 
przez punkty kontrolne. Do najważniejszych sal posiedzeń można 
dotrzeć jedynie specjalnymi windami.

Rodzina Bartholomew jest siłą rządzącą Imperialem. Ich począt-
ki sięgają niełatwych czasów zanim upadły siły na Ziemi. Od tego 

– Sprawdź jeszcze raz Amman, to niemożliwe! – powiedział 
Itr.
– Niemożliwe żebyśmy oboje ulegli złudzeniu, to przecież 
Mark III – spokojnie odparł Amman.
Zard skoncentrował się, sięgając po Światło Kardynała.
– To prawda, co widać na zapisach z kamer, choć czuję ślad 
Ciemnej Symetrii – potwierdził Zard.
– O tu ! – wykrzyknął Amman – Widzicie to co ja?
– Tak – chłodno odparł Itr – może dzięki temu dowiemy się 
skąd terrorysta miał pancerz szturmowy Imperialu.
– To wszystko wygląda na jedną wielką zmyłkę, lecz wystar-
czyło, żeby dzięki zamachowi bombowemu Imperial i Cyber-
tronic skoczyły sobie do gardeł – powiedział niby sam do sie-
bie Amman.
– I właśnie dlatego wynająłem Was żebyście rozeznali spra-
wę, moi chłopcy są w zbyt nerwowi jeśli chodzi o honor klanu 
– dodał pułkownik.
– Teraz już wiecie że grozi to eskalacją konfliktu, a tego jak na
razie nie chcemy – dodał pułkownik.
– Poczekajcie, jeszcze chwilka, MAM! – wykrzyknął Amman. 
– Znalazłem! Ta zbroja należała do Tobyego Tiernana, który 
zginął w dżungli Wenus 3 lata temu…
Zapadła cisza, przerywana jedynie odgłosami pracujących 
systemów wentylacji oraz monitoringu.
– No cóż, zamachowiec i tak zginął przy odpalaniu bomby, 
więc może poszukajmy zaginionych śmigłowców z fabry-
ki? Dwie duże ciężarówki nie mogły tak zniknąć bez śladu 
– stwierdził Itr.
– Tak, tylko że zaraz po wyjeździe z bramy, tuż przed eksplozją 
zniknęły z kamer, tu czuć wyraźnie Legion Ciemności, piekiel-
ne pomioty – zasępiony powiedział Zard.
– Dobrze pułkowniku, ile mamy czasu?? – spytał Amman.
– To zadanie na wczoraj – smutno potwierdził pułkownik.

Marcin „Kroghul” Górecki, Jarosław „Tadeopulous” Smolar

Imperial
korpotacja z Kronik Mutanów

artykuł | Kroniki Mutantów, dowolny system alternatywny

Marcin „Kroghul” Górecki, Jarosław „Tadeopulous” Smolar

mailto:kroghul@o2.pl
mailto:Jaroslaw.Smolar@eib.com.pl
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upadku 
desperacko 

wa lczy l i 
o odzy-
s k a n i e 
w i o d ą -

cej pozycji 
i odnieśli pełen sukces.

Są mistrzami intrygi, a ich hi-
storia wypełniona jest pogłoska-
mi o skrytobójstwach członków 
rodziny i ich przeciwników. 

Historia klanu Bartholomew jest 
krwawym spektaklem, który stał się sławny dzięki współczesnym 
legendom.

Głównymi przeciwnikami klanu Bartholomew są członkowie kla-
nu MacGuire. Toczą długotrwały spór z włodarzami Imperialu i są 
drugim pod względem znaczenia klanem w korporacji. Należą do 
nich firmy w pasie planetoid i są przekształcane w konkurencyjne
przedsiębiorstwa. Wszystkie zyski pompowane są w potężną armię, 
która w przyszłości ma pokonać klan Bartholomew.

Klan MacGuire finansuje siły specjalne Imperialu, nieustraszo-
nych wojowników znanych jako Straszliwi Wilczy Komandosi, re-
negaci klanów, którzy z własnych pobudek porzucili rodziny i zacią-
gnęli się do Wilków.

Klan reprezentuje wielkie rodowe posiadłości na Marsie. Rody te 
tradycyjnie stoją w opozycji do arystokratycznych rodów rządzących 
Imperialem. Próbują pozbyć się klanu Bartholomew na różne tajem-
nicze sposoby.

Klan składa się z najdzikszych wojowników, jakich widziano. 
Służą w siłach specjalnych Imperialu, jako Klan Górskich Wojow-
ników.

Przez stulecia ciągnęły się animozje między trzema największy-
mi klanami i ich poplecznikami. Kilkanaście pokoleń przeminęło od 
czasu jak klan Bartholomew zajął prominentną pozycję, gniew jed-
nak nadal tkwił po stronie klanów Murdoch i MacGuire.

Ich życie przebiegało pod znakiem skrytobójstw, porwań, szanta-
ży i innych podejrzanych sprawek, wszystko oczywiście za zasłoną. 
Przeciętny mieszkaniec Imperialu widział tylko plamy krwi na chod-
niku następnego ranka. Powiadano, że podżegaczem waśni był Klan 

Kingsfield, jednak został prawie całkowicie zlikwidowany i nigdy
już nie odzyskał dawnej świetności.

Obecnie jeszcze mniej wiadomo na temat Wielkiej Waśni, gdyż 
nie przybiera już tak nieprzyjacielskich form. Klan Bartholomew pro-
wadzi otwartą politykę wobec opozycji wewnątrz korporacji, zręcz-
nie manipulując przeciwnikami i krok po kroku umacnia pozycję. 

Klan MacGuire jest ich najsilniejszym oponentem, klan Mur-
doch stara się w waśń nie ingerować, jednak bez wątpienia 

wspierają MacGuire’ów. Dwa klany kontrolują 
większość najbardziej dochodowych kolonii 
i przemysł ciężki, natomiast Klan Bartholo-
mew jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i Sił 
Obrony Imperialu (ISC).

Pomimo wielkiej urazy zawsze występu-
ją razem przeciwko zagrożeniu z zewnątrz, 
jak również współpracują przy zakładaniu 

nowych kolonii.
 Będąc niewielką korporacją, Imperial posiada 

o g r a - niczone siły militarne. Armia zasadniczo podzielona jest
na siły obrony oraz specjalne. Jednostki specjalne są lepiej wyszko-

lone i wyposażone, niemniej oba wojska maja równy status, jedne 
nie mogłyby przetrwać bez pomocy drugich.

 Zostać oficerem armii Imperialu to wielki zaszczyt. Ofice-
rowie bez nominacji, mogący dowodzić plutonem lub drużyną 

są żołnierzami elitarnymi, doświadczonymi, zdolnymi i dobry-
mi dowódcami. Wielu z nich z łatwością mogłoby wstąpić do sił 

specjalnych każdej korporacji, jednak otrzymawszy stopień wojsko-
wy będą służyć Imperialowi. Wymogi awansu na poziom wyższego 
oficera są bardzo surowe. Promocja uzależniona jest od osiągnięć,
a ceni się lojalność, umiejętności i odwagę.

Przeważnie nie ma problemów dyscyplinarnych, gdyż wszyscy 
rekruci są ochotnikami, zaś oficerowie znakomitymi dowódcami.

 Siły obrony są regularną armią przeznaczoną do obrony majątku 
i twierdz Imperialu, ochrony transportów i patroli. Współzawodni-
czą z regularnymi armiami innych korporacji, jednak są mniej liczni. 
Prawdopodobnie dzięki tej niewielkiej liczebności Imperial potrafi
błyskawicznie odpowiedzieć na atak nieprzyjaciela. Jak wszystkie 
armie, także siły obrony Imperialu posiadają elitarne jednostki dzia-
łające w odcięciu od sił specjalnych.

Armia Imperialu jest oparta na silnie zróżnicowanych jednost-
kach specjalnych. Niewielką liczebność nadrabiają wyposażeniem 
i wyszkoleniem. jedynym minusem jest ograniczone pole działa-
nia. Żołnierze sił specjalnych są szkoleni do walk w specyficznych
warunkach i nie szkoli się ich do innych typów walki. Na przykład, 
żołnierz wyszkolony do walki w dżungli niezbyt umiejętnie będzie 
bronił twierdzy w podbiegunowych rejonach Marsa.

 Imperial jest korporacją, która odnosi największe sukcesy w ko-
lonizacji w nawet najbardziej wrogich człowiekowi warunkach, obo-
jętnie, czy jest to trudne środowisko, czy działanie obcych sił. Typo-
wa ekspedycja zaczyna się zrzutem jednostek w wyznaczoną strefę: 
kopalnię, rafinerię, kompleks produkcyjny. Następnie, kiedy teren
jest zabezpieczony, jest tworzone małe przejście, tak aby jednostki 
inżynieryjne mogły bezpiecznie zrzucić sprzęt i pojazdy. W przypad-
ku istnienia ruchu oporu w danej strefie, jest on eliminowany lub od-
dział wycofuje się do wyznaczonego miejsca, skąd jest podejmowany 
przez transportery.

Jeśli zajęcie terenu się powiedzie, budowane są pasy startowe 
i systemy obrony, pola minowe i siatki elektryczne. Wszystko dzieje 
się w przeciągu 24 godzin, tak by maksymalnie chronić zajęty ob-
szar.

Po tygodniu kolonia jest gotowa do przyjęcia cywilnego persone-
lu: górników, inżynierów, geologów, administratorów, wykwalifiko-
wanych robotników i ich rodzin. Tylko niewielkie jednostki regular-
nej armii zostają do obserwacji i ochrony. Każdy osadnik przechodzi 
przeszkolenie wojskowe na wypadek ataku. Niejedna korporacja 
przekonała się na własnej skórze, że osadnicy często dorównują zbli-
żonym liczebnie oddziałom sił specjalnych.

Imperial
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W ten sposób Imperial założył tysiące małych osad na Merkurym, 
Wenus i Marsie. Przeważnie liczą po około 1000 osadników, lecz naj-
większe rozrosły się do ponad 50 000 i stały się małymi miastami. 
Dzielni osadnicy walczący o rozwój korporacji są postrzegani przez 
obywateli Imperialu jako najwięksi z bohaterów i darzeni znacznie 
większą estymą niż jakikolwiek biurokrata w Lunie.

Wolna kolonia Fukido, w odróżnieniu od Luny, jest największą 
bazą operacyjną Imperialu. Pierwotnie była to kolonia Mishimy, lecz 
Imperialni inwestorzy niezwłocznie wykupili teren. Obecnie jest dru-
gim co do wielkości miastem na Merkurym i ciągle rozrasta się kon-
kurując z Longshore, w którym Imperial również prowadzi interesy.

Najbardziej olśniewającym w Fukido budynkiem jest gigantycz-
na katedra Hieronymusa, której blask przyćmiewa jedynie siedziba 
kardynała w Lunie. Z tej przyczyny Fukido pozostaje pod wielkim 
wpływem Bractwa i jego działalności. Wszędzie wokół przechadza-
ją się inkwizytorzy, mistycy i doradcy, poszukując między ulicami 
i alejami wpływów Legionu Ciemności w postaci Heretyków lub ar-
tefaktów.

Jedynym problemem jaki stanowi Fukido dla Imperialu jest fakt 
zawieranych umów dzierżawczych na okres jedynie stu lat. Istnieje 
zatem możliwość, że w końcu Mishima zażąda zwrotu gruntów wraz 
z budynkami.

 Żołnierze Imperialu, zaprawieni przez dziesiątki lat prowadze-
nia działań zbrojnych, z pewnością nauczyli się jednego: dyscypliny. 
Gdy nadchodzi rozkaz z góry, żołnierz Imperialu zrobi wszystko, by 
ów rozkaz wykonać.

Tereny, na których walczą żołnierze Imperialu, są usiane okopami, 
wieżami, polami minowymi i pułapkami. Podczas gdy inne korpora-
cje stosują taktykę walki podjazdowej, gwałtownych szturmów, czy 
ataków z powietrza, żołnierze Imperialu są nieustępliwi i demonstru-
ją niedoścignioną biegłość w prowadzeniu pozycyjnej wojny obron-
nej.

Siły specjalne charakteryzuje drastycznie odmienna taktyka: 
szturm, szarża, podbój. Zaskoczenie i zwinność, to kluczowe słowa 
dla żołnierza walczącego w ten sposób. Atak to jedyny sposób obro-
ny.

 Ze względu na agresywną politykę, jaką prowadzi 
Zjednoczona Korporacja Imperialu, wzajemne sto-
sunki pomiędzy nią a innymi korporacjami nie 
mogą być zbyt dobre. Są jednak równoważone 
otwartą i przyjazną polityką gospodarczą. Ozna-
cza to, że na przykład jeśli Imperial opanuje rafi-
nerię należącą do Capitolu, produkty pochodzą-
ce z rafinerii najprawdopodobniej sprzedawane
będą po niższych cenach od tych, jakie przedtem 
proponował Capitol. Proceder nie jest zbyt poważany 
przez obywateli, lecz pomaga zachować twarz przed innymi 
korporacjami.

 Reprezentantem Imperialu w Najwyższej Radzie Kartelu jest 
znaczący członek rodziny Jej Wysokości, zazwyczaj pretendent 
do tytułu. Jedynym problemem jest fakt, że musi działać w po-
rozumieniu z parlamentem, nie będąc jednocześnie jego człon-
kiem. Również bywa tak, że interesy rodziny Jej Wysokości 
nie zawsze zgadzają się z interesami Parlamentu. Różnice in-
teresów powodują udaremnienie Imperialnej ingerencji w politykę 
Kartelu.

Bauhaus i Imperial są korporacjami, których poglądy co do Karte-
lu są najbardziej do siebie zbliżone. Jedyny rozdźwięk stanowi sprawa 
Cybertronicu, głównego partnera handlowego Bauhasu i największe-
go adwersarza Imperialu. Kartel jest miejscem, gdzie poszczególne 
korporacje zazwyczaj skarżą się na agresywną politykę osadniczą 
Imperialu, który niezbyt jednak się tym przejmuje.

 Podobnie jak Bauhaus, Imperial i Bractwo łączą solidne kontak-
ty. Obie korporacje wysyłają do czterech zarządów największą licz-
bę uczniów. W biurokracji Imperialu zawsze znajdzie się doradców 
chętnie dyskutujących na temat decyzji korporacyjnych.

 Podobnie jak Bractwo, Imperial otwarcie twierdzi, że pracownicy 
Cybertronicu to wysłannicy i wyznawcy Legionu Ciemności pozo-

stającego pod wpływem niewidzialnej Mrocznej Symetrii. Niektórzy 
mówią o nich z fanatyczną zaciekłością, inni ograniczają się do lek-
kiej antypatii. W odległych regionach na wszystkich planetach trwa 
otwarta, ciągła wojna. Chętniej zdobywa się jednak zasoby Cyber-
tronicu, niż należące do Legionu Ciemności, gdyż z tych ostatnich 
nie ma żadnego zysku. Słowo „Cybertronic” jest również świetną 
wymówką, gdy w grę wchodzi zdobywanie obszarów innych korpo-
racji.

 Imperial jest korporacją, która odbiera zagrożenie ze strony Le-
gionu Ciemności naprawdę poważnie, częściowo z powodu ogrom-
nych szkód jakie Legion poczynił w infrastrukturze Imperialu. Cały 
czas siły Legionu przetaczają się nad terenami osadniczymi i prze-
mysłowymi Imperialu. W tej sytuacji Imperial wspiera Bractwo 
w znacznym stopniu. Stworzył również kilka jednostek zbrojnych, 
takich jak Krwawe Berety, czy też Klan Górskich Wojowników któ-
rym zadaniem jest zniszczenie Legionu Ciemności.

 ISC, czyli Dowództwo Obrony Imperialu jest najbardziej prio-
rytetowym i aktywnym systemem sił bezpieczeństwa. Jego zadania 
obejmują działania antyszpiegowskie, antyterrorystyczne (doradz-
two, ćwiczenia, środki bezpieczeństwa), działania poświęcone kry-
minalnym sprawom wewnętrznym i dotyczące ogólnego egzekwo-
wania prawa.

Większa, działająca na widoku część Dowództwa Obrony Im-
perialu składa się z Żandarmerii, która jest potoczną nazwą patroli 
Służby Obywatelskiej. Podobnie jak w Bauhausie, członkowie Żan-
darmerii podlegają bezpośrednio pod zarząd korporacji i są lojalni 
oraz przyjaźnie nastawieni do ludności cywilnej. Stanowią główny 
społeczny przejaw polityki zarządu. Zazwyczaj Żandarmi są uzbroje-
ni jedynie w lekki półautomatyczny pistolet i nie mają pancerzy. Na 
patrole chodzą we dwóch, a pojazdów używają wyłącznie w sytuacji 
wyjątkowej. Choć szanowani, dla obywateli są raczej tylko patrolem, 
a nie jednostką walczącą z przestępczością. Walka z przestępczością 
to zadanie dla pozostałych jednostek ISC, czyli dla agentów. Ich dzia-
łania są równie powszechne, ale agenci pracują zawsze w ukryciu 
i nie są przypisywani do poszczególnych rejonów.

ISC to istna sieć rozmaitych biur, departamentów, wydziałów 
i specjalnych oddziałów komandosów. Wszyscy agenci przechodzą 
sześciomiesięczny trening w Kam-
pusie Szkoleniowym Jej Wy-

sokości w Lunie 
zanim są przy-

dziela-

n i 
do po-

szczególnych 
działów. Oto 
najważniejsze 
z nich:

ISC 1 – 
sztab

ISC 2 – 
służby bezpie-
czeństwa cywilnego, 
ochroniarze

ISC 3 – zwalczanie 
zorganizowanej prze-
stępczości

Marcin „Kroghul” Górecki, Jarosław „Tadeopulous” Smolar
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ISC 4 – działalność 
antyszpiegowska

ISC 5 – operacje 
terenowe: sabotaż 

i szpiegostwo 
wymierzone 

w inne kor-
poracje

ISC 6 
– sprawy 

wewnętrzne
ISC 9 – Gwar-

dia Jej Wysoko-
ści; obserwuje 
poczynania głów-

nych klanów
ISC 10 – Ochro-

na Obiektów Spe-
cjalnych

ISC 19 – Oddział 
Rozwoju Technolo-
gicznego

JUNIPER (jało-
wiec – przyp. tłum.) 
– specjalne siły ude-
rzeniowe przeciwko 
Cybertronicowi

WYŻEŁ – spe-
cjalna jednostka ude-
rzeniowa; posiada 
żołnierzy patrolują-

cych z psami i korzysta 
z Żelaznych Mastifów 

(robotów)
YARD – prowadzi do-

c h o d z e n i e w sprawach, gdzie podejrze-
wa się działalność Legionu Ciemności

ŻANDARMERIA – ochrona obywatelska, zwykli policjanci
Pomimo udziału w egzekwowaniu prawa, główne zadanie ISC 

polega na tropieniu i likwidacji dywersantów i sympatyków Legio-
nu Ciemności i Cybertronicu. Nazwy te dla większości członków 
dowództwa są synonimami. Regularnie wykrywa się agentów Cy-
bertronicu na wysokich stanowiskach machiny biurokratycznej Im-
perialu, a kiedyś nawet zdarzyło się to w Parlamencie. Wydarzenie to 
mocno zachwiało zarządem Imperialu, a obecnie ISC ma nieograni-
czone pełnomocnictwo i środki przeznaczone na pozbycie się z Im-
perialu wpływów Legionu Ciemności i Cybertronicu. Agenci zawsze 
działają w ukryciu i są starannie dobierani. Wszyscy agenci otrzymu-
ją nowe nazwiska, aby mogli uniknąć podejrzeń. Posiadają ogrom-
ne doświadczenie w zwalczaniu Legionu Ciemności. ISC stworzyło 
specjalny wydział który miał przeciwdziałać poczynaniom Legionu 
zaraz po tym jak pojawiły się pierwsze oznaki dywersji i sabotażu. 
Dzięki ciągłej obserwacji, zakładaniem podsłuchu i innym sposobom 
działalności szpiegowskiej wyszukują i łapią na gorącym uczynku 
dywersantów w korporacji. Walka poniosła za sobą wiele ofiar.

Prawa autorskie do nazwy i materiałów 
związanych z Kronikami Mutanów należą 
do Paradox Entertainment.

– Jak my się tam dostaniemy, na Światło Kardynała!? – w gło-
sie Itra słychać było gniew.
– Ej, spójrzcie na dach! – krzyknął w komunikator Amman.
– Tak wiem, widziałem – odparł ze złością Itr – na każdym 
rogu budynku mają snajpera!
– To też, ale właśnie znaleźliśmy helikoptery! – ekscytował się 
Amman.
Wszyscy rzucili się na róg placu aby obejrzeć to co zobaczył 
przyjaciel. Oświetlony zachodzącym słońcem dach z początku 
nie zdradzał żadnych detali, lecz podnoszone jakąś niewidzial-
ną siłą na jego środku wyrastały wirniki dwóch Ważek.
– Na Kardynała, jeśli choć jeden z nich wystartuje, wtedy do-
piero zaczną się kłopoty – krzyknął Zard.
– Zobaczcie, tam z lewej – powiedział Amman.
– Furgonetka – potwierdził Itr – jedzie do naszego budynku 
– Teraz albo nigdy – krzyknął, biegnąc już w stronę gmachu.
Ponad ich głowami usłyszeli charakterystyczny gwizd urucha-
mianego silnika Ważki.
– Nie mamy czasu na jakieś plany – krzyknął Zard w komuni-
kator – Wy zajmijcie czymś resztę, ja pędzę na dach unieru-
chomić helikoptery.
Zanim dobiegli do budynku, nad ich głowami przeleciała 
pierwsza z Ważek.

r e k l a m a

Imperial

http://www.rebel.pl/product.php/1,19/6336/Neuroshima-Zaginione-Miasto.html?aff=591
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Jabaga
Jaskier

Jabaga
bohater niezależny do Wiedźmina

artykuł | Wiedźmin, dowolny system

W
ielu bało się o nim mówić, pisać czy opowiadać. Jednak ja 
się odważę. Na pewno mnie znasz, jestem Valo z Creyden. 
Nie słyszałeś? Z pewnością będziesz miał okazję. Oczywiście 

o ile mnie nie dopadnie. Nie wiem, czy dobrze robię, pisząc te słowa. 
Wszystkie spisuję ku przestrodze w pamiętniku. Po publikacji będę 
musiał udać się w daleką podróż. Być może nigdy tu nie powrócę. 
Przestrzegam cię, ty, który znalazłeś tę księgę. Jeżeli nie chcesz żyć 
w ciągłej niepewności, zapomnij co tu czytałeś. Jednak powiem ci, iż 
tego nie da się zapomnieć…

Pewnego pięknego czerwcowego dnia poszedłem do mojej przyja-
ciółki Violetty w odwiedziny. Traf chciał, że zaprosiła mnie na cały 
tydzień. Głupio było odmówić. Koszmar zaczął się pierwszego dnia 
w nocy. Dom Violi położony był kilkaset metrów od starej, porośnię-
tej bluszczem willi. Tam właśnie mieszkał Jabaga, garbaty staruszek 
o przemiłym wyrazie twarzy. We wsi wołali na niego „dziadek”. Na 
pierwszy rzut oka mógł wydać się miły. Powykrzywiane zęby, siwe 
włosy i kozia bródka. Jedno było podejrzane – nad wyraz lubił dzieci, 
w szczególności bardzo małe. Często zapraszał je na noc. Rodzice nie 
mieli mu tego za złe, w końcu był „taki miły”. Jak to wielu mówiło 
„miał podejście do dzieci”. Problemy zaczęły się jednak, gdy te nie 
wracały do domostw. Jabaga tłumaczył zawsze, iż z rana je wypusz-
cza. Przeszukanie okolicy, jak i domostwa starca nic nie wykazało.

Rodzice przestali wypuszczać dzieci bez opieki, jednak pomimo to 
zdarzały się zaginięcia. Staruch chodził smutny. Kilka dni po tym jak 
zaginęło trzynaste dziecko, Jabaga umarł w męczarniach. Majaczył 
coś o dzieciach i o podziemiach. Wieśniacy uznali to za znak. I zaczę-
li ponownie przeszukiwać domostwo i okolicę. Mąż imieniem Jotuzo 
znalazł dziecko przybite oszczepem do drzewa. Miało wyrwaną lewą 
nogę i wypalone oczy. Ciało było także posiniaczone. Widok straszny. 
Powiadam ci, wiele bym dał, by zapomnieć tamten wieczór. Do teraz 
budzę się krzycząc.

A najgorszy był napis wyryty nożem na skórze chłopca. Widniało 
tam: „Urodzony, by nieść ból”. Przypomniały mi się bajania o daw-
nych, złowrogich kultach. Istny koszmar. Jednak to zdarzenie nie było 
najgorsze… Kilka dni później Jotuzo odnalazł klapę w podłodze na 
terenie willi starucha. Wszedł tam i nie wrócił. Jego śmierć poprze-

dziły głośne krzyki. Ktoś podobno widział kątem oka salę, w której 
umarł. Rzekomo była pełna trupów dzieci przywiązanych do sufitu.
Pomieszczenie było także pełne organów ludzkich zakonserwowa-
nych w słojach wypełnionych dziwnym, zielonkawym płynem. 

Odtąd nikt nawet nie śmiał zapuszczać się w tę okolicę. Sołtys na-
kazał ogrodzić willę wysokim płotem. Kilku łowców sensacji pomimo 
to przechodziło przez zabarykadowania. Jednak najprawdopodobniej 
nikt nie powrócił. O Jabadze niewielu chce mówić. Ludzie po prostu 
boją się, wielu wyprowadziło się ze wsi. Co odważniejsi twierdzą, iż 
był szaleńcem. Znacząca większość mówi, że nie był zwykłą istotą. 
„To demon, to nie może być człek, wielu wspomina o jego niebywałej 
prędkości przemieszczania się” – powiedział mój przyjaciel Zenko. 
Jeszcze jedno wydaje się dziwne, nienaturalne. Jeżeli spytasz Dro-
gi Czytelniku, kiedy Jabaga wprowadził się do wsi, nawet wiekowi 
mieszkańcy odpowiedzą, że był tu od zawsze.

Co to?! Chyba słyszę jakieś kroki na poddaszu, jakby stukanie la-
ską i powolny chód. Czyżby to on? Nie, tylko nie to! Chyba przyszedł 
na mnie czas. Pamiętaj, jeżeli życie Ci miłe nie zbliżaj się do wsi 
„Czarna woda”. Uciekaj jak najszybciej…

Na trakcie stał kilkunastoletni chłopak, czytał coś, był wyjątkowo 
blady. Po chwili podszedł do niego staruszek o przemiłym wyglądzie 
i spytał:

 – Ładna pogoda, prawda??
 – Pra… prawda – odburknął chłopak.
 – No nic, będę się musiał zbierać, żonka czeka z obiadem – powie-

dział życzliwie staruszek.
 – Do widzenia! – krzyknął trochę przestraszony chłopiec.
Uff… Jeszcze nie tym razem – pomyślał. Wiedział, na co się zgo-

dził. Od teraz będzie żył w ciągłym strachu i niepewności. Sam spra-
wił sobie taki los. Szedł szybkim krokiem, patrząc na zachodzące 
czerwienią słońce. Nie mógł wiedzieć, że za nim stoi ten sam staruch, 
z którym dopiero co rozmawiał. Jego chód był bezszelestny. Chło-
piec wyzionął ducha dwie minuty później. Dziadek uśmiechnął się 
jak obłąkaniec i odszedł w stronę wioski.

Jakub „Qba” Kasper

Jaskier

mailto:jaskier9@op.pl
mailto:kasperjakub@wp.pl
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Paweł „Cronos” Branecki

Londyńskie 
korporacje

artykuł | Zły, dowolny system alternatywny

P
isząc o korporacjach mających siedziby w Londynie, nie 
sposób nie wspomnieć o City of London zwanym popular-
nie Kwadratową Milą. Ta niewielka dzielnica zajmująca fak-

tycznie obszar jednej mili kwadratowej stanowi centrum finansowe
i gospodarcze Londynu, ba, nawet całej Wielkiej Brytanii. Ulice są 
wąskie i kręte. Widać na pierwszy rzut oka, że to najstarsza część 
miasta.

Pomimo wprowadzenia na wielu uliczkach ruchu jednostronnego, 
jezdnie nie są w ogóle przystosowane do nowoczesnego ruchu samo-
chodowego. Co jakiś czas tworzy się zator, który niemal paraliżuje 
ruch na skrzyżowaniach ulic, których budowniczowie nie marzyli na-
wet o pojazdach jakie na co dzień widujemy. Straż Korporacyjna ma 
pełne ręce roboty. Celowo mówię Straż Korporacyjna, a nie policja. 
Kwadratowa Mila rządzi się własnymi prawami. Straż Korporacyjna 
ma uprawnienia jak policja, z tą różnicą, że używają jedynie broni 
obezwładniającej nie ostrej. Pochwyceni przestępcy trafiają w ręce
policji.

Wróćmy do City of London. W godzinach pracy ruch jest ogrom-
ny. Pracuje tu z pół miliona ludzi, którzy z rana wysypują się z kilku 
stacji kolei podziemnej, z piętrowych autobusów i prywatnych samo-
chodów. Podczas godzinnej przerwy na Lunch okoliczne puby i re-
stauracje zapełniają się tłumem pracowników korporacyjnych, a wie-
czorem ten sam tłum walczy o to, by jak najszybciej dojść do metra 
i powrócić do domu. Nocą Kwadratowa Mila pustoszeje. Można 
spotkać jedynie straż korporacyjną pilnującą skarbców bankowych 
z bogactwem wartym wiele miliardów funtów.

Kwadratowa Mila nazywana jest słusznie „sercem” Wielkiej Bry-
tanii. Tu mieści się Threadneedle Street Bank Angielski. Tu znajduje 
się giełda. Tu znaleźć można centrale największych banków brytyj-
skich – Barclays, Westminstor, Midlsend i Lloydes – mieszczą się 
największe brytyjskie zakłady ubezpieczeniowe, znajdują centrale 

wielkich korporacji przemysłowych i handlowych. Stąd rozchodzą 
się nici powiązań gospodarczych między metropolią, a licznymi by-
łymi posiadłościami brytyjskimi. Tu zapadają decyzje o milionowych 
transakcjach, o imporcie i eksporcie, o cenach, odsetkach i zyskach. 
W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, gdzie ogłasza się zesta-
wienie ludzi najbogatszych i gdzie wiadomo, jak wielki jest majątek 
tego lub innego milionera, w Anglii obowiązuje zasada anonimo-
wości. Milionowe transakcje załatwiane są w zaciszu starych gabi-
netów. Funkcjonujący od lat sprawny mechanizm spółek akcyjnych 
i banków zapewnia całkowitą dyskrecję. W końcu XX wieku w City 
zaczęła się rysować coraz większa koncentracja kapitału.

Obecnie w 2003 roku pakiet kontrolny największych banków City 
i tzw. Banków Handlowych obsługujących korporacje należy do tzw. 
Wielkiej Piątki. Raven Corp, Right Corp, Media Corp, Detectiv 
Corp i Security Service – oto piątka największych korporacji City. 
Należą do niej nie tylko akcje największych banków, ale też koncer-
nów przemysłowych i towarzystw ubezpieczeniowych. Oczywiście 
w City działa mnóstwo małych firm, ale to Wielka Piątka rozdaje
karty. 

Omówię teraz dwa charakterystyczne dla każdej korporacji ele-
menty:

– Misja. Jest to cel istnienia korporacji, który konsekwentnie jest 
realizowany.

– Dział Ochrony. Każda duża korporacja posiada własny system 
ochrony. Mniejsze korzystają z usług firm ochroniarskich, najczęściej
z usług Security Service. Niezależnie od tego, czy ochrona korporacji 
jest wynajęta, czy też Firma posiada własną ochronę podstawową, ce-
lem działu jest zapewnienie bezpieczeństwa Korporacji i dbanie o jej 
interes. Oznacza to zabezpieczenie majątku Korporacji (budynki i in-
ne obiekty, maszyny, teren a także wartości niematerialne i prawne, 
czyli projekty, programy komputerowe, informacje itp.) oraz nadzór 
nad kapitałem ludzkim. Zacznę od pierwszego. Każdy rodzaj majątku 
korporacji wymaga ochrony przed kradzieżą, sabotażem czy choćby 
zwykłym aktem wandalizmu.
1. Teren otwarty, w obrębie zabudowań. Tutaj zabezpieczenia spro-

wadzają się do monitoringu oraz patroli Strażników korporacyj-
nych (patrz podręcznik podstawowy). Zasadą jest, że ochrona 
strażnika sprowadza się do werbalnych nakazów, np. opuszcze-
nia obiektu. Fizyczny kontakt z intruzem sprowadza się raczej 
do samoobrony przed ewentualnym atakiem. W razie problemów 
powiadamiana jest grupa interwencyjna, czyli ostateczna linia 
obrony Korporacji. Grupa ta to w dużych korporacjach ciężko 
wyposażone Borgi (patrz podręcznik podstawowy). Generalną za-
sadą jest, że korporacyjne służby wyposażone są jedynie w broń 
obezwładniającą! To nie policja czy agenci rządowi. Celem ochro-
ny Korporacji jest zabezpieczenie jej interesu, a nie mordowanie 
obywateli. Korporacyjne służby nie brudzą sobie rąk zbrodnią 
a „spakowani” przez Borgów intruzi trafiają w ręce policji lub
agencji rządowych. Oczywiście przekazywany jest cały materiał 
dowodowy zajścia (nagrania z ukrytych kamer, także i z minika-
mer, w które wyposażona jest ochrona!) aresztowanie przestęp-
ców to już tylko formalność.
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2. Pomieszczenia wewnątrz budynków. Tutaj również działa mo-
nitoring oraz pracownicy ochrony. Jednak rola ich jest bardziej 
subtelna. Tu już nie ma wroga z zewnątrz. Problem stanowią nie-
lojalni pracownicy. W tym przypadku jasne jest, że praca ochro-
niarza nabiera rangi pracy umysłowej i pełni on rolę detektywa. 
Informacja to pieniądz, a najłatwiejszy dostęp do niej ma właśnie 
pracownik firmy. Pomyślcie jakie straty mógłby przynieść nielo-
jalny menadżer mający dostęp do najtajniejszych plików swego 
działu.

3. Wartości niematerialne i prawne. Omówiłem nieco tę kwestie 
powyżej, wszak przecież informacja to niematerialna wartość. 
Generalnie ochrona tego typu majątku korporacji sprowadza się 
do zabezpieczeń komputerowych. Duże korporacje takie jak Wiel-
ka Piątka używają systemu Terrax, który jest najbardziej zawanso-
wanym programie ochrony danych zaraz po rządowym Cravenie 
(patrz podręcznik podstawowy II edycja). Korporacyjna ochrona 
korzysta podobnie jak Agenda Jej królewskiej Mości z kompute-
rowych geniuszy, hakerów. To ostateczna linia obrony przed ha-
kerstwem. Mówi się, że ogień zwalcza się ogniem.

Teraz przejdę do nadzoru nad kapitałem ludzkim. Cóż to oznacza? 
Pracownicy korporacji to zawsze jeden z najważniejszych jej atutów. 
Korporacja szkoli młody narybek jak i starych zasłużonych pracow-
ników. Lojalny i efektywny pracownik jest warty złota. Cóż to ten 
nadzór? Otóż pracownik obserwowany jest przez szefów jak i przez 
ochronę. Stosuje się metodę kija i marchewki. Lojalność i efektyw-
ność nagradza, gani za to jej brak. Motywacją jest system nagród i in-
nych bonusów. Jednak to nie wszystko. Firma otacza najcenniejszych 
pracowników opieką. To nie tylko porady prawne, różnego typu do-
finansowania do urlopów, czy też atrakcyjny kredyt na mieszkanie.
Firma otacza ludzi tzw. parasolem ochronnym. I tu wkracza właśnie 
WyDział Ochrony, a jego rola staje się mniej oficjalna, balansująca
na granicy prawa i bezprawia. Problemy pracownika same się roz-
wiązują, wierzyciele przestają go nękać, dłużnicy spłacają długi, 
agresorzy odpuszczają…

– Dział SP. To najbardziej tajemniczy dział w korporacji, prawie 
każda go posiada, ale żadna się do niego nie przyznaje. To trzeci 
nieoficjalny, a charakterystyczny dla korporacji, element. Mówimy
o dziale szpiegostwa przemysłowego, stąd skrót SP. Cele działu 
wbrew nazwie wykraczają daleko ponad szpiegostwo przemysłowe. 
Chodzi o przeciwdziałanie tego typu atakom na interes korporacji jak 
i zwalczanie konkurencji wszelkimi możliwymi środkami. Sprowa-
dza się to do szukania słabych punktów u konkurencji i jej elemino-
wania. A co z uczciwą konkurencją? Ten termin nie odszedł do la-
musa. Jeżeli jedna firma udowodni drugiej nieuczciwą konkurencje,
to choćby winowajca był największą korporacją na świecie, zapłaci 
potężną karę. Mówimy o milionach funtów. Z tych powodów właśnie 
dział SP nie figuruje w oficjalnym spisie działów firmy.

Oto jedna z londyńskich korporacji.

City Corporation
INFORMACJE OGÓLNE

City Corporation jest właścicielem gruntów Kwadratowej Mili. 
Teren ten jest dzierżawiony setkom firm i korporacji, które tutaj mają
siedziby. Poza tym firma dba o porządek w dzielnicy, opłacając straż
korporacyjną, a także służby komunalne niezależne od służ miej-
skich. Można powiedzieć, że Kwadratowa Mila to miasto w mieście, 
a City Corporation stoi na straży tego porządku rzeczy. Wielka Piąt-
ka jest właścicielem 60% udziałów Firmy, 20% należy do Królowej, 
reszta do londyńskich milionerów.

MISJA

Bezpieczeństwo i dobro City of London ponad wszystko.

SIEDZIBA

Threadneedle ST 108, szary pięciopiętrowy biurowiec.

DZIAŁ STRAŻY KORPORACYJNEJ

W ramach tego działu pracują strażnicy korporacyjni. Staż Korpo-
racyjna ma pełne uprawnienia policji z wyjątkiem faktu, iż używa je-
dynie broni obezwładniającej i działa jedynie na terenie Kwadratowej 
Mili. W praktyce wygląda to tak, że przykładowo pogoń za ucieka-
jącymi złodziejami dla straży kończy się z chwilą przekroczenia gra-
nic City. Potem pałeczkę przejmuje policja. Pamiętajmy, że strażnik 
korporacyjny ma prawo, jak policjant, wylegitymować obywatela, 
sprawdzić czy pił, czy posiada nielegalną broń itp. Staż korporacyj-
na City Corporation pilnuje porządku na terenie Kwadratowej Mili 
za wyjątkiem terenów wydzierżawionych innym Korporacjom. Tu-
taj użytkownik rządzi się własnymi prawami. Podsumowując, Straż 
pilnuje porządku na ulicy a ochronę wnętrz budynków pozostawia 
dzierżawcom. Korzysta z Monitoring X (1 poziom dostępu – patrz 
podręcznik podstawowy II edycja). Wszelkie sprawy, Np. interwen-
cje, w które zaangażowana jest Straż Korporacyjna, archiwizowane 
są w Bazie danych tego wydziału.

Z BAZY DANYCH STRAŻY KORPORACYJNEJ

Plik archiwalny 377. Wandale z Queen Victoria ST.
10 kwiecień 1994 roku. Monitoring poinformował patrolujących oko-
licę Strażników o grupie czterech wyrostków tłuczących szyby przy 
Queen Victoria ST. Oto raport z przebiegu interwencji:
Podjechaliśmy na wskazane miejsce. Na miejscu młodociany gang 
dopuszczał się wandalizmu. Tłukli szyby Banku OTC. Poprosiliśmy 
o podejście do radiowozu. Odpowiedzieli wiązanką wulgaryzmów. 
W ruch poszły pałki obezwładniające i paralizatory. Krótka szamo-
tanina skończyła się obezwładnieniem wyrostków. Złapane łobuzy 
były w granicy wiekowej 15-17 lat. Znaczy się, niepełnoletni. Za-
pakowaliśmy ich do radiowozu. Monitoring przesłał cyfrowy zapis 
przebiegu wandalizmu. Oszacowano straty. Podjechaliśmy do granic 
Kwadratowej Mili. Tam już czekała policja. Przekazaliśmy łobuzów 
wraz z dowodem przestępstwa. Czeka ich grzywna w wysokości 1000 
funtów, ale to nie wszystko. Do ich rodziców przesłany został uprawo-
mocniony rachunek za dokonane straty, łącznie 11345 funtów. Rów-
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nocześnie uprzedziliśmy Raven Corp. o prawdopodobnym zleceniu 
dla ich Egzekutorów, gdyby były problemy ze spłatą pieniędzy…

Plik archiwalny 444. Strzelanina przy Fenchurch ST.
Rok 1996, 11 luty. Doszło wtedy do incydentu przy Fenchurch ST. Ra-
diowóz zauważył grupę mężczyzn majstrujących przy zapleczu kafejki 
Roze. Oto przebieg interwencji:
Przestępcy na odgłos syreny oddali w kierunku radiowozu kilka 
strzałów z broni ostrej. Odbiły się od twardej powłoki wozu. Posta-
nowiliśmy odjechać i z dystansu obserwować przestępców. Równo-
cześnie powiadomiliśmy grupę wsparcia. Skupiliśmy na sobie uwagę 
złodziei przez niecałe 30 sekund i do akcji wkroczyły borgi. Wysypali 
się z Furgonu i osaczyli napastników. Wyposażeni w ciężkie pance-
rze, biowzmocnieni agenci interwencji parli do przodu jak czołgi. 
Szybko skrócili dystans. Na wstępie potraktowali gości z biorozpy-
laczy. Pierwsza salwa zwaliła trzech z siedmiu mężczyzn. Dla nich 
ta walka już się skończyła. Pozostałych czterech czekał jednak inny 
los. Byli silniejsi i bardziej odporni, co kosztowało ich chwilę bólu 
więcej. Grupa interwencja przeszła do zwarcia. Nie było pięknych 
technik ala kungfu, czy wymyślnych kopniaków jak na filmach. Po
prostu napierdalanka, krótka jednak, zakończona spakowaniem ban-
dytów. Furgon wiozący ciężko zbrojnych Borgów odjechał tak szybko, 
jak się pokazał, a złodzieje trafili w ręce policji.

 DZIAŁ OCHRONY OSOBISTEJ

W ramach działu pracują w firmie ochroniarze, którzy dbają
o ochronę wybranych osób jako tzw. Bodyguard. Z ich usług korzysta 
wielu VIPów światka bogaczy z Kwadratowej Mili. Zaletą ochrony 
jest neutralność City Corporation, czyli pracodawcy i pozycja oficjal-

nego straż-
nika bezpie-

czeństwa na terenie Kwadratowej Mili. Każdy agent ma własne 
konto dostępu, gdzie wrzuca raporty. Poza nim dostęp do konta mają 
jedynie Szefowie. Oto plik archiwalny z Konta Tonego Sedsena.

Plik archiwalny 381. Ochrona Zigii Mentersa.
To moje kolejne zlecenie w ramach pracy na rzecz Działu Ochrony 
Osobistej. Nie przepadam za tego typu zleceniami, cóż jednak robić, 
nie odmówię przecież szefom. Zależy mi na pracy, a narzekać nie ma 
co. Mógłbym przecież pracować w Security Service Corp. i mieć na 
codzień kontakt z tego typu robotą. A tak odwalę raz na miesiąc zlece-
nie dla Działu Ochrony Osobistej i po ptakach. Wróćmy do sprawy. 
Tego dnia założyłem kamizelkę kuloodporną i wziąłem służbową Be-
rettę. Oto jeden z powodów, dlaczego nie cierpie tego rodzaju roboty. 
Broń ostra. Zlecenie proste jak drut. Ochrona niejakiego Zigii Men-
tersa, biznesmena, począwszy od przyjazdu samolotem o 9 rano przez 
dwanaście godzin pobytu w City, aż do eskorty na lotnisko. Znaczy 
się przyjeżdża bogaty dupek niewiadomo skąd, wozi się po mieście 
bimbając w najlepsze, a w przerwie bimbania załatwia nudne jak fla-
ki interesy zwieńczone podpisem lub wymianą fantów. To zlecenie nie 
było wyjątkiem. Prawie.
Na lotnisku czekał na mnie mężczyzna postury dość wątłej, w ele-
ganckim garniturze za 2000 papierów, włosy blond, przylizane i w 
ogóle gościu przybity. A co tam fizjonomia, grunt, że portfel wypchany
forsą i kartami kredytowymi. Znaczy się swój. Klient. Zaprosiłem go 
do służbowej limuzyny – firma ma kilkanaście takich opancerzonych
furgonów – i zaczeliśmy przejażdżkę. Najpierw do hotelu. Wybrał so-
bie nieduży Grant So Hotel. Pokój 303. Stałem przy tych drzwiach 
równo dwie godziny zanim dał oznaki życia. Wykąpany i spryskany 
pachnidłami, chyba tymi z feromonami działającymi na kobiety. Nie 
jestem babą, więc nie dziwota, że dla mnie najzwyczajnie w świecie 
śmierdział. Mniejsza o to. Poprosił o damulkę do towarzystwa, zna-
czy się prostytutkę. Wybrałem mu blond sexbombę i zeszło mu z nią 
trzy godziny. Standard. Najdłużej rypią Arabusy. Kiedyś takiego 
chroniłem, to rypał sobie trzy przez siedem godzin. Po tym relaksie 
gościu zapowiedział wyjazd do małej kawiarenki Blu Git, tuż przy Ta-
mizie. Wnioskowałem słusznie, że tam załatwiać będzie interesy. Sa-
mej kawiarenki nie znałem, pełno ich w City. Przytulna, nie powiem. 
Usiedliśmy w rogu, tuż przy niewielkich palmach. Zająłem miejsce 
przy sali, klient przy ścianie. Miałem stąd dobry widok na resztę po-
mieszczenia, niedużej sali zastawionej stolikami, na przeciwko był 
bar. Klient zamówił krwisty stek i Brendy. Ja nic, w pracy nie jem. 
Był w połowie konsumpcji, gdy do stolika przysiadło się dwóch go-
ści. Wysoki Blondas w białym garniturze i jakiś wielki grubas, jego 

goryl. Krótka wymiana spojrzeń utwierdziła mnie w przekonaniu, 
że z nim nie będzie kłopotu. Typ wielkiego, ciężkiego klocka 

z anemicznym refleksem. Klient dał znak, przeszliśmy do
meritum sprawy. Dla mnie osobiście to był stek na-

ukowych bzdur, ta cała konwersacja, w jaką wdał 
się mój klient. Na zakończenie półtora godzinnej 
pogaduchy wymienili się fantami. Mój klient dał 
dysk w zamian za walizkę. Sprawdził dyskretnie 
zawartość i przypieczętował tranzakcję uści-
skiem dłoni z blondasem. No to teraz z górki. 
Powrót do hotelu i małe rypanko, po czym od-
jazd w siną dal. Moje błogie marzenia o koń-
cu roboty przerwał stukot metalowego przed-
miotu o posadzkę. Kurwa! Znam tego rodzaju 
dźwięk i nieomylnie kojarzy mi się z choler-
nym granatem. Instynktownie zastawiłem się 
stołem i padłem na podłogę, kryjąc klienta. 
Wybuch, krótki i suchy jak pierd. Powietrzem 
targnął podmuch, dźwięk tłuczonego szkła i ję-
ki rannych. Stół jakoś oparł się zniszczeniom, 
klient rozpłaszczył się na podłodze, jak mucha 
na szybie samochodu, dusząc walizkę. Wychy-
liłem się zza stołu, by oszacować straty i na-
mierzyć wrogów. Tak jak myślałem, grubas fleg-
matyk nawet nie zareagował na granat, została 
z niego miazga. Blondyn leżał zakrwawiony bez 
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oznak życia, ale co mie to obchodzi? Nie mój interes. Chciałem po 
prostu, by ten parszywy dzień zakończył się. Chciałem przeżyć. Na-
pastników było dwóch, uzbrojonych w UZI. Niewysocy, krępi, w ko-
miniarkach jak na pieprzonych filmach, ale to nie był film. Wygarnęli
do mnie serią. Kurwa jakie to szczęście, że stół był metalowy. Zaczęli 
jazgotać po chińsku. Tak, znam ten język, nie powiem skąd, nieważne. 
Chcieli zajść mnie z obu stron. Nie dałem im tyle czasu. Ignorując 
obstrzał wychyliłem się i wywaliłem z mej Beretty. Ukochana 
moja, nie zatnij się, nie zawiedź skarbie. Strzał za strzałem, 
trafiłem jednego w korpus i poprawiłem w głowę. Trafio-
ny, zatopiony. Został jeden. Usłyszałem dźwięk syreny, 
to Straż Korporacyjna. Dzięki Bogu.
Pozostały Chińczyk, czy też gościu mówiący po 
chińsku, odpuścił i zwinął się przez bar na zaple-
cze. Pewnie szukał tylnego wyjścia. Kumple powie-
dzieli mi potem, że dorwali skurczybyka na ulicy, 
ale to już nie mój problem. Pozbierałem klienta 
z podłogi, zdałem relacje Straży, a ta przekazała 
ją policji. Następnie odwiozłem gościa do hotelu. 
Cały był roztrzęsiony. Obyło się bez dziewczynek. 
Nie dziwię się. Potem eskorta na lotnisko i krótki 
męski uścisk ręki na pożegnanie. Mały gest, a cie-
szy, w końcu uratowałem mu życie. I tak zszedł ten 
dzień. Gdy zdaję raport, targają mną mieszane 
uczucia. Z jednej strony cięszę się, że odwaliłem 
kawał dobrej roboty. Dostałem nagrodę i dwuty-
godniowy urlop. Płatny, ma się rozumieć. Z dru-
giej strony, chyba jestem na to za stary.
Na zakończenie szef powiedział, że Klient za-
strzegł sobie moją osobę jako Bodyguarda przy 
okazji kolejnych wizyt w City. Po prostu zajebi-
ście.

DZIAŁ KOMUNALNY

W ramach tego działu pracownicy City Corporation dbają o infra-
strukturę Kwadratowej Mili. Podobnie jak w całym Londynie, tak i w 
Kwadratowej Mili cała infrastruktura jest poprowadzona pod ziemią. 
Po pierwsze, tak jest bezpieczniej dla cennych rur i przewodów, po 
drugie, na powierzchni nie bardzo jest na to miejsce. Sieć infrastruk-
tury ukryta jest w specjalnych tunelach i rowach, ale pod ulicami 
Londynu biegnie wiele specjalnie wybudowanych tuneli serwiso-
wych, które pozwalają na przeprowadzanie reperacji i konserwacji 
rur oraz przewodów bez zrywania jezdni i chodników. I tu widzimy 
rolę działu komunalnego City Corporation. Ostatnimi czasy okazało 
się, że czas nie jest najgorszym wrogiem dla przewodów ukrytych 
pod ziemią. Gorszą zmorą okazały się przestępcze grupy, które doko-
nują uszkodzeń sieci przewodów, by przejąć kontrole nad wybranymi 
kamerami systemu Moritoring X. A wszystko po to, by dokonywać 
włamań, czy rozbojów. Gangi korzystają z tuneli serwisowych, po-
dobnie jak pracownicy działu komunalnego City Corporation oraz 
serwis Agendy 7 na terenie reszty Londynu. I tu widzimy kolejną rolę 
działu komunalnego, ochronę podziemnej infrastruktury na obszarze 
Kwadratowej Mili przed gangami. Co więcej korporacyjni pracowni-
cy mają prawo strzelać do przestępców z broni ostrej bez ostrzerze-
nia. Wiadomo, że pod ziemią nie uświadczysz uczciwego obywatela. 
Z tego powodu wszyscy pracownicy wykonujący pracę w ramach 
tego działu są uzbrojeni i przeszkoleni z zakresu użycia broni. Bar-
dzo często towarzyszą im pracownicy z działu ochrony osobistej czy 
Straży Korporacyjnej. Potocznie członków gangów nazywa się kor-
nikami. Przytoczę teraz raport z konta Daniela Beretta.

Plik archiwalny 67. Interwencja przy Houndsditch ST. 
Zeszło nas pod ziemię czterech. Dwóch pracowników serwisu, ja 
i Wells ze Straży Korporacyjnej. Przeszliśmy może ze sto metrów do 
miejsca docelowego. Tutaj siadło coś w przewodach. Nie znam się 
na tym, od tego są techniczni. Ja robię za ochronę. Razem z Wellsem 
lustrowaliśmy oba końce tunelu non stop. W tej robocie trzeba być 
czujnym i zwartym. Mijał kwadrans za kwadramsem, w końcu gdzieś 
po 11 zdawało mi się, że z lewej usłyszałem stłumiony dźwięk piłki do 

metalu. Wells nic nie słyszał. Zostawiłem go więc pod telefonem i po-
szedłem poszukać źródeł dźwięku. W razie czego miał przybyć z od-
sieczą. Idę sobie korytarzem na lewo od naszego stanowiska. Przede 
mną tunel w górę i w dół. Wybrałem drogę w dół, kierując się instynk-
tem. I znowu dźwięk, jakieś sto metrów na wprost. Skradam się, po-
woli ważąc każdy krok, ostrożnie, pomalutku, prosto do celu. Wyglą-
dam za róg, a tu przede mną (jakieś dziesięć metrów z przodu) grupa 
pięciu mężczyzn. Ubrani na czarno, w robocze ciuchy. W takich się 
chodzi na budowę lub do kanałów. Wszyscy młodzi, góra dwadzieścia 
parę lat. Uzbrojeni, przynajmniej dwóch. Jeden wysoki i barczysty 
z włosami ciemnymi związanymi w kucyk. Drugi średniego wzrostu, 
przesadzisty o zwartej budowie ciała. Łysy, z kolczykiem w prawym 
uchu. Znaczy się pedał. Oboje z shotgunami na plecach. Stoją i ga-
dają. Zainteresowała mnie pozostała trójka. Jeden majstrował przy 
przewodach, podłączał laptopa. Sprawa jasna. Korniki. Co robić? 
Wołanie przez komunikator o pomoc mogłoby sprowadzić Wellsa, ale 
oznaczałoby także zdradę położenia i ostrzał gangsterów. Cholera ja-
sna! Mogłem to przewidzieć. Jednego byłem pewien, musiałem dzia-
łać szybko, bo korniki po włamaniu się do systemu szybko przejdą 
do akcji na powierzchni. Pewno już mieli upatrzony bankomat. Zde-
cydowałem się wykorzystać zaskoczenie i ostrzelać bandytów. Wells 
usłyszy strzały i sprowadzi pomoc.
Nie myśląc chwili więcej, wyciągnąłem Berettę i oddałem krótką se-
rię. Strzał za strzałem. Pierwsi w kolejce oberwali dwaj uzbrojeni 
w śrótówki. Ścięło niższego, a wyższy zwalił się na ziemię niedługo po 
nim. Zostało trzech. Ten z laptopem, odwracając się, wygarnął z He-
klera. Ledwo zdołałem się uchylić. Zasypali mnie gradem kul, modli-
łem się w duchu o pomoc Wellsa. Hałas wystrzałów zakończył się tak 
szybko i gwałtownie, jak się zaczął. Wyjrzałem za róg, znowu gotowy 
oddać strzał. Po bandytach ani śladu poza dwoma postrzelonymi. 
Tylko tupot nóg informował, że nie wyparowali. Gonić ich? Nie, ży-
cie to nie film, lepiej poczekać na wsparcie. Postanowiłem sprawdzić
leżących. Jeden jeszcze dawał znaki życia, ten wyższy. Cóż, znam się 
na pierwszej pomocy i pomogłem draniowi. Potem pałeczkę przejmie 
Straż Korporacyjna, która odstawi go na policję. Znając życie, będzie 
milczał jak grób, nie piśnie pary z gęby, bojąc się odwetu kumpli. Nie 
mój problem. Udało mi się udaremnić włam do systemu i ewentualną 
kradzież. Czeka mnie premia, może i płatny urlop. I tak moje błogie 
rozmyślania nad zaszczytami przerwał tupot nóg. Tym razem za mną. 
Odwróciłem się błyskawicznie z Berettą gotową do strzału, ale spoko, 
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to tylko Wells. Podniecony cały i zły, że ominęła go impreza. Póżniej 
mi powiedzieli, że tamtych nie złapano. Znali podziemne tunele jak 
własną kieszeń chyba i zwiali. Cóż, takie życie.

DZIAŁ OCHRONY

 Pracownicy działu to starzy wyjadacze z działu Straż Korpora-
cyjna i Ochrona Osobista. Słowem lojalni i sprawdzeni ludzie. Ich 
podstawowe zadanie to sprawdzanie lojalności młodych stażem i na-
gradzanie lub karanie ich w zależności od postawy. Ponadto ochro-
na siedziby firmy i jej bazy danych. Sama chroniona jest systemem
Omega (patrz podręcznik podstawowy II edycja). Oto raport z jednej 
z akcji działu.

Plik archiwalny 478. Sprawa Silverblastera. 
Silverblaster. Tak nazywa się nieuchwytny jak dotąd haker. Zacznę 
od początku. W 1998 roku bazy danych Firmy zabezpieczono syste-
mem Omega, zastępując mniej zawansowany, ale dużo tańszy Vul-
cano. Dlaczego? Rok wcześniej zanotowano wzrost prób włamań do 
baz danych. Niektóre zakończone były powodzeniem i stwierdziliśmy 
przeciek fragmentów map systemu podziemnych tuneli pod Kwadra-
tową Milą. Znajomość tego systemu bardzo ułatwiłaby przestępczym 
grupom atak na Moritoring X. Faktycznie zanotowano wzrost uda-
nych obrabowań bankomatów. Moritoring X, który zabezpieczał je, 
zawiódł. Gangi przejmowały kontrolę nad wybranymi kamerami na 
czas potrzebny do udanego włamu, po czym ulatniały się, znikając 
w czeluściach kanałów. Na włamy narażone były bankomaty oddzia-
łów banków mieszczące się na obrzerzach Kwadratowej Mili. Znaczy 
się, że topografia sieci tunelów centrum Kwadratowej Mili była dla
przestępców jeszcze zagadką. Szefowie City Corporation zabligowali 
nasz wydział, by taki stan rzeczy utrzymał się. W tym celu wymie-
niliśmy system informatycznych zabezpieczeń Vulcano na Omegę. 
Równocześnie w sieci tunelów pod Kwadratową Milą rozstawiliśmy 
czujniki powiadamiające o intruzach. Rozmieszczenie poznać można 
studiując dokładne elektroniczne mapy tuneli, które skrywa baza da-
nych Firmy. Wieści o nowym, lepszym systemie zabezpieczeń, musiały 
wyciec na ulicę. Przecieki mają to do siebie, że działają w obie stro-
ny. Z kolej my, dzięki kontaktom z ulicy, dowiedzieliśmy się, że gangi 
wyznaczyły nagrodę dla hakera, który złamie nasz system i skradnie 
mapę tunelów. Kierując się zasadą, że najlepszą obroną jest atak, 
postanowiliśmy sprowokować atak na naszą bazę danych, stwarzając 
ku temu sprzyjające warunki. Taki kontrolowany przeciek. Wyznaczy-
liśmy do operacji Meduza trzech naszych ludzi. Oto raport z przebie-
gu operacji Meduza:
1. Tom rozpuścił po ulicy wieści, że zamierza sprzedać kody do sys-
temu zabezpieczeń bazy danych City Corporation. Czekaliśmy na 
ewentualnych chętnych, równocześnie planując przetarg na naja-
trakcyjniejszą z ofert kupna. Natomiast ja z Hankiem popracowa-
liśmy nad fałszywą mapą tuneli, którą umieściliśmy w plikach bazy 
danych firmy. Kody zabezpieczeń miały być bowiem prawdziwe, co
miało podnieść naszą wiarygodność jako handlarzy gorącego to-
waru. Plan był taki, by namierzyć jak najwięcej chętnych hakerów. 
Następnie przyłapać na włamaniu do bazy danych firmy najlepszego
z nich. Założyliśmy, że przetarg wyłoni zawodowca, który połakomi 
się na nagrodę gangów. Pozostałych kupców miano aresztować, nie 
wcześniej jednak jak po ujęciu „grubego zwierza”.
2. Kupców znalazło się trzech. Przetarg zorganizowaliśmy w Hoot 
Pub, znanego z lewej klienteli. Znaczy się Pub gościł niespokojnych 
duchów wszelkiej maści, młodych gniewnych i starych wilków. Chcie-
liśmy, by poczuli się jak u siebie. Dwóch młodych mężczyzn i dziew-
czyna najwyżej szesnastoletnia. Jeden niski i gruby w okularach jak 
gogle, drugi wysoki i chudy cały w piegach. Oboje mieli bladą, nie-
zdrową cerę, która od lat chyba nie uświadczyła słońca. Dziewczyna 
natomiast to typowa gwiazdka. Rozmowę z nimi podjął Tom, a my 
ograniczyliśmy się do dyskretnej obserwacji. Już kilka chwil konwer-
sacji upewniło nas, że dwaj młodzieńcy to hakerzy płotki, zwykli kom-
puterowcy skuszeni nagrodą. Tych postanowiliśmy pouczyć jedynie 
grzywną, ale wszystko w swoim czasie. Przeczucie mówiło mi, że za 
dziewczyną stoi ktoś znaczny i wart uwagi. W finale rozmowy tych
dwóch odpadło. Oszczędności jakie wysupłali z kieszeni nie przebiły 
oferty dziewuszki. 5000 funtów. Nieźle. Rozczarowanymi młodzień-
cami zajął się Hank. Znalezienie ich lokum to jego zadanie. Dzięki 
podczepionym przez Toma pluskwom powinno być proste. Wracając 

do dziewczyny, zarządała podania Kodów do sprawdzenia ich auten-
tyczności. Po ich otrzymaniu, wysłała esemesem z komórki. Następ-
nie otrzymaliśmy forsę w kopercie, a dziewczyna się zmyła. Śledzenie 
jej nie miało sensu. Wiedzieliśmy, że nie doprowadzi nas do hakera. 
Najprawdopodobniej nie znała go osobiście. Potrzebna mu była jako 
łącznik.
3. I tak doszliśmy do finału operacji. Nasz haker włamał się do syste-
mu. Przeszukiwał pliki bazy danych, pobierznie szukając mapy tuneli. 
Namierzył ją i ściągnął. Zajeło mu to z dwie minuty. Zawodowiec. 
Jakie to szczęście, że zostawił po sobie wizytówkę. Silverblaster. Po 
prostu wspaniale. Mieliśmy okazje pochwycić jednego z najlepszych 
i najbardziej zuchwałych hakerów w Wielkiej Brytanii. Niestety zbyt 
wcześnie dzieliliśmy skórę na niedźwiedziu. Oczywiście zlokalizo-
waliśmy jego komputer, ale policja, którą powiadomiliśmy, znalazła 
jedynie pusty pokój w motelu na obwodnicy Londynu. Zdążył zwiać. 
Udało się jednak znaleźć dowody przestępstw u pozostałej dwójki ha-
kerów i dostali potężną grzywnę. Wieścio łapance hakerów rozeszły 
się po ulicy i to na jakiś czas dało spokój próbom włamywania się do 
naszej bazy.

Podsumuwując, operacja Meduza zakończyła się połowicznym 
sukcesem. Udało się nastraszyć światek hakerów i zapewnić lepszą 
ochronę naszym danym. Jednak City Corporation zyskało nowego 
wroga w osobie Silverblastera, którego wykiwaliśmy na pięć paty-
ków. Cóż, jesteśmy gotowi na jego ripostę…

KARIERA W CITY CORPORATION
City Corporation prowadzi staranną selekcję wśród potencjalnych 

rekrutów. Wszyscy muszą być nie karani. Przede wszystkim jednak 
muszą być związani z Londynem, jego kulturą i historią. Zdecydo-
wana większość pracowników to rodowici Londyńczycy. Po prostu 
kochają miasto. Szefowie City Corporation uważają, że jedynie tacy 
ludzie mogą najefektywniej pracować dla firmy. A wszystko dlatego,
że misją firmy jest jak najlepiej strzec porządku i ładu w City of Lon-
don, najstarszej części Londynu, jego swoistego serca. Przedstawię 
teraz ścieżkę kariery w firmie, która może zainteresować bohaterów.

Młody. Początkujący pracownik posiada własne konto, na które 
zrzuca raporty ze swej pracy na rzecz dwóch wydziałów: Straż Kor-
poracyjna, Ochrona Osobista.

Wymagania: Pszeszkolenie w broni palnej (historia bohatera musi 
to zawierać). Budowa fizyczna i Sprawność 3, reszta cech 2.

Umiejętności ogólne: ciche poruszanie, kłamstwo, ostrożność, 
z biurokratą za pan brat, dostrzegać, znajdowanie igły w stogu siana, 
umiejętność walki, oddziaływanie, pojazdy mechaniczne na pozio-
mie 2, natomiast zasady formalne na poziomie 1.

Profity: Firma inwestuje w różnorakie szkolenia dzięki czemu 
bohater szybciej się rozwija (koszt zwiększenia umiejętności ogól-
nej zmniejszony o 1). Jednak największą korzyścią dla pracownika 
jest służbowe mieszkanie w jednej z kamienic w City of Londyn. 
Firma uważa, że lokum w Kwadratowej Mili pozwoli bardziej zrzyć 
się z dzielnicą i pozytywnie wpływa na wykonywanie obowiązków 
przez pracownika. Tak więc, gdy nadchodzi noc i City of London pu-
stoszeje, jedynymi mieszkańcami są pracownicy City Corporation. 
W pracy czy po pracy. Pensja 1000 funtów miesięcznie.

Wyga. Doświadczony pracownik. Dodatkowo realizuje zadania 
dla działu Ochrony.

Profity: 2000 funtów miesięcznie. Członkostwo w wybranym 
Londyńskim klubie, w klubie nocnym… lub jednorazowa roczna 
premia 2000 funtów.

Wymagania: Budowa fizyczna, Sprawność wartość 4, natomiast
Manipulacje i Intelekt 3, reszta cech ma wartość 2.

Umiejętności ogólne: ciche poruszanie, ostrożność, umiejętność 
walki, pojazdy mechaniczne na poziomie 4; kłamstwo, znajdowa-
nie igły w stogu siana, z biurokratą za pan brat, zasady formalne, na 
poziomie 2 natomiast akrobatyka, dostrzegać, oddziaływanie ma po-
ziom 3.

Oprócz tego jest jeszcze Dział Administracyjny firmy i Komunal-
ny. W pierwszym pracują weterani powyższych działów na emery-
turze lub rencie. Natomiast w drugim robotnicy starannie wybrani 
przez szefów działu Ochrony. 

Paweł Branecki jest autorem gry „Zły: Moc, Władza, Nieśmiertel-
ność”. Aktualnie pracuje nad trzecią edycją, którą zamierza wydać.

Paweł „Cronos” Branecki
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Z i e l a r z
Renata „Ashnod” Bursa

– Więc potrzebna jest wam trucizna…Jakie-
go typu? Jak szybko ma działać? Może jedna 
z tych rzadkich, praktycznie niewykrywalnych? 
Oczywiście, to drożej kosztuje… Antidotum 
też? Nie? Szkoda… Nie, nie mam zahamowań 
kapłanów ani medyków. Mnie nie obowiązuje 
przysięga nieszkodzenia… Ale zysk za dodat-
kowy towar byłby większy…

– Przejdźmy do rzeczy. Te czarne kulki to 
pokrzyk wilcza jagoda. Wystarczą 3-4, aby 
uśmiercić dziecko, 10 dla dorosłego. Wystar-
czy podrzucić do posiłku… Coś łatwiejszego 
w użytku? Może wyciąg z muchomora? Albo 
z naparstnicy, będzie to wyglądać na zwykły 
atak serca. Nie? To może cykuta albo zimowit? 
Daje gwarancję, tego nikt nie przetrzyma…

– Więc potrzeba środka , który wykończy naj-
lepszego konia sąsiada? Dobrze trafiliście.
Dodajcie mu ten wyciąg z tojadu do wody, 
oczywiście końską dawkę, he, he, he… Żar-
towałem, wystarczy pól fiolki. Albo dorzućcie
to ziele do żłobu. Skrzyp błotny wykończył już 
niejednego konia czy krowę… Oczywiście, że 
zadziała. Polecam się na przyszłość!

– Plaga moli dokucza? Nic prostszego, wystar-
czy trochę bagna. Nie, nie żadne błoto, to taka 
roślina… Odstraszy mole z całego domu… 
Acha i lepiej trzymać bagno z daleka od dzie-
ci…
Nie, nie jest niebezpieczne, po prostu trujące… 
Coś innego? Proszę bardzo. Wystarczy powie-
sić ten pęk wrotyczu w przewiewnym miejscu. 
Może nieco mniej skuteczny, ale za to ma lep-
szy wygląd i zapach… Tak, nie jest trujący, 
proszę się nie bać o syna…

– …do zatruwania strzał, szybko działający 
i zabijający na miejscu. Wysokie macie wy-
magania, wysokie. Dobrze trafiliście. Akurat
mam jeszcze trochę wyciągu z kory kulczyby… 

Wystarczy zatrutą strzałą drasnąć ofiarę, udu-
si się w ciągu kilku chwil, będzie bez szans. 
Dlaczego tak drogo? Cóż, ta jadowita roślina 
nie chce u nas rosnąć, woli cieplejszy klimat… 
A mój zapas na wyczerpaniu…

– Jak to, jakiś zielarz sprzedał waszej córce to 
ziele jako środek poronny? Chyba nie wypiła 
naparu z tej gałązki? Przecież to trucizna! 
Można to rozpoznać chociażby po zapachu! 
Więc jednak wypiła… Cóż, moje kondolencje. 
Myślę, że w tej chwili nic już jej nie pomoże, 
dziecku tym bardziej. Nie, to nie ja to sprzeda-
łem! To na pewno ten truciciel z naprzeciwka! 
Ja nigdy nie sprzedałbym damie nic tak groź-
nego jak jałowiec sawina! A tamten szarlatan 
ostatnio próbował sprzedać ciemiernika jako 
środek przeczyszczający! Przecież to trucizna! 
Czym prędzej zajmie się nim kat, tym lepiej…

*  *  *
– Wstawaj leniu, robota czeka. Mamy dziś 
zamówienie z dworu na atrament. Czas byś 
wreszcie samodzielnie zebrał składniki. Czer-
wone maki na czerwony i czernidłak na czarny. 
Co? Nie pamiętasz jak wygląda czernidłak? 
Ani gdzie rośnie? Może powinienem dolać ci 
wywaru z tego grzyba do piwa, na pewno na 
długo byś popamiętał, o ile byś przeżył oczywi-
ście… Rusz się wreszcie! Idź szukać na łąkach 
pod miastem. Nie wracaj bez pełnych koszy 
składników. I pamiętaj, kapelusz czernidłaka 
musi się rozpływać, a maki muszą być świeże!

– Ostrożniej z tym słojem! To szafran, jedna 
z najdroższych przypraw, używana jako barw-
nik na książęcych stołach. Dlaczego jest taki 
drogi? A jak myślisz, z ilu kwiatów było trzeba 
zbierać ten pomarańczowy proszek? W dodat-
ku nie rosną w przydrożnym rowie, tylko w gó-
rach, a kwitną w czasie, gdy wyprawa w góry 
jest bardzo nieprzyjemna i niebezpieczna…

– Mamy dziś te obrusy do ufarbowania na 
ucztę. Jaśnie Państwo zażyczyli sobie, by były 
żółte… Twierdzisz, że to głupi kolor dla obru-
sów? Też tak uważam, ale skoro płacą za kolor 
żółty, to będzie żółty. Odetnij wąski pas mate-
riału i potnij go na kilka części. Sprawdzimy 
jak przyjmą nasze różne barwniki. Zastosuj 
barwniki z lnicy, kory, żarnowca… Może nie 
są bardzo trwałe, ale kto się będzie tym przej-
mował po uczcie. Tak… wydaje się, że wywar 
z kwiatów żarnowca będzie najlepszy. Pamię-
tasz, jak przyszedłeś do mnie po raz pierwszy, 
wydawało ci się, że żarnowiec nadaje się tylko 
do robienia mioteł. Nie wiedziałeś, że cho-
ciażby z kory można uzyskać brązowy barw-
nik. Dalej, do pracy, mamy niewiele czasu do 
zmierzchu…

– Księżna pani zachwyca się czerwienią 
wschodnich dywanów. Chce mieć suknię 
w identycznym kolorze! Dalej, trzeba porów-
nać wszystkie nasze barwniki, może któryś ma 
zbliżoną barwę… W naszym klimacie nie za-
kwitnie żaden granatowiec, więc nie będziemy 
mieć konkurencji… Jaka nieuczciwość? W na-
szym fachu liczy się zysk!

– Powitaj uprzejmie tych kupców. Przyjechali 
do nas z daleka. Pewnie przywieźli dużo suk-
na. Przygotuj nasze najlepsze barwniki: ali-
zarynę z korzenia marzanny i indygo z rdestu 
ptasiego. Część możesz ufarbować wykorzy-
stując tańsze liście brzozy… I pokaż im kilka 
skór ufarbowanych owocami czarnego bzu, na 
pewno przypadną im do gustu…

– A nie mówiłem? Zaraz przyjdzie sam książę 
obejrzeć nasze barwione skóry. Prędko, ogar-
nij się trochę! Aleś się zaplamił, niech cię… 
Szybko weź korzeń mydlnicy z tamtej półki 
i idź się umyj. Jeszcze tu jesteś?

Niewielki dom wybudowany z prostych drew-
nianych bali znajduje się na samym obrzeżu 
miasta. Z wnętrza o każdej porze dnia i no-

cy dobywa się cała gama zapachów ziół, a ściany 
budynku zdążyły już dawno poczernieć i spękać. 
Niemniej mieszkającemu w nim Starvinowi nigdy 
nie brakuje klientów, a jego sława sięga daleko. 
Nie narzeka też na brak uczniów, choc mało który  
wytrzymuje z nim dłużej niż kilka dni. Oficjalnie
trudni się wyrabianiem barwników i farbowaniem 
tkanin, w rzeczywistości największe zyski czerpie 
z wykorzystywania swej wiedzy zielarskiej w nieco 
inny sposób…

mailto:hollow@autograf.pl
mailto:ashnod@interia.pl
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M o r h e n  S a d h y b
Kaer Morhen

Dumna twierdza przez wieki była siedzibą 
drapieżnych istot stworzonych do zabija-
nia. Kiedy ostatnie odeszły z tego świata, 
o Wiedźmińskim Siedliszczu zapomniano. 
Niektórzy jednak przechowali pamięć o ta-
jemnych sposobach mistrzów wiedźmińskich, 
o eliksirach, mutacjach i Próbie Traw.

Emeth Katur, podróżnik z Koviru

Po śmierci wiedźminów Kaer Morhen 
opustoszał. Odwieczna magia twierdzy trzy-
mała rabusiów z dala, ale stare księgi pokrył 
kurz, a cegły skruszały z upływem lat.

Pewnego dnia w ruinach zatrzymał się 
Kalhyn, uczony z dalekiego wschodu. Przez 
dwa lata studiował księgi i zwoje zachowane 
w twierdzy. Sprowadził do pomocy specjali-
stów z rodzinnego kraju i wkrótce pradawne 
mury zostały odbudowane. Wzniesiono nowe 
umocnienia, zasypano fosę, a dziedziniec za-
roił się od Hasarczyków, rodaków Kalhyna.

Wyznawcy Jedynego, odrzucający bogów 
znanych mieszkańcom Kontynentu, uważali 
się za wyższą rasę, godną panować nad ca-
łym światem. Wykazywali się arogancją i nie 
ukrywali pogardy dla „niewiernych”.

Prace w Kaer Morhen nie umknęły oczom 
sąsiadów i wieść o obecności przybyszy zza 
gór obiegła Kontynent. Wkrótce twierdza za-
słynęła pod nową nazwą.

Sadhyb

Pierwszy raz usłyszałem o Twierdzy Hasarów 
od przyjaciela z Ard Carraigh. Z bojaźnią 
w głosie opowiadał o czarownikach z prze-
klętej górskiej siedziby. Zakazanymi parają 
się rzeczami, mówił.

Sohar Tarion, generał wojsk Kaedwen

Hasarowie przemianowali twierdzę na 
Morhen Sadhyb. Wkrótce zawrzało od plo-
tek na jej temat. Widziano zamożnych po-
dróżnych, którzy zatrzymywali się na gości-
nę u Kalhyna, a obcy pojawiał się na wielu 
dworach jako honorowy gość. Tylko czarow-
nicy stronili od niewysokich ludzi z twier-
dzy, otwarcie gardzili ich obcesowością, 
ostrzegali przed rzekomo knutymi spiskami.

Kalhyn w podziemiach Kaer Morhen 
stworzył ogromne laboratoria, do których 
wstęp mieli tylko wierni. W rozległych sa-
lach przychodziły na świat wytwory nauki 
Hasarów wspomożonej wiedzą wiedźminów 
– mutanty, potwory, mieszańce, podejmo-
wano próby klonowania zwierząt i ludzi. 
Okolica Sadhyb stała się niebezpieczna 
dla przypadkowych wędrowców. Widywa-
no rozszarpane ciała i bestie przemykające 
w ciemnościach.

Nieudane odpady z eksperymentów po-
rzucano w strefie wyznaczonej wokół twier-
dzy, aby odstraszyć intruzów. Zamknięto 
bramy dla niewiernych. Jedynie wyznawcy 
Jedynego mieli wstęp w obręb świętych mu-
rów.

Pierwsze sukcesy nadeszły wkrótce. Sa-
dhowie – jak nazwali się nowi właściciele 
Kaer Morhen – zaczęli oferować, najpierw 
za darmo, a później za złoto i środki potrzeb-
ne do eksperymentów, a nawet niewolni-
ków, pierwsze wyroby. Dodatkowo medycy 
świadczyli usługi plastyczne.

Na dworze króla Kaedwen pojawili się 
ogromni wojownicy niezwykłej siły i zręcz-
ności, córka króla wypiękniała z dnia na 
dzień, a chłopi znaleźli w korycie Gwen-
lench setkę wypatroszonych zwłok. Tryby 
Morhen Sadhyb ruszyły. Nic nie było w sta-
nie zatrzymać przybyszy zza gór w wykona-
niu Wielkiego Planu.

Twórcy

Tworzymy nową rzeczywistość. Nasze wy-
twory są świadectwem postępu i rozwoju, cu-
downym wykorzystaniem darów Jedynego.

Kalhyn Rahla, Wielki Mistrz Sadhów

Nie minęło pół roku, a o Sadhach stało się 
głośno na całym kontynencie. A to za sprawą 
Jahirów – zwinnych i szybkich morderców 
o białej skórze i włosach, których zaczęto 
sprzedawać na królewskie dwory i do osobi-
stych armii co bogatszych szlachciców.

Medycy Kalhyna nie zdradzili sposobu, 
w jaki stworzyli mutantów, ale plotki roz-
przestrzeniły się po całym Kontynencie. 
Wkrótce wyszło na jaw, że – za ogromne 
sumy – w Morhen Sadhyb kupić można jesz-
cze bardziej interesujące twory.

Garasów – ogromne i krwiożercze psy 
idealne do pilnowania siedzib możno-
władców. Jasów – świetnych robotników 
o słabym rozumie, ale silnych ramionach. 
A nawet isze, kudłate zwierzątka domowe 
poprawiające samopoczucie właściciela.

Dodatkowo Sahdowie nie zatrzymali się 
na operacjach upiększających, ale zaczęli 
wykonywać także operacje zmiany wyglądu, 
a nawet upodobniania do innych osób, czy 
zmiany płci.

Plotka, że nikt nie wychodzi z laborato-
riów Morhen Sadhyb niezmieniony – zmiany 
nie zawsze zaś są tym, czego zleceniodaw-
ca sobie życzył obejmują bowiem nie tylko 
ciało, ale także umysł – nie została nigdy 
zdementowana przez Kalhyna, ani żadnego 
z jego podopiecznych. 

Z prochu w proch

Widziałem Karela wcześniej, miałem okazję 
widzieć księcia także potem. Radość kró-
lewskiej pary była wielka, rozterka dworu 
również. Nie dociekam ile pieniędzy zmieniło 
właściciela, ale stary Kahlyn wydawał się 
bardzo zadowolony.

Emeth Katur, podróżnik z Koviru

Kiedy choroba pozbawiła króla Kaedwen 
jedynego potomka, Sadhowie zdradzili się 
z kolejną umiejętnością. Zaoferowali się 
ożywić zmarłego Karela i dokonali tego. 
W podziemiach Sadhyb ciało księcia zostało 
przywrócone światu. Stracił pamięć, ale nie 
umniejszyło to dokonania Twórców (jak za-
częto nazywać mistrzów z Morhen).

Wzburzenie duchowieństwa było równie 
wielkie jak radość królewskiej pary. Wtedy 
pokazało się, że Sadhowie trzymają w szachu 
cały Kontynent – nikt nie ważył się atakować 
twierdzy, nikt nie sprawdził, czy jahirowie 
będą walczyć przeciw Twórcom.

Pieniądze i podarki obłaskawiły najbar-
dziej zbulwersowanych. Wkrótce nawet du-
chowieństwo zapomniało o całej sprawie. 
Przymknęło oczy również na powtórne oży-
wienia, publicznie wyrażając oburzenie, ale 
nie podejmując działań. Zaczęto mówić, że 
podziemia Morhen Sadhyb pełne są złota, ale 
wszyscy, którzy próbowali to sprawdzić, gi-

Tomasz Kucza

M o r h e n  S a d h y b
alternatywna historia wiedźminowego świata

artykuł | Wiedźmin

Artykuł „Morhen Sadhyb” w pierwotnej wersji był publikowany w Inkluzie. Tekst został przeredagowany i wydłużony.

Tomasz Kucza

mailto:magnes@poczta.fm
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nęli w szponach garasów i gorszych jeszcze 
stworów.

Słudzy Jedynego

Nasze umysły tworzą wspólnotę w Sadhyb, 
ku chwale Jedynego, który dał nam rozum na 
podobieństwo Swojego, byśmy mogli konty-
nuować wielkie dzieło Stworzenia.

Kalhyn Rahla, Wielki Mistrz Sadhów

Sadhowie w wielkiej tajemnicy utrzymują 
wyznawaną religię. W Sadhyb – i tylko tam! 
– posługują się własnym językiem, od dawna 
już nie wpuszczają do twierdzy obcych. Na-
zywają niewiernych salanami i dopuszczenie 
ich do Morhen uważają za najgorszy grzech.

Salan, który usłyszy choćby jedno słowo 
w mowie mieszkańców Morhen, dowie się 
imienia Jedynego (którego poza Sadhyb się 
nie wymawia) lub szczegółów dotyczących 
religii Hasarów, musi zginąć. Hasara, który 
zdradził tajemnicę Sadhów niewiernemu lub 
odszedł od wiary, czeka śmierć z rąk pobra-
tymców.

Mieszkańcy twierdzy zamierzają, jako 
wyznawcy Jedynego, wykonać zakrojony na 
setki lat plan objęcia władzy nad całym Kon-
tynentem. Wykonują go bez pośpiechu, ale 
także – jak na razie – bez problemów.

Ponieważ tylko wierni są godni władać 
królestwem Jedynego, jednym z elementów 
Wielkiego Planu jest eliminacja wyszystkich 
niewiernych – a za takich Sadhowie uważają 
wszystkich ludzi i nieludzi poza Hasarami.

Badania prowadzą do wiedzy

Nie ma wątpliwości, że wielkie dzieła Sa-
dhów doprowadzą ostatecznie do ogólnego 
dobrobytu. Dlatego uważam, że cała armia 

naszego kraju powinna być oparta na jahi-
rach, którzy pod sprawnym dowódctwem są 
niepokonani.

Sohar Tarion, generał wojsk Kaedwen
podczas audiencji u króla Karela Odrodzonego

W wielkiej tajemnicy Sadhowie przepro-
wadzają badania nad Dopplerami, podobno 
już częściowo uwieńczone sukcesem. Mówi 
się, że nowe twory będą potrafiły przyjmo-
wać kształt dowolnej osoby, pozostając jed-
nocześnie absolutnie oddane twórcom.

Nieustannie prowadzone są też próby 
przywrócenia pamięci ożywianym osobom, 
ponoć nie zwieńczone na razie sukcesem. 
Tajemnicą pozostaje jednak doskonały stan 
zdrowia Kalhyna, który według informacji 
wywiadu Redanii został zabity lub ciężko ra-
niony podczas starcia z czarodziejami kilka 
lat wcześniej. Mówi się, że być może Sadhyb 
rządzi klon Wielkiego Mistrza.

Nie wiadomo czy jahirowie i inne wy-
twory Sadhów, a nawet ludzie przez nich od-
mienieni nie posiadają ukrytej furtki, która 
pewnego dnia może obudzić zaszyty głęboko 
imperatyw służby wyłącznie Twórcom.

Nazwa Morhen nikomu już nie koja-
rzy się z wiedźminami. Teraz wszyscy drżą 
przed niskimi Hasarami, którzy bezwględ-
nie rozprawiają się z wrogiem, a przyjaciół 
obdarowują hojnie. Nikogo nie dziwi widok 
maszerujących ulicami jahirów, rozszarpa-
nych przez garasy zwłok, ani cudownie przy-
wróconego do życia Karela, który silną ręką 
włada Kaedwen po tragicznej śmierci ojca.

Powyższy tekst zainspirowany został cy-
klem „Diuna” Franka Herberta.

Tomasz Kucza
październik 2003, październik 2005

M
arek „Farvus” Tarnaw

ski

MORHEN SADHYB W INNYCH SYSTEMACH

Fantasy: w grach fantasy twierdza Sadhów będzie łatwa do wkomponowania. Oczywiście nie należy wzmiankować 
wiedźminów i pradawnego Kaer Morhen, ale można założyć, że przybysze ze wschodu zbudowali swoje laboratoria 
w opuszczonej siedzibie elfiego maga albo miejscu należącym do rasy, która wyginęła przed wiekami. Eksperymenty
na Dopplerach zastąp badaniami nad likantropią albo jakimiś potworami, które w danym świecie potrafią zmieniać
kształt. Niech Sadhowie są podejrzewani o nekromancję, chociaż odkryć dokonują naukowo i unikają magii.
Postapokalipsa: tutaj Kalhyn i jego rodacy to przybysze z Korei albo Chin, mogą być także Arabami, którzy w zruj-
nowanym szpitalu (albo centrum badań genetycznych) prowadzą szeroko zakrojone eksperymenty i budują własne 
imperium, które opiera się o wiarę w jakiegoś boga lub proroka – religię utrzymują w tajemnicy, ale może to być zbitek 
islamu, chrześcijaństwa, judaizmu, a może nawet buddyzmu.
Alternatywa: w światach alternatywnych lub w naszej rzeczywistości (ogólnie: w każdej grze, która dzieje się w na-
szych czasach lub zbliżonych) Kaer Morhen może być potraktowany podobnie jak w postapokaliptyce, z zastrzeże-
niem, że należy pamiętać, iż działaniem Kalhyna na pewno zainteresują się różnorakie kościoły, policja, a może nawet 
wywiad.
Science Fiction: oczywiście w SF narzuca się od razu nawiązanie do Diuny, gdzie Theilaxianie dokonują gene-
tycznych cudów z Tancerzami Oblicza włącznie. Możesz zbliżyć Sadhów do Theilaxian albo postarać się, by nabrali 
bardziej nietypowego wymiaru – nie muszą być ludźmi, ale np. zmiennokształtnymi albo genetycznie przetworzonymi 
szpiegami nadesłanymi przez obcych. Celem są badania nad genomem człowieka oraz przygotowanie inwazji.

Kaer Morhen

mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:maretar@o2.pl
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K 
arczem i innych knajp 
w Zacofanych KrainachTM 
nie brakuje. W każdej 

znajdzie się co najmniej kilka cie-
kawych indywiduów. W artykule 
przedstawiam kilku NPCów, któ-

rych Nieboracy mogą spotkać w jed-
nej z takich zadymionych i zatę-
chłych tawern. Każdy ma jakąś 
historię i jakiś problem. Być może 
właśnie bohaterów graczy poprosi 

o pomoc…

Rycerz Fryderyk
Człowiek tak wysokiego stanu powinien raczej szwędać się 

po domach szlachty, czy prowadzić nudne konwersacje z tłu-
stymi damami dworu, niż spędzać czas w tak obskurnych me-
linach, toteż natychmiast rzuca się w oczy. Jeśli, zanim spotka 
postacie graczy, nie zostanie okradziony, pobity, zamordowa-
ny lub cokolwiek gorszego, zapewne nie odmówi sobie przy-
jemności opowiedzenia o swoim problemie.

Otóż w krainie, gdzie królem jest jego ojciec, pojawiła się 
okrutna poczwara. Fryderyk jest chuderlawy, niezbyt sprawny 
w boju i lekko zniewieściały, toteż ojciec, zamiast poprosić 
o pomoc syna, rozesłał do sąsiednich królestw listy, w których 
prosił o przybycie znakomitych wojowników, aby ubili besty-
ję. Czy gracze zdecydują się pomóc Fryderykowi odbudować 
jego wizerunek w oczach ojca?

Kapitan straży miejskiej
Jochan Jacidamrozboje

Jochan pojawił się w karczmie z bardzo ważnego powodu. 
Otóż w mieście ma się w najbliższym czasie odbyć festyn/
turniej rycerski/koncert grupy punk-rockowej, a Jochan nie 
ma wystarczająco wielu strażników miejskich, aby imprezę 
zabezpieczyć. Udał się do siedliska występku i plugawej roz-
koszy, aby zwerbować odpowiednich zawodników. Dziwnym 
trafem los rzucił przed niego naszą rozkoszną gromadkę… 

A co stałoby się, gdyby festyn był nie w smak lokalnej ma-
fii albo sekcie? Nie zapomnij jednak, szanowny Partaczu Gry,
że Nieboracy, to nie dark fantasy…

Lady Henrietta
Henrietta jest właścicielką miejscowego przybytku rozko-

szy i poszukuje pomocy w rozwiązaniu pewnego delikatnego 
problemu. Otóż jej konkurentka w interesach zdecydowała się 

za wszelką cenę wygryźć ją z interesu, uciekając się do nie-
czystych zagrań. Czy Gracze zdecydują się pomóc Henriet-
cie obronić się przed nikczemnymi występkami rywalki? Czy 
może odpowiedzą pięknym za nadobne? A może przejdą na 
stronę konkurentki z pobudek materialnych?

Karczmarz Kuba Rozlewacz
Kuba jest właścicielem tawerny, w której przesiadują wła-

śnie bohaterowie graczy. Popadł w pewien konflikt z prawem.
Straż miejska przyuważyła, że stosuje w biznesie nieczyste 
zagrania. Albo rozcieńcza piwo, czy też w miejsce dziczyzny 
sprzedaje pieczoną wieprzowinę, dociąża wagę i takie tam. Po-
dejrzewa straż miejską o nasłanie na niego zakamuflowanych
agentów. Jeśli zaufa Nieborakom, być może poprosi ich o po-
moc w rozwiązaniu kłopotu. Jako że karczma bardzo sprawnie 
prosperuje, ma w zamian wiele do zaoferowania…

Łowca nagród Zordon
Zordon niecały tydzień temu otrzymał od bogatego kup-

ca zadanie. Miał wytropić i sprowadzić pewnego człowieka 
w stanie żywym lub nie. Wszystko szło jak z płatka. Zordon 
natrafił na kilka wskazówek, jednak coś musiało się stać
– zmarła jego babcia. Teraz nie może kontynuować śledztwa 
i szuka kogoś, kto zajmie się sprawą na czas wyjazdu na po-
grzeb. W zamian zaoferuje część nagrody, ale oszustwa będzie 
ścigał aż do śmierci nielojalnego zastępcy…

Mam nadzieję, że któryś z pomysłów, które podsunąłem, 
przyda się podczas tworzenia Twojego, drogi Partaczu Gry, 
scenariusza. Życzę wielu miłych sesji i dobrej zabawy przy 
Nieborakach.

Jarosław „Beacon” Kopeć jest autorem powstającej karcianki 
Nieboraków oraz współtworzy drugą edycję gry Nieboracy.

Jarosław „Beacon” Kopeć

K a r c z e m n e 
c h a r a k t e r y

artykuł | Nieboracy, humor

czyli 
kogo można 

spotkać 
w knajpach 
Zacofanych 

KrainTM

K a r c z e m n e 
c h a r a k t e r y

Jarosław „Beacon” Kopeć
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– Rzuć na odporność numer 25.
– Ale mam tylko 13% szans.
– Rzucaj.
Wypadło 14.
– No widzisz, udało się! Dostajesz 3000 

PD i Katanę Zabójcę Bogów Wszelkich Wy-
miarów +35 do obrażeń.

– E my już mamy… – Zieeeew.

– Nie!!! Na pewno tego nie zrobisz!!!
– Dlaczego? Mam…! Tyle nie wystarczy?
– Nie i żadnego ale!

– A więc widzicie… – Opis przerywają 
ziewnięcia i pomruki złości graczy. 15 minut 
później. – Ten przepiękny las… – Czas mija.

– Ale ja…
– Z czystego nieba bije piorun i mało co 

Cię nie zabija. Widać bogowie nie chcieli, 
abyś…

Czas mija.
Scena walki, długi opis, BN wybił prawie 

wszystkich wokoło swoimi palestrami i finta-
mi.

– Co robisz, Garamirze? – Łaskawa mina. 
„I co byś tak zrobił?”

Koniec sesji.
– Dostajecie po 120 PD.
– Jezu! Każdy, ale my, my nie…
– Ależ tak! Zasłużyliście. To przecież 20 

PD na głowę. Podnosicie coś?
– …

– Tnie z boku
– Palestra!
– Strzelam z łuku! – Inny gracz.
– Grot przeszywa jego oko, zaraz potem 

ledwo odbijasz jego strzałę.

Powoli zbliżasz rękę w stronę jego sa-
kiewki. Czekałeś godzinę, aby wreszcie się 
jakoś zbliżyć. Serce chyba jeszcze pięć minut, 

by nie wytrzymało. Gwar jakby przycicha. 
Liczy się tylko sakiewka.

– Ile masz Zr i rzezania mieszków ra-
zem?

– 45.
Mistrz rzuca pod rękę kośćmi. 58. Krzywi 

się, patrzy na błyszczące oczy gracza. Błysk 
przeradza się w niepokój.

– Odcinasz lekko i niepostrzeżenie sa-
kiewkę.

– Pffff – i uśmiech na twarzy gracza, 
– Wstaję niby nic.

– To, co idziemy pić?? Udało się, haha.
– Niech się Graham król złodziei, chowa 

przy tobie Martin – reszta graczy.

Mówi się, że ile ludzi tyle opinii, zdań. 
Każdy z nas jest inny i wyjątkowy. Każdy 
jednak powinien pozostać dla nas równie 
ważny jak my sami. To nieco utopijna wizja 
w dzisiejszych czasach.

Podobnie jak społeczeństwo tak i MG 
idealny istnieć nie będzie. Może jednak być 
dobry. I to nawet bardzo. Nikt bogiem ide-
alnym nie będzie, a tym bardziej MG. Może 
jednak zostać beatyfikowany lub kanonizo-
wany przez swych graczy.

Za każdym razem jednak historia w przy-
padku początkujących drużyn jest prawie 
taka sama.

Każdy MG przechodzi przez kilka etapów 
rozwoju, kształtowanego przez różne spoty-
kane osoby oraz teksty, jakie czyta, prelek-
cje, jakich wysłucha. Wiem to na własnym 
przykładzie. Może ostatniego stopnia jeszcze 
nie przekroczyłem. Ile przede mną? Nami?

Początki jak zawsze są trudne. Naj-
trudniejszy pierwszy krok. Jak się okazuje 
w przypadku pierwszych sesji oraz bohate-
rów nie jest, aż tak trudny. Granica jest tuż 
pod naszymi nogami. Przychodzi pierwsza 
sesja i gracze świetnie się bawią i wręcz cze-

kają na następną. Co powoduje, że nie mogą 
się doczekać?

Już na tym poziomie MG wciela się 
w boga. A czasem nawet BOGA. Pojawia 
się pierwsza Cecha Boska. Gracze uderzają 
w ścianę zamku i mury się sypią. Plują i to-
pią pół wioski, pieczarę smoka wraz z nim, 
gasząc przy tym otchłanie Orodruiny. Mor-
genszterny +12 w sakiewce wraz ze skarb-
cem królewskim. Lochy i smoki to już nie 
wyzwanie, zabijają demony, a potem nawet 
bogów. Ulryk, bóg bitwy! Ha, kibluje razem 
z Morrem w podziemiach.. 

Może i obraz jest nieco przerysowany, 
przejaskrawiony. Jednak rzeczywiście się 
tak dzieje. Gdy obie strony czerpią z tego 
przyjemność, jest to oczywiście w porządku. 
Nuda jednak przyjdzie wcześniej czy póź-
niej. Takie zagrania często też kalają dzisiej-
szą ideę RPG. To już nie jest prosta rozgryw-
ka dla zabicia czasu. To często już sposób na 
życie (nie do przesady!).

Co jest powodem sytuacji bohaterów bo-
gów? MG zachwycony wszechmocą może 
dokonać wszystkiego w świecie gry. Ma 
wielkie możliwości. Świetnie się bawi jako 
„młody bóg”. Nie musi wpisywać „godmo-
de”, by mieć wszystko w świecie D&D. Nie 
trzeba nawet pstrykać palcami! Jest słowem.

 Jest też, nierzadko, przyjacielem graczy. 
Chcąc zobaczyć, co się stanie, z chęcią przy-
znaje rzut na krytyka dla przeciwnika. Potem 
tylko ile metrów leci głowa. Ha! I jeszcze, 
w którym kierunku. Albo jak daleko krew 
siknęła.

Po „ścieżce bogów”, bohaterów nierzad-
ko czeka zwykłe życie. I nie chodzi mi wcale 
o naszą rzeczywistość. Mistrz Gry ewoluuje 
i zaczyna czytać teksty o prowadzeniu. Słu-
cha wypowiedzi innych, często nawiedzo-
nych, misiów i, po przeanalizowaniu swych 
scenariuszy, dochodzi do konkluzji: „To nie 
jest prawdziwe RPG! O Sigmarze, co ja zro-

Boska faza i pielucha doświadczeń

mailto:baca666@o2.pl
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biłem”. I zaczyna się. Droga krzyżowa dla 
graczy. Po sesji zakończonej walką czują 
się rzeczywiście jakby ktoś dał im w mordę. 
20-40 PD po pokonaniu smoka, rozwikła-
niu zagadki, wybiciu gwardii królewskiej 
i uratowaniu dziewictwa Wielkiej Dziewicy 
O Urodzie Znanej W Całym Wszechświecie. 

„Ale dlaczego? A, bo można było to roz-
wiązać inaczej. I lepiej! I nie ODGRYWA-
LIŚCIE POSTACI!”

Gracze wtedy patrzą po sobie i wzruszają 
ramionami. „O co mu chodzi!?”. Wtedy za-
czyna się tonięcie MG w głębokiej wodzie. 
Zaczynają się wielkie cierpienia i człowie-
czeństwa przy zachowaniu całkowitej rzeźni 
z poprzednich sesji. Gracze w tak zaplątanej 
fabule (że sam MG się pod koniec w niej nie 
łapie) dostają informację, iż zabójca miał 
brązowe sznurówki i poszedł na północ. Za-
czyna się sztafeta Poirot-Cierpiętnik. Szukaj 
i odgrywaj. A jak Ci się nie uda, to jeszcze 
Cię zabiję, bo się nie udało! Gracze oczywi-
ście się często dostosują, znajdując przyjem-
ność i w takiej rozgrywce. Jednak mistrz (ce-
lowa pisownia) wymaga, sam nic od siebie 
nie dając. Wymaga odgrywania, nie grając 
BN’ów. Czasem zdarzy się, że gracz po pro-
stu zmieni MG na bardziej odpowiedniego.

Błędy, jakie popełnia zWODowany 
mistrz Gry, to po prostu uleganie presji. Bo 
tak grają inni, jest bardzo fajnie i jeszcze jak 
klimatycznie! A gracze są be! bo nie chcą 
GRAĆ. Wraz z cierpiętniczym sposobem 
„prowadzenia” pojawia się druga Cecha Bo-
ska. Teraz to „ON jest Słowem! A Słowo jest 
NIM!”. Fałszywe przeświadczenie, że rze-
czywiście jest się bogiem. Wtedy przerwanie 
opisu lub ponaglanie mistrza grozi śmiercią. 
Gdy na twarzy pojawi się szalony uśmiech, 
lepiej dla graczy, aby popełnili seppuku. Pio-
runy, fortepiany, kowadła (ci bardziej zabaw-
ni) pędzący koń/ciężarówka, nagła zmiana 
świateł na ośmiopasmówce. Wszystko jest 
możliwe.

Po kilku, kilkunastu (częściej kilkudzie-
sięciu) sesjach MG dopracuje technikę i na-
uczy się pięknie opisywać. Kolejna stacja 
drogi krzyżowej. „Gracz upada po raz dru-
gi”. Gracze katowani są opisem lasu przez 15 
minut, choć w ich kierunku lecą strzały. Ale 
jak tu przerywać bogowi. Znudzeniu gracze 
wiedzą, co może ich czekać, gdy spróbują 
przerwać. Lepiej przeczekać. Strzały jeszcze 
parę metrów od celu. Chyba…

Dalej już blisko do słuchania nowego 
opowiadania MG, gdzie BG mogą, co naj-
wyżej, inaczej trzymać łyżkę przy obiedzie. 
Wszystko jest przesądzone i wiadomo jak się 
zakończy. Niema innej drogi. Kostki wtedy 
rzeczywiście nie są potrzebne. Wystarczą 
przecież sznurki dla naszych pacynek-BG 
w przedstawieniu MG.

Prędzej czy później przychodzi jednak do 
spotkania z Wielkim Guru. Jemu nasz Mistrz 
nawet do pięt nie dorasta. I co się okazuje? 
Że nasz Idol prowadzi zupełnie inaczej.

Wtedy gracze mogą już odetchnąć, gdyż 
blisko już do oświecenia Mastera. Wresz-
cie dowiaduje się, że to nie on i jego OPO-
WIEŚĆ jest najważniejsza. To zabawa gra-
czy jest najważniejsza.

Wreszcie po kilku sesjach (jeśli MG ro-
zumny) przed graczami nie walą błyskawice, 
gdy wychodzą poza miasto, zamiast w nim 
zostać. Nikt ich nie próbuje zabić z powo-
du złego (nie takiego jak MG przewidywał) 
kroku popełnionego wcześniej. Zatrute strza-
ły znikąd już nie wylatują. Wreszcie histo-
rii nie trzeba tworzyć, „BO TAK! LEPIEJ 
BĘDZIESZ GRAŁ!”, ale aby była zahaczka 
do scenariusza i dalszych przygód. Nie ma 
skomplikowanych tabelek osobowości albo 
zestawów cech charakteru. Gracze wcielają 
się w bohaterów. Tak jak potrafią. Pragnący
kraść, kradną, wojownicy walczą, czarodzie-
je poznają nowe manuskrypty, czary, wiedzę 
tajemną.

Dochodzi też do momentu, w którym MG 
i Gracze są jak Jing i Jang. Razem tworzą 

opowieść i legendy. MG czerpie frajdę z wy-
korzystania swych umiejętności w zupełnie 
niespodziewanych sytuacjach, zaś gracze 
coraz bardziej cieszą się nowymi wyzwa-
niami, które sami sobie stworzyli wraz z ich 
MISTRZEM.

Kości też nie stanowią problemu. Bo każ-
dy sięga po nie, gdy wydają się potrzebne. 
Zaufanie i zdrowy rozsądek pomaga rozwią-
zać większość problemów.

Granica MG-gracz zaciera się i wszyscy 
czerpią radość z rozgrywki. Nie ma horroru, 
dark fantasy, gdy gracze są nastawieni na ra-
dosną siekankę, śmiechawę.

Podręcznik leży z boku niekartkowany od 
dawna. Otwierany by pokazać, że tak wyglą-
da łuk refleksyjny, a nie, że „TO TAK JEST”
i „TYLE” kosztuje. Świat gry wreszcie 
kształtują bóg/bogowie i naznaczeni przez 
nich bohaterowie.

Mówi się, że najlepszymi wychowaw-
cami dla maluchów są dziadkowie. Prawda 
to. Przecież sami chyba wiecie, że im star-
szy człowiek tym bardziej dziecinny. Kto 
się lepiej zrozumie, jeśli nie podobni sobie? 
Dziadkowie to takie maluchy w pieluchach 
z wielkim bagażem stażu życiowego. Tym 
bardziej dziadek lepiej będzie się bawił 
z maluchem. Co to ma do tekstu? Ano na 
początku też czerpiemy przyjemność z roz-
grywki. Wreszcie zdobywamy doświadcze-
nie i zataczamy koło. Powracamy do punkty 
wyjścia bogatsi o zdrowy rozsądek i umiar 
oraz mądrość.

Wcześniejsza cześć tekstu może wska-
zywać na to, iż jestem zrozpaczonym i roz-
goryczonym graczem. Nie. Wszystkie te hi-
storie dotyczyły, w mniejszym lub większym 
stopniu, mnie jako Mistrza Gry.

Doświadczenie, nie tylko te zapisane z ty-
łu karty, daje nam dużo. Każdy znajdzie wraz 
z drużyną swój styl prowadzenia. Oby szyb-
ko. Mój kurs prowadzenia trwa już pięć lat 
(wraz z długimi przerwami). Ciekawe, kiedy 
się skończy?

PS. Jeśli nie możecie dogadać się z rodzi-
cami, pogadajcie z babulą albo dziadkiem. 
Są skarbnicą wiedzy i doświadczeń. A i 
przede wszystkim niesamowitych przygód, 
nierzadko ubarwionych przez dopowiadanie, 
które twoi bohaterowie mogą przeżyć i nie 
zapomną prze długi czas.

Do not make war! Make RPG!

Miłej WSPÓLNEJ Zabawy
-=baca=-
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czyli ulepszyć coś można zawsze
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Parę miesięcy temu, w poprzednim nu-
merze Wieży Snów przedstawiłem pomysł 
na ćwiczenie dla Mistrzów Gry. Według 
założenia miało pomagać w rozwijaniu abs-
trakcyjnego języka oraz szybszego kojarze-
nia. Czy aby dla każdego pomysł okazał się 
pożyteczny, zależy tylko od jednostki.

Po przeczytaniu ocen zauważyłem, że 
wytknięty został jeden istotny aspekt tego 
tekstu. Nie było w nim przykładu, w jaki 
sposób można wykorzystać pomysły tam za-
warte na sesji. „Problem” leży jednak w tym, 
iż idee, opisane w tekście, na sesji można 
wykorzystać jedynie pośrednio. Umiejętność 
abstrakcyjnego myślenia, kojarzenia, jak 
i np. czytania czy chodzenia, jest używana… 
mmm domyślnie.

Postanowiłem jednak zrekompilować 
całość pomysłu i rozszerzyć nieco kod źró-
dłowy. Powodem tego była prelekcja na te-
gorocznym Wizkonie, autorstwa !Blob!’a 
(którego musiałem nieco ciągnąć za język).

Zacznijmy jednak od przypomnienia.
Celem ćwiczenia jest układanie zdania, 

wychodząc od zupełnie abstrakcyjnego sło-
wa. Następnie staramy się opowiadać histo-
rię lub przekazać jakąś informację, choćby 
najgłupszą, łącząc często zupełnie niepowią-
zane ze sobą słowa. Zwroty w zdaniu najle-
piej aby były zupełnie nieoczekiwane, tak 
aby przypominało zlepek kilku innych.

Za przykład weźmy np. takie zdanie:

„Banany zazwyczaj rosną, gdy tylko dostanę 
nowe rajstopy puszczają oczka, więc nigdy 
nie jem takich ja to ja w ogóle nie rozumiem, 
bowiem niepojętą rzeczą pierwszą jaką zaj-
miemy się na dzisiejszym zebraniu zmarło 
dziesięć pomidorów zarażonych pryszczycą 
która wykwitła zaraz obok deski do prasowa-
nia są jak najbardziej drewniane meble nig-
dy nie powinny być albo i nie być, albo i nie 
może nie powinnam sadzić tych pospolitych 
ruszeń w Polsce było kilku króli, którzy jak 
ja jedzą soczyste brzoskwinie w tym roku coś 
nie kwitną”

Pułapką w takich ćwiczeniach może być 
zbyt częste przeskakiwanie z jednych wąt-
ków i wydarzeń do innych podczas spokoj-
nych partii opisowych. Nakręcać się należy 
więc nie często, ale jedynie podczas szyb-

kich akcji. Chaos może dodatkowo spotęgo-
wać wrażenie pędu wydarzeń.

Przejdźmy jednak dalej. Tematem wcze-
śniej wspomnianej prelekcji była mapa my-
śli. Pomysł na rysowanie map myśli wyszedł 
od człowieka o nieco polsko brzmiącym 
nazwisku, którego teraz nie pomnę. Samą 
ideą tworzenia map myśli jest zwiększenie 
wydajności pamięci. W przypadku RPG jest 
to ratunek dla Mistrza, w chwili braku weny 
tuż przed sesją.

Czym jest mapa myśli? Jest to grafika mo-
gąca przedstawiać miedzy innymi nasz tok 
myślenia we wcześniejszym zdaniu. Mapa 
myśli jest zapisem graficznym skojarzeń,
które nasuwają nam się na myśl w chwili 
jego tworzenia. Sam zapis po późniejszym 
obejrzeniu wygląda czasem jak pająk albo 
inny wielonóg poznaczony wyrazami na-
stemplowanymi / namazanymi przez małe 
dziecko.

Może spróbujmy narysować naszą pierw-
szą mapę myśli jako pomoc w tworzeniu sce-
nariusza.

Punktem wyjściowym dla nas jest w da-
nej chwili nazwa systemu bądź też nawet 
sam klimat, w jakim mamy zamiar poprowa-
dzić sesję. Niech w naszym wypadku będzie 
to Warhammer.

Rysując pamiętać należy o paru zasa-
dach:
* linie rysowane na kartce nie powinny się 

przecinać,
* dowolność jest duża,
* mapa powinna być przejrzysta ze wzglę-

du na samą estetykę i czytelność.
Bierzemy coś do pisania i kartkę (naj-

lepiej A4 albo nawet A3, jeśli ktoś lubi się 
rozpisywać*). Na środku piszemy słowo 
kluczowe/wyjściowe „Warhammer” i zakre-
ślamy w kółko, aby było bardziej widoczne. 
Teraz zastanawiamy się, co kojarzy nam 
się z systemem. Pierwsze, co najprawdopo-
dobniej przychodzi nam na myśl, to chaos. 
Rysujemy więc kreskę i na niej zapisujemy 
„chaos” (na kresce, nie na końcu – z własne-
go doświadczenia wiem, że jest to bardziej 
ergonomiczne). I znowu kolejno wypisuje-
my jeszcze parę słów, które kojarzą nam się 
akurat, choćby pośrednio z WFRP. Każdy, ze 
względu na inne doświadczenia, ma nieco 
inne skojarzenia, będę więc operował tylko 
swoimi przykładami. Niech, więc to będzie 
(patrz ryc. 1):
* Imperium
* bohaterowie
* niski poziom magii
* miasta

ryc. 1

Kalejdoskop: Rekompilacja

mailto:baca666@o2.pl
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Jest to na początek duża liczba skojarzeń, 
którą każdy może według upodobań zawęzić 
bądź poszerzyć. Zapisujemy to na naszej ma-
pie. Powinno wyjść coś w rodzaju słońca bez 
energii słonecznej. Teraz może skupmy się 
na jednej gałęzi – np. imperium. Dodajemy 
kolejne gałęzie, na których zapiszemy inne 
wyrazy mające konotacje z Imperium. Niech 
będą to:

* władca
* szlachta
* lasy

Do miast dodaję najbardziej oczywiste: 
Altdorf i Nuln (patrz ryc. 2).

Już na tym poziomie, w co bardziej kre-
atywnych głowach MG, powinien pojawić 
się pomysł na przygodę. Ci, którym nad gło-
wą nie zapaliła się jeszcze żarówka, niech 
zostaną.

My rozwińmy dalej naszą mapę. Rysuje-
my dalej i myślimy, aż zabraknie nam pomy-
słów i jeszcze kilka chwil dłużej.

W efekcie powinniśmy zapisać kartkę pa-
pieru słowami i wszelakimi kreskami (patrz 
ryc. 3).

Po ukończeniu (tylko umownym, gdyż 
koniec warunkuje czynnik chęci, mapę moż-
na rozbudowywać w nieskończoność – my 
tyle czasu nie mamy, zaraz sesja**) przeglą-
damy nasz grafik i wybieramy słowa, które
możemy wykorzystać jako podstawę dla fa-
buły. Wybór jest zupełnie dowolny, a może 
być także losowy jak przy zabawie z ency-
klopedią – gdzie popadnie).

Wybrane wyrazy zaznaczamy kropką, 
podkreśleniem, krzyżykiem – jak tam chce-
my.

W moim przypadku będą to:

* tron
* władza
* niedźwiedź
* polowanie
* zabójcy
* żak

* zwierzoludzie
Mamy już słowa, które posłużą do dal-

szego tworzenia scenariusza. Zapiszmy je 
gdzieś na boku lub po prostu połączmy na 
mapce***. Teraz już tylko wystarczy jakoś 
sensownie połączyć wyrazy w magiczną ca-
łość jaką jest scenariusz.

Jak to wykorzystać? Z zestawu słów, ja 
mam już obraz trzech przygód, które mają 
podobny wątek.

POMYSŁ#1 – TURLAMY I RŻNIEMY

Bohaterowie znajdują ogłoszenia, że 
szlachta wraz z władcą organizują polowanie 
na zwierzoludzi chaosu (dokładniej niedź-
wiedziołaków) w okolicznych lasach. Boha-
terowie mogą przyłączyć się do radosnej rze-
zi i jeszcze zarobić jako naganiacze. Można 
też dodać żaka (wątek nieco tragiczny), który 
przypadkiem trafi na grupę pościgową, ginąc
z rąk upojonej już polowaniem szlachty.

 Zabójców zostawiamy. Chyba, że też ich 
włączymy do polowania, co będzie już de-
wiacją.

POMYSŁ# 2 – ZAPOBIEGAMY ZAMACHOWI

Polowanie w lasach. Bohaterowie-szlach-
ta, po niezłej popijawie u władcy, w nocy wy-
ruszają wraz z kompanią i resztą okolicznej 
szlachty na polowanie. Tam spotykają żaka 
– zakamuflowanego zabójcę. Udając schoro-
wanego i biednego (czy jakkolwiek inaczej) 
próbuje dostać się jak najbliżej władcy, by go 
zabić. Po drodze zostawia trupy tych, którzy 
przejrzą jego śpiewkę.

Scenka nieinteraktywna dla graczy, jako 
intro, w której widzą twarz zabójcy zaraz po 
jakimś morderstwie. Gracze niby wiedzą, że 
to on, ale w jakiś sposób muszą go zdema-
skować jako bohaterowie.

POMYSŁ# 3 – CZEKAMY, PATRZYMY, ROZWI-
KŁUJEMY ZAGADKĘ

Gildia kupiecka zawiązuje umowę z wład-
cą, któregoś z landów (kolejnego w kolejce 
do tronu). Powód – za wysokie podatki, cła 
itp. nakładane przez władcę. Wynajmują kil-
ku zabójców, aby podczas niedługo mające-
go się odbyć polowania, wykonali robotę.

Gracze w tym momencie powinni być 
wraz ze świtą szlachty i cesarza. Na polowa-
niu może dojść do rozlewu krwi błękitnej lub 
też nie. Jakkolwiek, przez przypadek w lesie 
jest też żak (bądź ktokolwiek inny). Staje się 
kozłem ofiarnym i zostaje oskarżony. Do-
datkowo, zaraz po znalezieniu winowajcy, 
grupa szlachty zostaje zaatakowana przez 
zwierzoludzi. Biedny żak zostaje oskarżony 
o konszachty z chaosem.

W boju z tworami chaosu bohaterowie 
zasłużą się w boju, broniąc władcy, przez co 
zostaną przydzieleni do śledztwa, które ma 
wykazać prawdziwość (lub nie) oskarżeń 
stawianych pechowemu studentowi. Tu bo-
haterowie mogą być inkwizytorami z zakonu 
Ulryka lub choć jeden z nich sławnym łowcą 
czarownic.

Przygodę można totalnie zapętlić. To je-
den z bohaterów jest zabójcą albo i nawet sa-
mym zleceniodawcą (kupiec/władca landu). 
Albo i nawet żakiem.

Samych zabójców można też zastąpić 
„najętym” odziałem zwierzoludzi. Wtedy 

ryc. 2

ryc. 3

-=baca=-
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już mamy chaos wśród wyższych sfer jak 
w „Wewnętrznym Wrogu”.

Jak widać z siedmiu wyrazów można 
stworzyć kilka przygód dostosowanych od-

powiednio do konkretnej drużyny (początku-
jącej / ze stażem / zawansowanych i myślą-
cych).

Ktoś może zapytać, co ma wspólnego 
mapa myśli z kalejdoskopem mojego pomy-
słu.

Przy tworzeniu map myśli warto postę-
pować podobnie jak w przypadku kalejdo-
skopu. Zapisujcie nawet najbardziej głupie, 

ale kojarzące się wyrazy. Paradoksalnie to 
właśnie takie słowa dają naprawdę cie-

kawe, interesujące, oryginalne efek-
ty. Pomimo, że czasem nawet spora 
część wyrazów nie zostanie wyko-
rzystana na początku, to już podczas 
niezaplanowanych posunięć graczy 

może okazać się zbawieniem.
Mapą myśli można posłużyć się też 

przy tworzeniu bohaterów niezależnych wraz 
z fabułą scenariusza. Jest to jednak wyższa 
szkoła jazdy niż mapa myśli.

Ja działa mapa z udziałem NPC’ów?
Zasada jest prosta. Wybieramy nazwiska 

dla bohaterów. Zapisujemy na kartce. Do 
każdego z nazwisk dopisujemy wyraz, który 
będzie definiował jego ubiór / zachowanie /
wygląd. Na kreskach od słów zapisujemy to, 
co mogło się wydarzyć w jego życiu, a było 
związanego z nim samym. Dojdziemy wresz-
cie do takiego momentu, gdy losy bohaterów 
spotkają się i, prawie na pewno, skonfrontu-
ją. Pragnienia ludzi, choć często różne, mają 
podobne źródło lub sposób realizacji. Za 
przykład można podać pieniądze. Chciwy 
złodziej je ukradnie. Od kogo? Od zapatrzo-
nego w siebie i skąpego kupca, bankiera. Już 
mamy konflikt interesów, który może być
podstawą do rozpoczęcia przygody.

Rysujcie z pełną dowolnością i myślcie 
przy tym jak najbardziej abstrakcyjnie.

Miłej zabawy.
-=baca=-

* na konwencie doskonała okazała się tabli-
ca szkolna, szybko coś można wytrzeć i na-
mazać na nowo, duża powierzchnia
** jeden z pracowników firmy związanej
z Boeingiem 747 zapisał powierzchnię pa-
pieru długą na 3 metry
*** polecam drugą opcję, pozwala na bar-
dziej kreatywne tworzenie ze względu na wi-
dok na resztę mapy
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ISTOTA MIŁOŚCI

Miłość opisać już wielu chciało,
Niektórym niemal się to udało;

Nie filozofom - słów ich kajdany
Rozerwał podmiot definiowany;

Doktora wywód, poprawny zgoła,
Okiełznać uczuć myślą nie zdołał;

Poeta bliski był ideału -
On w własnym sercu tworzył pomału,

Lecz w słowach błądząc zbyt długo szukał,
Szlachetne treści o formę zbrukał...

Istotę sprawy oddała zwinnie
Ma Ukochana. Rzekła: “Bądź przy mnie!”.

*  *  *

SPEŁNIENIE?

Poznałem dziewczynę - mój kobiet ideał
Zjawę od snów oderwaną

Zawiodłem się jednak, bom nigdy nie widział
Jej w rzeczywistość odzianą

Co we śnie marzeń spełnieniem się zdaje
Realność czyni przekleństwem
Szczęściem jest marzyć o ideale

Lecz posiąść ideał - szaleństwem!

*  *  *

KOBIETA

Kobieto, piękna córko nocy,
Tyś panią mroku, zniszczeniem
Nie trwoży cię żadna z mocy
Rozpalasz duszę płomieniem

Z rozsądku przestworzy czystych
Ciskasz nas w głębie szaleństwa

Mącisz w umysłach bystrych
Żądając od mężczyzn - męstwa

Serce srodze kaleczysz
Grotem miłosnej strzały

Lecz swoim uczuciom przeczysz
Gasząc ogień nieśmiały

Samotną porzucasz żagiew
By własnym się żarem strawiła

Choć zasługujesz na gniew
Czemuś mi taka... miła?

Borys „Plenty” Makowski

Wiersze

r e k l a m a

Kalejdoskop: Rekompilacja / Wiersze
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pierwsza część opowiadania ze świata gry Zmierzch

literatura | opowiadanie, Zmierzch
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literatura

„ain´t no sunshine when she´s gone 
only darkness every day”

– …LSD jeszcze masz?
– Nie, ale dostałem nowiutki specyfik. Sprawdzony i nieszkodli-

wy, jak herbata.
– Działanie?
– Stary, zależy od ciebie! Mówią, że lepsze niż to twoje LSD i me-

skalina razem wzięte.
– Ile?
– Ile mam?
– Nie, ile chcesz za to?
– Tysiąc.
– Zgłupiałeś?!
– Bierzesz albo nie. Proste.
– Pieprzony handlarz. Dobra, dawaj.
– Widzisz, i pieniążki się znalazły.
– Ta, jasne. A jeszcze jedno. Jak się nazywa, ten nowy stuff?
– Czarny Lotos.
– Oho! A ja jestem Schwarzenegger! Spadam zobaczyć, czy było 

warto.

*  *  *

Mieszkanie było ogromne. Pięć przestronnych pomieszczeń zie-
jących pustką i czernią nocy. Wszedł do pokoju, nie zapalając świa-
tła, po omacku znalazł lampę oliwną stojącą tuż obok dwóch latarek. 
Z kieszeni wyjął srebrną zapalniczkę i zapalił biały knot. Sprawdził 
poziom oleju. Wystarczy, pomyślał, i postawił jedyne źródło światła 
na wiekowym już, drewnianym stole.

Zegarowa kukułka zaczęła śpiewać, a stare sprężyny zegara jęcza-
ły z wysiłku. Spojrzał na czasomierz. Dziewiąta. Jeszcze wcześnie, 
noc dopiero się zaczyna. Sennym ruchem sięgnął do kieszeni spodni 
i wyjął dwie, czarne kulki o chropowatej powierzchni. Na pastylkach 
wydrążony był jakiś symbol. Grecka litera – pomyślał – czy znak ma-
tematyczny? A może klucz wiolinowy? Emblemat przedstawiał dwie 
litery „S” przecięte w połowie, prostopadłe do siebie.

Skrzypienie odsuwanego krzesła zbudziłoby martwego. Andrzej 
podszedł do umywalki i napełnił zakurzony kubek wodą. Wrócił do 
stołu i wpatrywał się w dwa czarne koraliki, nie większe niż króli-
cze oczka. Środki odurzające traktował niemal jak świętość. Musiał 
przyjrzeć się każdemu, poznać, jak poznaje się miejsce pracy, przy-
zwyczaić, jak przyzwyczaja się do nowego mieszkania. Zdarzało się, 
że nazywał narkotyki, które brał. Nie imionami, a nazwami łaciński-
mi, które gdzieś kiedyś usłyszał, ale ich znaczenia nawet się nie do-
myślał. Wstrzymywał się z zażyciem narkotyku tak długo, jak mógł. 
Skutki specyfików smakował głównie nocą, otoczony ciemnością
i cichą pustką. Tak jak teraz.

– No, moje „esy” zobaczymy jaką tajemnicę skrywacie. – Wrzucił 
pastylki do gardła, usta napełnił wodą ze szklanki i jednym haustem 
połknął dwie tabletki. Czuł jak lekko drażnią przełyk, jakby przez 
całą drogę zostawiały na ściankach przewodu pokarmowego granul-
ki. Wrażenie jednak momentalnie minęło, zmieniając się w poczucie 
ulgi i czystości własnego wnętrza.

Dwudziesta pierwsza dwadzieścia. Za oknem kilka jasnych, wciąż 
zmieniających miejsce punkcików. Jakby całe bloki nadawały mor-
sem niezrozumiałe sygnały. Ulice tonęły w morzu ciemności. Pano-
wała niezrozumiała cisza. Dlaczego jest tak cicho? Dlaczego razem 
z nocą zamilkły nawet psy? Nieważne – Andrzej skwitował rozmy-
ślania i podszedł do okna z nadzieją, że pastylki w końcu zaczną 
działać.

*  *  *

– Wczoraj skonfiskowaliśmy dwadzieścia gram białego, ze dwa
słoiki ekstazy i kilkadziesiąt gram ziółka. Wszystko u nas, w Kiel-
cach. Dasz wiarę? A to była podobno „niewielka część całej dosta-
wy”.

– Słyszałem, słyszałem. Tego gówna wszędzie jest pełno. Dziwisz 
się, że znaleźliście „aż” tyle. I to „tutaj”? Daj spokój. Handluje się 
w każdym mieście, wystarczy, że poszukasz, popytasz. Znajdziesz co 
będziesz chciał. 

– No, niby. Ale… wiesz. Dawno tyle nie przechwyciliśmy.
– Bo trzeba umieć węszyć, działać, a nie siedzieć wieczorami 

na cieplutkim posterunku i gapić się w kamery. Nasi chodzą po uli-
cach i chyba co noc ratują jakiegoś kretyna, który kręci się, gdzie 
nie trzeba. Sam widzisz do czego dochodzi. Przechwyciliście jakiś 
ochłap, a szczycicie się, jakbyście podbili Rosję. Gówno znaleźliście. 
Większość towaru trafiła do odbiorcy. No, pomyśl, tak serio – jest się
z czego cieszyć?

– Mówisz o działaniu, a siedzisz tutaj, skręcając jakieś reflektory.
Też nie wychodzisz. Więc przestań gadać, że to my robimy źle.

– Wspieram tych co patrolują, a ty się opieprzasz, czekając na Bóg 
jeden wie co. Tu jest różnica. No, ale dość tego gadania. Podobno 
znaleźliście coś nowego?

– Zgadza się. Spece od chemii badają, jak to świństwo truje i czy 
łatwo je otrzymać.

– Słyszałem, że badania idą wolno…?
– Spieprzaj. Zawsze się, kurwa, musisz czepiać naszej pracy?! Idą 

tak szybko, jak to możliwe. Podobno jest jakiś problem z identyfika-
cją. Nie wiem, orłem z chemii nie byłem. Jest jakiś szkopuł i nic na 
to nie poradzę. Wyniki analizy powinny być na dniach.

– No, oby.
– Radek, cholera, nie przeginaj!

*  *  *

Blok się zapadał. Podziemny wybuch albo eksplozja instalacji 
gazowej. Obniżał się z prędkością zerwanej windy. Przyciąganie 
jakby kilkakrotnie zwiększyło wartość i z całych sił ściągało budy-
nek coraz niżej. Tyle, że nadal nic nie było słychać. Wciąż panowała 
wszechogarniająca cisza, która tłumiła nawet myśli. Migające światła 
sąsiedniej kamienicy zmieniły się w jaskrawe spirale oślepiające bla-
skiem i boleśnie kontrastujące z czernią otoczenia. Hipnotyzowały 
kołowym ruchem, jakby wkręcały się w blok, świetliście świdrowa-
ły źrenice i nie dawały odpoczynku umysłowi. Absorbowały uwagę, 
a jednak wpatrywanie się w jasność było jak kaleczenie się igłą.

Ulgę przyniosło dopiero zaciśnięcie powiek. Mocno, żeby tylko 
źródło światła odeszło, oddaliło się, pozostawiając jedynie nieprzy-
jemne wspomnienie. Otworzenie oczu spowodowało, nim wzrok 
przystosował się ponownie do względnej jasności, powstanie czar-
nych plam. Wirowały, okalając każdy przedmiot znajdujący się 
w przestronnym pomieszczeniu. Czerń oplotła zegar mocno ściska-
jąc metalowe wskazówki, płynęła wolniej niż piórko na wietrze, do-
chodziła do komody i, jak dym, obmacywała świeczniki i książki. 
Smakowała każdej rzeczy, jaka stanęła na drodze. Spojrzenie na 
lampę oliwną sprawiło, że zniknęła – w mgnieniu oka, jak pokonany 
drapieżnik, który musi wycofać się z polowania. Ściany wybrzuszyły 
się, jakby były z gumy, wygięły na drugą stronę, tworząc z pomiesz-
czenia żywy pokój krzywych zwierciadeł. Wskazówki zegara, za-
czarowane przez smugę ciemności, zaczęły się cofać. Ruszać bardzo 
powoli, jakby chciały rozciągnąć chwilę na wieczność. Poruszenie 
kończynami było jak pływanie w gęstej zawiesinie. Nawet oddech 
i tętno były tak wolne, że prawie brakowało tchu między wdechem 
a wydechem.

Huk eksplozji przerwał wszelkie bariery ciszy! Balkonowe okna 
i drzwi rozbiły się na miliony szkiełek lecących wprost na lokatora. 
Bębenki były na skraju wytrzymałości, piskliwy dźwięk świdrował 
umysł i rozbijał myśli z łatwością młota pneumatycznego dziurawią-
cego styropian. Nawet nie zdążył się zasłonić, gdy tysiące srebrnych 
kryształków wleciało w niego z całym impetem wybuchu. Przygo-
tował się na śmierć. Wiedział, że umrze, że to tylko kwestia czasu, 
poszatkowany jak burak ostrymi drobinkami szkła. Już są, już niemal 
dotykają skóry, podświadomie czuł ból, że zaraz, że już…

Kryształy zmieniły się w czarne motyle, z łatwością wniknęły 
w ciało. Dały poczucie błogości, jakby unosił się na wodzie.

Pył
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Jednak żyję. Jezusie słodki, ja żyję! – Myśli znowu zaczynają 
się kształtować, budzić do życia, powoli i chętnie, jak przyroda po 
zimowym śnie. Każdy ruch ręką, to przyjemność, każdy mięsień 
jest wypoczęty i spragniony życia. Całe ciało jest jednym wielkim 
uśmiechem. Pochodnią życia przepełnioną energią. Niczym pływak 
wychodzący na brzeg, wstał i podszedł do balkonu.

Budynek jednak stoi. Nie było wybuchu? Z instalacją gazową 
wszystko w porządku?

Mężczyzna otworzył powoli zdemolowane drzwi i sunąc przekro-
czył próg mieszkania. Czarna przestrzeń wabiła, wywoływała dziwną 
chęć poznania. Co znajduje się za ciemną masą? Nocne niebo było 
plastyczne na tyle, że wyciągając rękę i odpowiednio modelując, 
mógł wycinać kształty z czystej ciemności. Zaczął od prostych form. 
Prostokąt, trójkąt, a po błyskawicznym treningu spróbowa czegoś 
bardziej skomplikowanego. Pies, zdeformowany i nieproporcjonal-
ny. Kot – nieco lepiej, ze zbyt długimi przednimi łapami. Poruszył 
się, nieznacznie. Wyciągnął łapy do przodu, skacząc po odległych 
białych punktach. Biegł tuż przed karykaturalnym psem.

Andrzej usłyszał przeciągły pisk kota, który wykonał sus w ciem-
ność i zniknął. Pies też rozpłynął się i przepadł jak papierosowy dym. 
Z mieszkania dobiegł słodki zapach. Powolnym ruchem mężczyzna 
zamknął balkon, tym samym ponownie wyłączając wszystkie dźwię-
ki.

Kukułka wyskoczyła z zegara z prędkością strzały, ale zamiast 
wykrzyczeć melodię, cicho oznajmiła nadejście kolejnej godziny. 
Usiadł na łóżku, dotknął pościeli – chmury miękkiego pyłu – i za-
mknął oczy. Zasnął. Plecami do oliwnej lampy, która oświetlała skra-
wek mieszkania.

*  *  *

Nachalny dzwonek telefonu był jak świder wwiercający się w po-
grążony we śnie umysł. Dźwięk nie dawał spokoju. „Odbierz mnie 
w końcu! Odbierz! Odbierz!”

Szlag by cię! – pomyślał i uderzył pięścią w ścianę, aż zadudniło. 
Podniósł słuchawkę i sennym, ale zdenerwowanym głosem powie-
dział: – Taa?!

– Andrzej? To ja, Magda, dzwonię, żeby się przypomnieć. Pamię-
tasz o moim projekcie, prawda? 

Szlag! Projekt! Oczywiście, że pamiętam. Muszę tylko dokoń-
czyć. To znaczy wykonać niemal od zera. Po prostu bosko! – pomy-
ślał i przemilczał odpowiedź. Nastąpiła dłuższa pauza i kobiecy głos 
zdecydował, że chyba nic już nie usłyszy.

– Jesteś tam? Bo słuchaj, szef mnie goni z terminami. Muszę mieć 
te rysunki na wieczór. Dziś wieczór.

„Świetnie, nie ma sprawy. Co to dla mnie? Kilka przestrzennych 
szkiców w kilka godzin. Nie dam rady, za nic na świecie.”

Zacisnął pięści.
– Nie musi być od razu wszystko. Na razie wystarczy jeden szkic, 

resztę dostarczysz mi na dniach, w porządku? – Cisza. – Andrzej, co 
z tobą? Odezwij się, mruknij chociaż.

– Jasne, dam radę. Jeden szkic mam już prawie gotowy. O której 
będziesz? – Chciał powiedzieć, ale wydobył z siebie jedynie kilka 
dźwięków. – Yhyyy. Dooobra. – Jakby w ustach miał gumę do żucia 
tak dużą, że utrudniała mówienie.

– Widzę, że entuzjazm wprost nieziemski. No, ale nic, wierzę na 
słowo. Słuchaj, jak mówiłam, mam w pracy taką mini-apokalipsę. 
Szef goni z całym materiałem. Ani chwili wytchnienia. Wyślę do 
ciebie koleżankę, Karolinę. Odbierze rysunki i przekaże pieniądze. 
O drugiej, dobrze?

– Mhmm.
– No to wspaniale. Napij się może kawy, bo chyba nie jesteś zbyt 

żywy. Dzięki ogromne za pomoc. Trzymaj się, buziaczki! – Usłyszał, 
jak Magda odkłada słuchawkę, a zaraz potem: „Rozmowa została na-
grana i będzie skontrolowana. Życzymy miłego dnia.”

Powoli zwlekł się z łóżka i doszedł do kuchenki. Sięgnął do zie-
lonej szafki, w której trzymał naczynia i wyjął porcelanowy kubek. 
Trzy łyżeczki kawy zakryły spód naczynia i zatopiły kuchnię w in-

tensywnym zapachu czarnych granulek. Stary, czerwony czajnik na-
pełnił wodą i postawił na kuchence. Lada moment powinno być le-
piej z moim samopoczuciem – pomyślał i usiadł przy okrągłym, ku-
chennym stole. Rozejrzał się po mieszkaniu. Ziemia z doniczkowego 
kwiatka zabrudziła część dywanu, kilka książek z biblioteczki wala-
ło się po pomieszczeniach. Spojrzał na balkon. Bez najmniejszych 
uszkodzeń. Nawet śladu zadrapania. Szyba stoi wprawiona w okno, 
jak wcześniej. Eksplozja była tylko omamem, snem tak realistycz-
nym, że niemal bolesnym. Przedni specyfik, trzeba będzie zażyć
ponownie. Woda w czajniku zaczęła parować, więc Andrzej szybko 
zalał kawę wrzątkiem. Falująca para krążyła po mieszkaniu. 

Jak wczorajsza ciemność, pomyślał, i wodził wzrokiem za spiral-
nym kształtem zahipnotyzowany. Potrząsnął głową.

W wyschniętych ustach czuł jeszcze słony smak. Poruszał szczęką 
i spróbował wypowiedzieć kilka prostych słów.

– Ooom, Aaawwaa. – Od nowa musiał uczyć się poruszania szczę-
ką w ten sposób, żeby wydobyć sensowne dźwięki. Czuł jak żuchwa 
drętwieje i odmawia posłuszeństwa. Sięgnął po kawę i wessał kilka 
kropel napoju. Gorące. Odczekał kilka minut, woda nieco przesty-
gła, i pociągnął większy łyk. Wysuszone gardło zostało orzeźwione. 
Znów poruszał szczęką i spróbował raz jeszcze, na głos. – Dom, 
Kawa. No! Wspaniale! Wracam do normalności.

Gdy zegar wybił ósmą rano, Andrzej właśnie kończył „jeść” śnia-
danie. Składające się wyłącznie z czarnego, pobudzającego napoju. 
Przeszedł do pokoju służącego za pracownię. Dwa biurka oświetlone 
specjalistycznymi lampami, które można zginać w dowolnym miej-
scu stały pod ścianą, przykryte stertami szkiców i białych arkuszy. 

No, panie malarzu, projekt czas zacząć. Zasiadł przy jednym z biu-
rek. Tym, na którym mniej było „śmieci”. Sięgnął po wodę mineralną 
stojącą przy meblu, nalał do zakurzonej szklanki. Z szafki wyjął me-
chaniczny ołówek. Powiódł wzrokiem po pracach i po chwili spod 
trzech ogromnych kart papieru wyjął szkic przedstawiający niewielki 
budynek od frontu. Był to jedynie zarys, zbiór kresek połączonych 
w spójną ułudę przestrzeni. Ołówkowa szermierka Andrzeja zaczęła 
się na dobre. Przygarbiony, szczupły mężczyzna całkowicie pogrążył 
się w wykonywaniu projektu. Kilkanaście precyzyjnych pociągnięć 
ołówkiem. Łyk wody. Rzut oka na całość. Podrapanie się po głowie. 
Coś tu jednak nie pasuje, coś psuje efekt. Maźnięcie gumką. Odchy-
lenie się i senne przeciągnięcie, tak mocne, że kręgi głośno strzelają. 
Chwycenie za narzędzie pracy i kontynuacja ołówkowej rewii. I tak 
wciąż, bez przerwy, bez wytchnienia. Zegarowa kukułka wychyla się 
nad wyraz często. Jakby czas, na złość Andrzejowi, gwałtownie przy-
spieszył. I gonił, narzucał tempo. Ołówek, spojrzenie na szkic, łyk 
wody. Ołówek. Tykanie zegara, cyk, cyk cyk. Spiesz się, czas ucie-
ka. Ołówek, łyk wody, kolejna kreska, kolejne przekreślenie, gumka, 
praca. Cyk, cyk, cyk…

M
arek „Farvus” Tarnaw

ski

Nolron

mailto:maretar@o2.pl
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*  *  *

– No i co? Znaleźli coś twoi spece?
– Zdziwisz się, ale tak.
– O proszę, spieszą się jak na mszę.
– Spieprzaj. Środek pierońsko uzależnia. Podobnie, jak morfina,

czy koka. Aktualnie jeden z najostrzejszych dragów na czarnym ryn-
ku.

– To wszystko?
– Nie. Świństwo niesamowicie niszczy organizm. Jest jak sprin-

ter wśród korników. Wyżera narządy wewnętrzne. Przynajmniej tak 
zrozumiałem. Specyfik jest bardzo skomplikowany. Jak mówiłem,
ciężko wybadać wszystkie właściwości. Działanie jest na tyle cha-
otyczne, że na dokładną analizę trzeba będzie jeszcze poczekać.

– W mordę, to coś nowego… No, ale poważniej. Czego to dzisiaj 
nie wymyślą? Dzieciaki trują się zupełnie nieświadome co je czeka. 
Pytanie, po cholerę się za to biorą?

– Mnie pytasz?
– No tak, ty przecież jesteś tylko od wykonywania rozkazów, za-

pomniałem. Wybacz.
– Pieprz się.

*  *  *

Pukanie nie było tak nachalne, jak poranny dzwonek telefonu. Do-
chodziło niczym z jaskini, rozkładało się echem po całym mieszkaniu 
i wreszcie docierało do uszu śpiącego Andrzeja. Na powiekach miał 
jeszcze sen, ale wiedział, że musi się obudzić. Wiedział, że miał coś 
do zrobienia, ale nie pamiętał co i na kiedy. Był w tym stanie świa-
domości, w którym jedynie uważa się, że jest się czegoś pewnym. 
W rzeczywistości, ogarnięty snem umysł nie jest w stanie wydobyć 
z zakamarków pamięci żadnych istotnych faktów.

Pukanie wezbrało na sile i tempie.
Nie ma rady. Trzeba wstać. I w jednej chwili, jak olśnienie, tuż 

po otworzeniu oczu, Andrzej spojrzał na biurko. Projekt dla Mag-
dy, miała wpaść po niego jej koleżanka. Żyję, mieszkam w Kielcach, 
na Sadach, Polska, jesień. I cały strumień innych skojarzeń uderzył 
w Andrzeja w ułamku sekundy, doprowadzając do stanu całkowitej 
przytomności. Podbiegł do drzwi, odsunął zasuwę i szarpnął mocno 
drzwi. Zatrzymały się gwałtownie. Krótki łańcuch powstrzymywał 
je przed szerokim otwarciem. Andrzej dostrzegł rąbek krótkiej spód-
niczki w kratę i skrawek zgrabnego, szczupłego uda.

– Cholera! Zawsze o tym zapominam. – Usłyszał tłumiony 
śmiech.

– Nie szkodzi, ja i tak tylko na chwilkę. – Miała głos pachnący 
kawą. Z nutką czegoś niemożliwego do wychwycenia. Czegoś z po-
zoru zauważalnego, a będącego poza zasięgiem słuchacza. – Jestem 
Karolina, przyszłam po projekt dla Magdy.

– Tak… – Andrzej z zaciśniętymi zębami mocował się z zamkiem. 
Mówił, z przerwami na sapnięcia z wysiłku. – Wiem… Przepraszam, 
że tak stoisz na zewnątrz… ale to cholerstwo zawsze się… – wziął 
głębszy oddech – zacina.

Drzwi otworzyły się z hukiem. Mężczyzna nie spodziewał się 
tak gwałtownego efektu i na moment stracił równowagę. Wsparł się 
o obdrapaną ścianę przedpokoju.

– No, wreszcie! Proszę, wejdź.
Podniósł wzrok i mógł dokładnie przyjrzeć się Karolinie. Wyglą-

dała, jakby ktoś wyrwał ją z jazzowego baru. Andrzej wręcz widział 
opary papierosowego dymu oplatającego delikatnie zawijane przy 
ramionach blond włosy. Niemal słyszał spokojną melodię wygrywa-
ną na trąbkach. Była ubrana w czarną bluzkę na ramiączkach, któ-
ra podkreślała kształtny biust. Spódnica w kratę sięgała do połowy 
szczupłych ud. Czarne rajstopy lśniły odbitym światłem. Nogi miała 
złączone, stała prawie jak na baczność, w czarnych szpilkach. Patrzy-
ła się z nieskrywanym zaskoczeniem. Wydatne usta złożyła w dzió-
bek. Chyba nieświadomie. Wyglądała komicznie z takim wyrazem 
twarzy. Lekko zmarszczone czoło, brwi podniesione, oczy skoncen-
trowane na nim – człowieku, który zwyciężył drzwi.

Andrzej roześmiał się szczerze.

– Przepraszam cię, naprawdę, zawsze mam z tym problem. Ale 
naprawę wciąż odkładam. Zawsze mam jakieś inne sprawy do zała-
twienia. Wiesz, jak to jest. Człowiek nie ma na nic czasu. – Wskazał 
ręką wnętrze mieszkania. – Wejdź, wejdź. Nie bój się, reszta miesz-
kania jest w nieco lepszym stanie niż te stare drzwi.

Komiczny dzióbek zastąpił nieśmiały uśmiech. Dziewczyna wy-
konała kilka niedługich kroczków i stanęła w przestronnym przed-
pokoju.

– Swoją drogą – zaczął Andrzej, żeby przerwać niewygodną ciszę. 
– dzisiaj jest na tyle ciepło, żeby tak lekko się ubierać? Jakby nie 
patrzeć – mamy jesień.

– Jakoś wytrzymuję. Jest ciepło. – Odebrała pytanie jako zarzut, 
niestosowną przyganę. Andrzej wyczuł nutkę irytacji w głosie.

– Nie chciałem urazić. Spytałem z ciekawości.
Uśmiechnęła się kwaśno.
Wspaniale, dobrze ci idzie, Casanovo, oby tak dalej!
– Napijesz się czegoś? Rozgość się. Najlepiej usiądź w kuchni. To 

najbardziej zadbane pomieszczenie w całym domu. Ja lecę po szkic.
– Nie, dzięki. Przyszłam jedynie po rysunek. – Nadal jakby była 

obrażona o ten, w jej mniemaniu, nietakt ze strony Andrzeja. Uważa-
ła, że wypominał jej to, jak się ubiera. Do czego prawa oczywiście 
nie miał. Jak mógł, bezczelny! Mimo to usiadła w kuchni, na wyso-
kim barowym stołku. – Też lubisz taki sprzęt? – Jej głos nabrał ciepła, 
ogrzany podobnym zainteresowaniem. – Jak byłam mała, chciałam 
mieć koniecznie kuchnie stylizowaną na bar. Wiesz, takie wysokie 
siedziska, lada, a z tyłu, za barmanem, to znaczy… za tym, kto ak-
tualnie przebywałby w kuchni, stałby regał wypełniony różnokolo-
rowymi butelkami. – Mówiła do powietrza, wpatrzona w kuchenną 
lampę. Andrzej szperał w sąsiednim pomieszczeniu.

– Żartujesz! Też chciałem mieć taką kuchnię. Naprawdę! No, ale 
z ambitnego marzenia zostały mi tylko te nadpsute przez czas stołki.

– Zawsze coś. – Usłyszała, że Andrzej się zbliża i spojrzała na nie-
go. Był szczupłym mężczyzną. Granatowy sweter z włóczki wisiał 
na wątłej klatce. Nosił szerokie, czarne spodnie niemal zakrywające 
bose stopy. Na szyi zawieszony miał okrągły znaczek, którego nie 
mogła dokładnie dostrzec. Jin-jang? Kości policzkowe lekko zaryso-
wane, twarz delikatna. Sprawiał wrażenie, że w każdej chwili może 
się złamać jak trzcina. Rozczochrane czarne włosy jedynie dodawały 
uroku. Cały jego styl, z pozoru niedbały, był paradoksalnie wyra-
zem harmonii i jakiegoś niezbadanego spokoju. Karolina zatrzymała 
wzrok na oczach. Miał nienaturalnie duże źrenice, zakrywały znacz-
ną część piwnych tęczówek. Wyglądał trochę jak zjawa. Na tyle in-
trygująco, że spytała po chwili milczenia.

– Napijemy się kawy?
Andrzej położył szarą, duża teczkę na kuchennym stole.
– Chętnie. Dopiero wstałem i nie marzę o niczym innym, jak o ły-

ku świeżej kawy. Już wstawiam wodę.
– To trochę chore, nie sądzisz? – Karolina spojrzała w sufit, przy-

glądała się każdemu załamaniu, każdej rysie, pęknięciu. Uczyła się 
pomieszczenia. – W tych mieszkaniach można by stworzyć pole gol-
fowe. I jeszcze zostałoby miejsce. W dodatku czynsz, to groszowe 
sprawy. Ile pokoi to teraz standard? Cztery, pięć? A ile osób miesz-
ka w takim mieszkaniu? Dwie, maksymalnie trzy. I na co to komu? 
– Wciąż błądziła wzrokiem po kuchni, jakby szukając jakiejś niespój-
ności, części, która nie pasuje do reszty pomieszczenia.

– Też o tym myślałaś? – Mężczyzna oparł się plecami o szafkę 
i odwrócił do Karoliny. – Czasami obawiam się, że nie trafię z łazien-
ki do kuchni. Nawet nie mam czym zapełnić mieszkania. No bo, cze-
go mi więcej potrzeba? Mam łóżko, biurka do pracy, kuchnię, kilka 
szafek. I tyle. Do dwóch pokoi praktycznie nie zaglądam. Prawie już 
zapomniałem jak wyglądają.

– Czym się zajmujesz? – spytała nagle, jakby wyrwana z hipno-
tycznego transu.

– Rysuję. Dużo, kiedy tylko mogę. Różne rzeczy. Czasami projek-
ty, kiedy indziej zupełną abstrakcję. Ludzie mówią, że mam talent. 
Nie wiem, czy to prawda. Wiem, że lubię rysować i będę to robił. 
– Woda zaczęła się gotować, wyłączył gaz i zalał dwa kubki kawy 
wrzątkiem. – Niektórzy porównują moje prace do obrazów Witkace-

Pył
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go. Ja nie widzę podobieństwa. Ale coś w tym jest, w tych słowach. 
– Brzmiał, jakby prosił o pytanie: „co takiego?”. Jakby bał się sam 
powiedzieć. Nie, może nie bał. Wstydził.

– Nigdy nie potrafiłam rysować. – Wypiła łyk kawy. Jakoś paso-
wała tutaj. Do kuchni, kawy i tej rozmowy. Chyba sama to zauważyła, 
bo czuła się coraz bardziej swobodnie. Nie badała już wzorkiem po-
mieszczenia. Uwagę skupiała na Andrzeju. – Rodzice zawsze pchali 
mnie w stronę ekonomii. „W tym jest przyszłość, bo matematyka jest 
ponadczasowa. Umysł ścisły zawsze znajdzie pracę!” – powtarzali. 
Chyba mieli rację, pracę znalazłam tuż po studiach, w banku. Ciągle 
liczę czyjeś pieniądze. Przez moje ręce przechodzą miliony złotych, 
a nie mogę wziąć nawet malutkiej części z tej fortuny. Boże! To chy-
ba najgorsza tortura jaka może istnieć!

Oboje się roześmiali. Dziewczyna miała w sobie coś takiego, że 
śmiała się całym ciałem. Oczy, usta, nos, nawet brwi, wszystko ukła-
dało się w jeden przyjemny uśmiech, który stopiłby lody Antarktydy. 
Kubek kawy trzymała w obu dłoniach, tuż przy ustach, ogrzewając 
palce. Gdy się uśmiechała przekrzywiała głowę w prawą stronę, po-
zwalając włosom odsłonić ucho i ukazać niewielki, srebrny kolczyk.

– Skąd znasz Magdę? – spytał, tylko po to, by usłyszeć jej głos.
– Chodziłyśmy razem jeszcze do liceum. Siedziałyśmy w jednej 

ławce i rywalizowałyśmy o każdego chłopaka, który wpadł nam 
w oko. A musisz wiedzieć, że nikt nie mógł oprzeć się naszemu uro-
kowi. – Powiedziała to tonem opadającym, z każdym słowem coraz 
bardziej mrużąc oczy. W końcu zaśmiała się cicho i powoli potrzą-
snęła głową. – A ty? Skąd ją znasz?

– Wykonuje dla niej projekty, za grosze. Ale to dlatego, że ją lubię. 
Ona pomaga mnie, a ja jej.

I zaczęło się. Wymiana poglądów. Tematy rozmów były jak piłka 
tenisowa, odbijane z jednej strony na drugą. Od Andrzej do Karoli-
ny. I z powrotem. Kukułka śpiewała niemal tak szybko, jak podczas 
pracy dla Magdy. Czas w mieszkaniu Andrzeja okazywał się bardzo 
względnym pojęciem. Zależnie od pory dnia mijał albo szybciej, albo 
dłużył się niemiłosiernie. Taki upływ jednak zupełnie mu nie prze-
szkadzał. Szczególnie teraz, gdy chciał wręcz zatrzymać wskazówki, 
tylko po to, by móc porozmawiać dłużej, spytać o jedną rzecz więcej. 
By zatrzymać tę chwilę tylko dla siebie, oprawić w ramki i powiesić 
na ścianie. By sycić się, żyć nią. A nie wracać do pracy, do nudnych, 
szarych rysunków, na których przecież nie było Karoliny.

*  *  *

Park miejski tętnił życiem. Alejki pokryte srebrnymi kałużami, 
pełne były okrytych w jesienne płaszcze przechodniów. Złote, li-
ściaste sklepienie ograniczało promieniom słońca dostęp do mokrej 
powierzchni ziemi. Trawniki ozdobione były wszelkimi odcieniami 
brązu i żółci, wyglądały jak barwne dywany utkane przez naturę. 

– Lubię jesień, wiesz? – Andrzej z czerwonym nosem i robionym 
na drutach szalem, wyglądał jak wyjęty z reklam lekarstw na katar. 
– Niby plucha, zimno i w ogóle każdy ma depresję, ale ta pora roku 
ma coś w sobie. Pobudza mnie do działania, naprawdę. Wieczory są 
długie i człowiek ma świadomość, że za oknem wieje, a on siedzi 
spokojnie w ciepłym mieszkanku, popijając gorącą herbatę. Mam 
wtedy dużo czasu dla siebie. Mogę czytać, projektować, obejrzeć ja-
kiś dobry film. – Zrobił krótką pauzę, wziął głębszy oddech. – Polubi-
łem wieczory, wiesz? W dzień mnóstwo jest niby-zajęć, które jedynie 
rozpraszają uwagę. Myślisz sobie: „cholera, dzisiaj mam tyle do zro-
bienia!” i sama myśl cię przeraża, nie pozwala wykonać wszystkich 
robót. Dzień, to nerwówka, w której człowiek próbuje się odnaleźć, 
zdążyć na czas. Noc natomiast, to spokój. Pora, w której czas płynie 
wolniej i jakoś zapomina się o dziennych zajęciach. Jest spokój, nie 
ma ludzi kręcących się po klatce, ulice pustoszeją i wreszcie można 
odpocząć. – Czarny płaszcz pokrył się szarą, wilgotną mgiełką. Za-
częło nieśmiało mżyć.

Kobieta przyspieszyła kroku. Ciemne chmury nadciągały z zacho-
du, zanosiło się na burzę – trzeba wracać. Park, zmieniał się szybko, 
jak obrazek w kalejdoskopie. W oka mgnieniu ludzie znikali z ławek, 
alejki pustoszały. Z każdą chwilą miejska oaza zieleni traciła szuka-

jących spokoju ludzi. Wyprzedziła Andrzeja i spojrzała mu prosto 
w oczy. Przygryzł lekko wargę, lecz nie spuścił wzroku.

– Gdyby nie te twoje wieczory – głos stał się nagle ciepły i przy-
jemny jak aksamit – wcale byśmy się nie spotykali. Jak to było? 
„Mam dwa bilety na wieczorny seans w Kinobarze, może… Jeśli nie 
chcesz, to rozumiem, ale…”. Jak mogłam się nie zgodzić? – Nie-
znacznie nachyliła się w stronę Andrzeja i obdarowała go tak pro-
miennym uśmiechem, że zapomniał o deszczu i nadciągającej burzy.

Pochylił głowę i patrząc na własne stopy spytał, z każdym sło-
wem odrobinę podnosząc wzrok:

– Widzisz, idzie burza, do mnie jest bliżej niż do ciebie…
– Będzie mi bardzo miło. Kto ostatni, ten robi kolacje! – Odwró-

ciła się na pięcie i zaczęła biec, ile sił w nogach. Kałuże pękały jak 
tłuczone szkło, rozbijały się na lśniące drobinki i w zderzeniu z zie-
mią znikały. Jak czarne motyle z mojego balkonu, pomyślał Andrzej 
i rzucił się w pościg.

Deszcz przybierał na intensywności, nachalne krople z impetem 
rozbijały się o sylwetki przechodniów. Karolina nagle skręciła, zbie-
gając z alejki wprost na usłany różnobarwnymi liśćmi trawnik. Kil-
koma susami dobiegła do grubego drzewa i oparła się o niego pleca-
mi, znikając Andrzejowi z pola widzenia.

– Hej, nie pora na takie zabawy, Karolina, leje jak z cebra! – Po-
wiedział bez irytacji. Nie była to nagana, a jedynie potwierdzenie rze-
czywistości. Ostrożnie zbliżał się do „kryjówki” dziewczyny. Słyszał 
głośny oddech, gdy zmęczony organizm szybko chwytał powietrze, 
jakby dzięki temu mógł zwyciężyć wyczerpanie. – Mam cię! – krzyk-
nął wyskakując z rozłożonymi rękami zza grubego pnia. Dziewczyna 
pisnęła, głośno się zaśmiała i błyskawicznie schyliła, uciekając An-
drzejowi pod ramieniem.

– Chciałbyś! – powiedziała zalotnie i odbiegła za kolejne drze-
wo.

Patrzył na oddalającą się sylwetkę. Dziewczyny zupełnie nie po-
trafią biegać, pomyślał, rozkładają nogi na zewnątrz, jakby od kolan
w dół zataczały okręgi. Do tego zginają w łokciach ręce i wymachują 
nimi na boki, jakby chciały podtrzymać się powietrza. Cały ten pro-
ces wygląda groteskowo. Andrzej zaśmiał się pod nosem i pobiegł, 
tym razem szybciej i śmielej niż wcześniej.

Gruby konar był, jak czarna macka. Odchodzące gałęzie tworzyły 
kolejne ruchome, przypominające szare witki ramiona. Poczuł, jak 
zimna dłoń dotyka jego szyi, czuł, jak lodowaty palec sunie po karku. 
Zatrzymał się, jakby trafił na niewidzialną barierę, której nie sposób
ominąć. Powoli zbliżył pięści do twarzy i mocno przetarł oczy, wziął 
kilka głębszych oddechów. Dębowa gałąź kołysana przez wiatr znaj-
dowała się z dala od niego. Kilka żółtych liści spadło z jego karku tuż 
pod przemoczone buty. Spokój przeplatany cichym szumem deszczu. 
Wolniej i bez wcześniejszego entuzjazmu ruszył po Karolinę.

Z zamkniętymi oczami i z liśćmi w kolorach jesieni na głowie, 
wyglądała jak leśny duszek. Pani lasu, która czeka na wolność. 
Bordowy płaszcz mokry od deszczu, blond włosy, zlepione i fali-
ste, jak czarne serpentyny opadały na ramiona. Czerwone policzki 
kontrastowały z jasną cerą, a rzęsy koloru nocy były tak długie, że 
zatrzymywały się na nich krople zimnego deszczu. Stała tak z ustami 
czerwonymi jak jarzębina. Była jak posąg. Andrzej zapragnął zrobić 
zdjęcie. Albo lepiej – zatrzymać chwilę, włożyć do kieszeni, przy 
sercu. Obok dnia, kiedy poznał dziewczynę. Chciał mieć taki „album 
wspomnień”, w którym chowałby wszystkie emocje, które chciał. 
Uczucia i chwile, które tak szybko ulatywały.

– Chodźmy! – Prawie przestraszył się jej krzyku. Wybuchła nagle 
i nieoczekiwanie. Jak mina na nieznanym terenie. Pochwyciła An-
drzeja za rękę i zaczęła biec razem z nim. Krople deszczu ograniczały 
widoczność, ubrania wyglądały, jakby przed chwilą ktoś wyciągnął 
je z rzeki. Ubłocone buty trafiły w końcu na twardy grunt i Andrzej
z Karoliną zaczęli biec szybciej. Jakby to, że trzymają się za ręce 
dodawało im szybkości, a uśmiech obojga był niewyczerpalnym źró-
dłem energii.

*  *  *
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– Halucynacje?
– No wiesz, urojenia.
– Wiem, co to, do cholery, są halucynacje. Ale na długo po zażyciu 

narkotyku? Co to ma za sens?
– Nie musi mieć, to efekt uboczny. Jakby drugi etap, czy coś. 

Pierwszy, najsilniejszy, następuje niedługo po połknięciu tabletek. 
Wtedy też rodzą się największe majaki. Podobno przeżycia fizyczne
i psychiczne dotąd niespotykane. Jak życie na innej planecie, abso-
lutna nowość.

– A druga faza to echo pierwszej? Umysł łączy rzeczywistość 
z obrazami z fazy pierwszej i człowiek myśli, że wariuje?

– No, mniej więcej tak to działa.
– Dużo trafiło na rynek?
– Sporo. Z przedawkowania zginie pewnie kilka procent gnojków 

więcej niż zwykle. A, i jest jeszcze coś.
– No?
– Środek przyspiesza rozkład zwłok. Nie wiadomo jak szybko, 

wiadomo, że znacznie. Prędkość destrukcji zależy od organizmu ćpu-
na. Od niego zależy ile wytrzyma.

– Michał?
– No?
– Złapcie ich. Znajdźcie całe to gówno i, nie wiem, spalcie, wy-

walcie do ścieków. Pozbądźcie się tego.
– Chodzi o Karolka? Miły ten twój chłopak.
– Po prostu się tego pozbądźcie, OK?
– Spoko, zrobimy co tylko się da.

*  *  *

Jak zahipnotyzowany wodził wzrokiem za parą z kubka, która 
krążyła spiralnym ruchem po niewielkiej przestrzeni. Zapomniał 
o filmie, o Karolinie, która siedziała tuż obok. Nie zwracał uwagi na
zapach jej włosów – mieszanka dymu papierosowego i perfum o in-
tensywnym zapachu była tak odległa, że niemożliwa do poczucia. 
Był tylko wirujący dym, który przypominał falujące macki. Zbliża-
jące się do jego szyi, oplatały dłoń, każdy palec z osobna. Ślizgały 
się po szyi, z pozoru leniwe, ale precyzyjne jak wąż. Usłyszał zlepek 
słów, niezrozumiałą paplaninę w egzotycznym języku. Jakby obu-
dzony z głębokiego snu, spytał:

– Słucham?
– Pytałam, czy zaczniesz w końcu pić tę herbatę, czy przez resztę 

nocy będziesz się w nią gapił? – Ton jej głosu był mieszanką zdener-
wowania i zmęczenia. – Andrzej, co z tobą? Schudłeś, dziwnie się 
ostatnio zachowujesz. Jakbyś nie mógł się skupić na jednej rzeczy, 
błądzisz gdzieś myślami, bardzo daleko. Nie jesteś sobą. Co się dzie-
je?

– Martwisz się o mnie? – Spytał z pozoru niedbale, jakby odpo-
wiedź zupełnie nie miała znaczenia.

Miała już coś powiedzieć, wzięła nawet głębszy oddech, by przy-
gotować się na dłuższą wypowiedź, ale w ostatniej chwili powstrzy-
mała się i bąknęła:

– A co?
– A nic. Pytam po prostu. Każde pytanie musi wiązać się z jakimś 

zamiarem? Kobiety wszędzie węszą podstęp? – Nie był zdenerwowa-
ny, raczej się  przekomarzał. Pozornie kłócił z przekonaniem, że cała 
rozmowa zakończy się uśmiechem.

Sięgnęła po pilota i wyłączyła telewizor. Wyprostowała się i sia-
dła twarzą do Andrzeja. Lekko opuściła głowę i zaczęła miąć rękami 
róg sztruksowej poduszki.

– Wyjeżdżam… – Usłyszał, ale nie zrozumiał. Pokiwał nawet 
głową, wymusił krzywy uśmiech i poczuł jak zasycha mu w ustach. 
– Nie… To znaczy… Będę, wrócę, jeśli ty… Jadę na kilka dni. Spra-
wy rodzinne, siostra się rozchorowała… Bardzo… Muszę jej pomóc. 
Andrzej zaczekasz na mnie? – Zdębiał. Jak to „zaczekasz”? Wycho-
dziła na chwilkę? Do toalety? Do kiosku, po gazetę? Z psem na spa-
cer? Wpatrywał się w nią, jakby pierwszy raz widział tak niezbadane 
zjawisko. Kobietę. – Pewnie nie rozumiesz. Nie myślę o tym, żebyś 
tu czekał, tak jak siedzisz. Nie, skąd. To nie tak. – Schodziła z tematu, 

ześlizgiwała się z niego, jak z oblodzonej górki. Chodziła naokoło, 
jakby dając Andrzejowi czas, żeby sam domyślił się o co chodzi. 

Sprawiała wrażenie, że boi się wypowiedzieć kilka konkretnych 
słów, zamiast tego woli mamić pajęczyną skojarzeń, zupełnie ze spra-
wą nie powiązanych. Nie pomagał jej, sama zaczęła – niech skończy. 
– Nie wiem, czy powinnam zaczynać tę rozmowę, ale chyba i tak jest 
nieunikniona. – Znowu zapełnienie dziury milczenia.

Skoro jest nieunikniona, to czemu mówisz, że nie wiesz czy po-
winnaś? – rozważał. – Powiedz o co chodzi i po sprawie.

– Chodzi o to, że nie będzie mnie jakiś czas, może miesiąc, albo 
dłużej i… żebyś na mnie poczekał. – Wpatrywał się w oczy, którymi 
wodziła po pokoju. Z przedmiotu na przedmiot. Poduszka, ściana, 
wygasły telewizor, kubek herbaty. Patrzył z rosnącą nadzieją, jakby 
z każdą chwilą stawał się większy. Z każdym słowem Karoliny rósł, 
był górą. Bo to nie on mówi. Tylko słucha i wydaje wyrok. Chowa się 
za ścianą milczenia. – Andrzej, draniu, wcale mi tego nie ułatwiasz! – 
Wybuchła niemal histerycznie. Nie mógł rozróżnić, czy piskliwie się 
zaśmiała, czy też ledwo powstrzymała płacz. – Po prostu… chcę… to 
znaczy chciałabym… żebyś nie spotykał się z nikim… żadną kobie-
tą… tak jak ze mną. Do czasu, aż przyjadę. – Wyglądała, jakby cały 
czas mówiła na wdechu i dopiero teraz nabrała powietrza. Jakby cały 
ciężar usunęła z siebie w jednej chwili. Doszła do sedna sprawy i czu-
ła, że może teraz mówić długo i barwnie, zapominając jak nieśmiało 
dukała poprzednie zdania. Jakby bała się usłyszeć odpowiedź.

Żeby tylko odwlec kwestię Andrzeja jak najdłużej, nie chcę go 
słyszeć, powiem, to co mam do powiedzenia – myślała i kontynu-
owała, szybciej i zgrabniej. – Dlatego chcę żebyś poczekał na mnie, 
jako kobietę. Krótko się znamy, wiem. Ile to spotkań? Ile wieczorów? 
– Uśmiechnęła się do siebie. – Pięć? Sześć? Mimo to, chyba powin-
niśmy dać sobie szansę. Chciałabym zostać, uwierz. Ale nie mogę. 
To moja siostra, najbliższa rodzina. Osoba, którą kocham, która wie, 
że może na mnie liczyć. Nie mogę jej zawieść, zrozum. Nie chcę też 
stracić tego, co razem osiągnęliśmy. Uwielbiam te wieczorne space-
ry. Smak twojej herbaty, widok rysunków, ciebie, jak siedzisz zgar-
biony przy biurku, tworząc nowe projekty, rozmowy o kuchennym 
barze, oglądanie telewizji… Tego jest tak dużo, tak dużo wspania-
łych rzeczy. A ja muszę wyjechać. – Miał wrażenie, jakby z Karoliny 
uszło w jednej chwili powietrze. Jakby była kwiatem, który zwiądł 
w ułamku sekundy. – Ale mamy czas do wyjazdu. I później, jak przy-
jadę. Jeśli… poczekasz. Andrzej, bo…

– Będę mógł w końcu coś powiedzieć? – Zapytał z celowym wy-
rzutem. Podniósł brwi, a kąciki ust miał lekko podniesione. Dziew-
czyna zamilkła, oczekując odpowiedzi. Na jej twarzy malowało się 
napięcie dziecka, które otwiera prezent i nie ma pojęcia co dostanie. 
– Widzisz – zaczął powoli, poważnie. Był jak kot, który bawi się 
ofiarą. – Pytałaś co się ze mną dzieje, że nie mogę skupić się na jednej
rzeczy i wciąż błądzę gdzieś myślami. Po prostu nie mogłem prze-
stać myśleć. O tym samym, co właśnie powiedziałaś. O wieczorach 
i smaku gorącej herbaty parzonej w kuchennym barze. – Uśmiechnął 
się całym sobą, jakby przekazywał zadowolenie. Znowu wyglądał jak 
zjawa, z tymi ogromnymi źrenicami jak istota nie z tego świata, którą 
trzeba zbadać i poznać, ponieważ kryje niedostrzegalną tajemnicę. 
– I wiesz co? Zaczekam. Tak długo, jak będzie trzeba. – Przerwał, 
bo nie mógł odwzajemnić tak ciepłego i przepełnionego szczęściem 
uśmiechu, jakim obdarowała go Karolina. Odczekał chwilę. Trwali 
tak, poza czasem, wpatrzeni w siebie. Jakby cały świat się zatrzymał 
specjalnie na ich życzenie. – Ale jeszcze jesteś tutaj. Jest kilka dni. 
Nie zmarnujmy ich, proszę.

Nachyliła się powoli w jego kierunku, jakby płynęła do wyspy, 
odpoczynku, który ją czeka. Przybliżył się do jej nabrzmiałych, czer-
wonych ust i pocałował. Wargi złączyły się, tworząc jedność, kruchą 
i wytrzymałą zarazem. Ciała mieli sztywne, jakby bali się każdego 
drgnięcia, jakby najmniejszy ruch mógł popsuć chwilę. Żywili się po-
całunkiem, chłonęli go, jakby dodawał energii niezbędnej do życia.

Wargi rozłączyły się, a Karolina wciąż z zamkniętymi oczami 
wtuliła się mocno w pierś mężczyzny. Trzymała go tak dłuższy czas, 
jakby traktowała jak sen, który może się za chwilę skończyć. Zostań, 
bądź przy mnie! – wołało jej ciało – czekaj na mnie. Delikatnie pod-
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niósł rękę, ze strachem, że może zniszczyć tę „konstrukcję”. Bardzo 
powoli zbliżył dłoń do włosów Karoliny, dotknął, jakby pierwszy raz 
dotykał człowieka, jakby traktował ją, jak pyłek, który może zgnieść. 
Pogłaskał tak subtelnie, jak tylko potrafił. Milczeli. Ona, wtulona
w niego, jakby uciekała przed światem. On, gładząc jej włosy i uspo-
kajając. Rozmawiali ciszą, gestami, które są wymowniejsze od słów.

Nocna lampka dawała bladożółte światło. Całe mieszkanie ską-
pane było w gęstym mroku. O szyby dzwonił jesienny deszcz, chłód 
tej pory roku panował tylko na zewnątrz. Wewnątrz, w mieszkaniu 
Andrzeja było już zupełnie ciepło – jak na wiosnę, kiedy wszystko 
budzi się do życia.

*  *  *

– Ta nowość, wiesz, to, o czym zgrywałem się, że nazywa się 
Czarny Lotos. Jak to działa?

– Niesamowicie. Nie do opisania. Jakbyś chciał namalować po-
wietrze. Nie da się opowiedzieć. Musisz spróbować.

– Nie, to nie dla mnie. Wystarczy, że ty bierzesz. Który to już raz? 
Czwarty? Piąty?

– Nie wiem, nie liczę. Czy to ważne?
– No niby nie. Ile chcesz?
– Cztery.
– Półtora tysiąca od sztuki.
– Co?!
– Prawa rynku. Ciężko to zdobyć. Gliny węszą, przechwyciły tro-

chę towaru. Jest tego mało, więc ceny idą w górę, rozumiesz, nie?
– Nie. Dawaj trzy. Na więcej mnie nie stać.
– Jasna sprawa. Trzy tableteczki dla ciebie, pieniążki dla mnie. 

Miłej jazdy.

*  *  *

Jak we śnie, w którym są tylko dwie osoby. Ty i ona. Nie było ni-
kogo innego. Liczyła się wyłącznie Karolina. Odliczałem minuty do 
końca jej pracy. Czekałem na spotkania, wspólne spacery. Była dla 
mnie wiosną w środku jesieni. Była jak anioł, który się mną opiekuje. 
A może to ona potrzebowała opieki? Byliśmy jednością, dwójką ludzi 
zespolonych w jedno ogniwo.

Tak bardzo się bała.
Traktowała mnie jak szkło. Kiedy się denerwowałem, zawsze mó-

wiła do mnie tym swoim łagodnym, dziecinnym głosem. Jak dziec-
ko, które ze skruchą przyznaje się do winy. Usta składała w dzióbek 
i patrzyła na mnie wzrokiem, za którym, tuż tuż, czaiły się łzy. Boże, 
to niesamowite, jak człowiek szybko może oszaleć. Jak ze stanu skraj-
nego zdenerwowania może przejść w uczucie tak przyjemne, że aż 
emanujące ciepłem. W myślach ciągle powtarzałem: „Masz cztery 
dni, nie zmarnuj tego. Cztery dni.” Nie spieszyłem się. Wszystko szło 
własnym torem, powoli, subtelnie i cicho. Każde z nas bało się wyko-
nać gwałtowny ruchu, żeby nie zaprzepaścić tego, co mamy.

Uczyliśmy się siebie. Poznawaliśmy pragnienia i zachowanie. Jak 
bajka. Pamiętam to jak zbiór scen. Uśmiechów, subtelnych pocałun-
ków i przytulania się. Do tej pory czuję ciepły ucisk na klatce. Tak 
mocno mnie ściskała. Jakby bała się, że za chwilę zniknę, ulotnię się 
jak dym. Pamiętam zapach jej włosów, ubrań. Chciałem, żeby moje 
rzeczy przesiąknęły jej wonią. Kiedyś, już w nocy, zanim się wykąpa-
łem, wdychałem zapach jej perfum z mojego swetra. Chodziła w nim 
przez pół dnia, bo było jej zimno. I cały pachniał nią – właśnie nią. 
Nie żadnymi perfumami, nie tak to tłumaczyłem. To była ona. Wszę-
dzie starałem się ją odnaleźć. Wspaniałe uczucie – być potrzebnym. 
I mieć kogoś, na kim tak bardzo nam zależy.

Była tylko ona. Karolina. Tylko ona.

*  *  *

– Dwie.
– To już nie bierzesz więcej?
– Na razie nie mam pieniędzy. Nie mogę więcej. Chciałbym, ale 

nie mam.
– Spoko rozumiem. Będziesz miał, to przychodź po więcej.

– Jasne. Dzięki, dobry z ciebie kumpel. Zawsze jesteś, kiedy cię 
potrzebuję.

– Do usług.

*  *  *

Karolina. Tylko ona…

*  *  *

Jeszcze zanim wszedł do mieszkania połknął cztery czarne pastyl-
ki. Były jak składnik powietrza. Wciąż powtarzał, że może się bez 
nich obejść, że to tylko tak, dla poprawy samopoczucia. Najwyraź-
niej nastrój miał typowo jesienny, bo połykał, gdy tylko nadarzyła się 
okazja. Kiedy nie było Karoliny – sięgał po specyfik. Tak było i tym
razem. Dwie już nie wystarczały. Kupił cztery, malutkie pastylki, 
przypominające czarne koraliki. Zamek uciekał przed kluczem. Prze-
suwał się z lewej na prawą. Z góry na dół. Krążył po całych drzwiach 
pozostawiając za sobą złoty ślad.

W końcu otworzył drzwi. Mieszkanie oddychało, było jak wielkie 
płuca, które kurczą się i powiększają. Nawet oliwna lampka nie była 
zapalona. Mimo to, Andrzej widział świetnie. Meble, okna prawie 
świeciły szarością. Tuż obok stopy przebiegł chudy czarny szczur, 
który po chwili zespolił się z mrokiem. Świat zaczął wirować, zata-
czać się w spirale. Oddalać i przybliżać, jakby nie mógł złapać ostro-
ści. Głośny dźwięk świdrował umysł, wbijał się głęboko, z łatwością 
igły wchodzącej w jedwab. Musiał uważać na czarne dziury w podło-
dze, by nie wpaść w pustkę. Stawiał kroki co kilka płytek. Ostrożnie, 
z wielką precyzją starał się utrzymać równowagę. Doszedł do drzwi 
i zbliżył głowę do wizjera. Na zewnątrz stał czarny wąż z ludzkimi 
nogami i ogromną głową z której wyrastały szare, długie włosy. Wy-
stawiał język, którym co chwilę dzwonił do drzwi. Andrzej przetarł 
oczy i spojrzał raz jeszcze. Osobnik bardziej przypominał kobietę. 
Stała z założonymi rękami, tupała nogą tak głośno, że mężczyzna bał 
się o stan budynku. Żeby tyko wibracje nie rozwaliły ścian, poprosił 
w duchu. Spojrzał w oczy dziewczyny. Zaczął łapać powietrze, jak 
ryba wyrzucona na brzeg. Otworzył, bardzo powoli, drzwi i wykrzy-
wił usta w grymasie, który miał być uśmiechem.

– Zapomniałeś?
Pokiwał przecząco głową, wolno, jakby niewidzialna maź blo-

kowała jego ruchy. Karolina weszła do środka, zamknęła za sobą 
drzwi.

– Przecież ci mówiłam. Jutro wyjeżdżam. Mieliśmy zjeść u ciebie 
kolację, sam to proponowałeś. Chciałeś mnie pożegnać. Nie mów, 
że zapomniałeś. – Andrzejowi wydawało się, że wielki kruk mówi 
do niego, zawadzając dziobem o żyrandol. Nie mógł zrozumieć wła-
snych myśli, co dopiero wypowiedzieć sensowne zdanie. Gestem 
zaprosił ją do pokoju, poszła za nim, niepewnie, jakby nie była prze-
konana, że trafiła pod właściwy adres. Ostrożnie usiadła na kanapie
i czekała, aż Andrzej zacznie się tłumaczyć.

Stał i patrzył, nie wiedząc co zrobić. Kanapa chciała ją połknąć, 
z trudem powstrzymał się, by nie rzucić się na pomoc. By nie ze-
pchnąć Karoliny na podłogę.

Usłyszał skrzypienie. Zawiasów, albo kanapy, która uginała się 
pod naciskiem siedzącej Karoliny. Oczy zaszły mu czarną mgłą i mógł 
rozróżnić jedynie cienie. Mnóstwo macek, krótszych i dłuższych, 
grubszych i cieńszych. Oplatające całe mieszkanie. Nie wiedział co 
dzieje się z jego ciałem. Zachowywało się jakby płynęło bez świado-
mości właściciela. Usłyszał pisk i uderzenie szafki o ziemię. A może 
to echo kroków Karoliny? Może właśnie wyszła? Przecież nie zamy-
kał drzwi na zamek. Może już jej nie ma? Kolejne głośne uderzenie. 
I znowu pisk. Głosy, jakby dobiegające z oddali, zza bariery, przez 
którą przechodzi tylko mruczenie i świst. I huki. Jakby całe mieszka-
nie przewracało się raz na prawą, raz na lewą stronę. Tłuczenie szkła. 
Albo cichy pisk kilkunastu opon na raz. Powiew jesiennego wiatru. 
I zimno. Przejmujące zimno, które owładnęło mieszkaniem.

Na oczach wciąż miał gęstą mgłę, która hipnotyzowała. Robił się 
coraz bardziej senny jak po nieprzespanej nocy. Organizm domagał 
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się odpoczynku. Usłyszał tylko kolejny huk i zasnął. W jednej chwili. 
Tak jak stał. W jednej chwili umysł ogarnęła ciemność. 

*  *  *

Jakby tysiące igieł wbijało mu się w głowę. Ból był nie do wytrzy-
mania. W ustach – pustynia. Oczy musiały być mocno napuchnięte, 
bo czuł, jak powieki pulsują gorącem. Mieszkanie wyglądało, jakby 
przeszedł przez nie rzymski legion. Poprzewracane meble, kwiatki 
wyrzucone z doniczki, telewizor ekranem do podłogi. Torebka Karo-
liny leżała jeszcze w przedpokoju.

– Karolina? – chciał spytać, ale głos odmówił posłuszeństwa.
Spojrzał na drzwi balkonowe. Zdemolowane. Szyba rozbita. Okno 

jeszcze się trzymało, ale drzwi były ewidentnie do wymiany. Wisiały 
na zardzewiałych zawiasach, strasząc, że zaraz runą. Przeniósł wzrok 
na dłonie. Były naznaczone liniami krwi, poprzecinane szkłem, któ-
re jeszcze tkwiło w opuszkach palców. Nie zwrócił na to uwagi, od 
razu pomyślał o Karolinie. Podniósł się i sprawdzał każdy zakamarek 
mieszkania. Łazienka, pokoje, nawet kuchnia – wszędzie pusto. 

Zniszczenia ogarnęły tylko duży pokój. Spojrzał na drzwi fronto-
we, wszystkie zamki otwarte. Zapomniał nawet zatrzasnąć zasuwy. 
Szlag! Zaklął w duchu i pędem wpadł do kuchni. Nalał do szklanki 
wody z kranu, wypił jednym haustem i chwycił za telefon. Obolałymi 
palcami wykręcił numer Magdy.

– Słucham? – usłyszał kobiecy przyjemny głos.
– Mmmm. – Cholera, tylko nie teraz! – Mmm.
– Halo? Jest tam kto?
– Magda? Gdzie Karolina? – Wyrzucił z wielkim wysiłkiem, jak-

by musiał odklejać każde słowa od gardła.
– Miała gdzieś dzisiaj wyjechać. Sprawy rodzinne, czy coś. Cze-

mu pytasz?
– To nic. – Chciał nawiązać rozmowę, ale więcej nie potrafił po-

wiedzieć. Odłożył słuchawkę. Nie było rady, trzeba było odczekać 
kilkanaście minut.

Założył zimowe buty i wybiegł na pokryty drobinkami szkła bal-
kon. Wychylił się, by zobaczyć skąpaną w porannym słońcu ulicę. 
Dopiero zapełniała się ludźmi zmierzającymi do pracy. Senne miasto 
budziło się, odzyskiwało siły i powracało do dziennego trybu, które-
go Andrzej tak nienawidził. Cofnął się do pokoju, jakby poparzony 
słońcem. Sięgnął po torebkę Karoliny. Były tam wszystkie dokumen-
ty, paszport, dowód, nawet bilet na dzisiejszy pociąg o czternastej. 
Boże, nie pozwól, żeby coś jej się stało, proszę cię, Boże, żeby wy-
szła do sklepu, żeby zaraz wróciła z uśmiechem na ustach. Już nic nie 
wezmę, obiecuję, zerwę z tym, naprawdę, żeby tylko było dobrze, 
żeby było dobrze – błagał w myślach. Usiadł na szafce w przedpo-
koju. Zaczął pochylać cały tors raz w górę, raz w dół, coraz bardziej 
energicznie. Przygryzł dolną wargę i po cichutku zaczął się modlić.

*  *  *

– Porwania?
– Zgadza się. Z każdym dniem dostajemy kolejne zgłoszenie. Wy-

gląda to tak, że przeważnie nocą ktoś znika. Zostawia to, co miał przy 
sobie i ucieka, rozpływa się. Nie ma go.

– I myślisz, że to ma jakiś związek z pojawieniem się na czarnym 
rynku tego nowego specyfiku?

– Nie wiem, tak się nieśmiało domyślam. Po prostu. Dwie sprawy, 
które wypłynęły w jednym czasie. To trochę dziwne.

– W jednym czasie to też u nas leje i jest zimno jak na Alasce, a w 
Afryce ludzie dostają udarów od słońca.

– Taa… A to nie czasem wy macie pilnować bezpieczeństwa oby-
wateli nocą? Żeby nie byli porywani?

– Michał?
– No?
– Tym razem, to ty się pieprz.

Autor należy do grupy tworzącej grę fabularną Zmierzch – system 
w realiach alternatywnej Polski.
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Gdy w pałacowym korytarzu zabrzmiał stukot wojskowych bu-
tów, wiadomym się stało, że wezwani żołnierze żwawo zmierzają 
w kierunku komnaty koronacyjnej. Służba bojaźliwie pochyliła czoła 
przed trzema wojami i rozwarła wierzeje.

– Oto i oni! Moi żołnierze! – zakrzyknął król od tronu, nie zważa-
jąc na dworne obyczaje.

– Żołnierze? Przecież tam jest kobieta! – zaszczebiotała konspira-
cyjnie królowa do ucha małżonkowi, osłoniwszy usta wachlarzem.

– Podejdźcie tutaj. Przedstawię was królowej – perorował wład-
ca powstawszy z siedziska. Kobieta przyuważona przez monarchinię 
okutana była w fioletowy płaszcz, włosy zabarwiono niebieskim pig-
mentem, a lica zdobiły rytualne symbole nakreślone czarną henną.

– Kiedyś była mężczyzną, ale eksperymentowała z przeklętym 
pasem zmiany płci – wyjaśnił jego wysokość. – Zwie się Miriam. Na-
stępny to nasz najwspanialszy nekromanta, Grabiarz. Przepracował 
już lata na cmentarzu, ale mimo to jego pomoc będzie potrzebna – 
objaśnił monarcha. Istotnie, wezwany przypominał raczej zmurszały 
szkielet porzucony w najstarszych lochach, aniżeli carskiego sługę. 
Kształty wysokiej i wysuszonej sylwetki zaburzał jedynie pokaźny 
garb, osłonięty zdezelowanym trenczem.

– To on tak śmierdzi? – szepnęła królowa, trzepocąc wachlarzem.
– No. Ponoć uzależniony od formaliny – dopowiedział król na 

stronie.
– Jam jest Conar, honorowy wojownik i uniżony sługa – peroro-

wał śpiewnie ostatni żołnierz. Zawirował z gracją i padł na kolana 
przed królem. Uchwycił carską dłoń w delikatne, a wypielęgnowa-
ne ręce i począł lico tulić do kończyny monarchy. Ten obruszył się, 
wzdrygnął, zabrał dłoń i stanął obok małżonki.

– Tak… A to Conar. Dowódca – objaśnił odzyskawszy godność. 
Nadmieniony był bojownikiem ze wszech miar najprzystojniejszym. 
Muskularne ciało olejami natarte, przyodziane w najpyszniejsze, gar-
bowane skóry, a włosy jako atramentem skropione, przystrzyżone 
podłóg najnowszej mody, układały się w puszyste loki.

– Pedał?! – zagadnęła monarchinii.
– Ale jaki! Oburęczny! – zakrzyknął panujący z widomym za-

chwytem. – Tak… Jak wiecie, nasza córka została wydana za na-
stępcę Władcy Pierścienic. Z żoną podjęliśmy decyzję, że chcemy 
podarować młodej parze starożytny artefakt, spuściznę zeszłej epoki. 
Jest przekazywany w naszej rodzinie od pokoleń. Chcemy byście go 
dostarczyli.

– Dla ciebie królu wszystko! – wrzasnął Conar rozdzierająco 
i padł na kolana. Zebrani spojrzeli po sobie niepewnie a z nieskry-
waną odrazą.

– Tak… – mruknął monarcha nieco zniesmaczony. – Oto jest ar-
tefakt – oświadczył, wysunąwszy dwornie przed siebie niewielkie 
puzderko, wyściełane miękkim złotogłowiem, w którym spoczywa-
ła metalowa tuleja z wyrzezanym wokół świdrowym wzorem. Gdy 
tylko dojrzał je Conar, rzucił się do przodu, chwycił rozedrganymi 
rękami i ukrył za pazuchą.

– Takoż będzie bezpieczne!
– Pamiętajcie, że Ksionże, pierwszy spadkobierca Władcy Pier-

ścienic, musi je dostać do rąk własnych – napomniał władca.
– O Panie! Ale jak go zwą?! – zawył Conar na klęczkach.
– Ksionże, idioto – zachrypiał nekromanta. Gdy otwierał usta, 

plwał obłokami jakby popiołów sinych.
– W królestwie Władcy Pierścienic musicie być już pojutrze – do-

powiedział panujący.
– Zdążymy!!! – zadeklarował Conar, zbliżywszy się niebezpiecz-

nie do krańcowych rejestrów dźwięku.
– Dlatego pójdziecie przez podziemną krainę krasnych ludów, 

Norię!
– HY! – ze zgrozą zakrzyknęli niemal wszyscy zgromadzeni.
– Pójdziemy!!! – Conar wyłamał się ze zdjętego strachem tłumu.

Właściwie poinstruowana drużyna ruszyła w stronę wyjścia z sa-
li koronacyjnej. Lecz Conar nadal klęczał wyprężony niczym struna 
przed tronem.

– Idziesz cioto, czy nie? – zagadnęła Miriam basem. Wobec takie-
go zaproszenia, nie wypadało pozostać biernym. Wstał i, nabrawszy 
powietrza w pierś, poszedł.

* * *

Gdy opuścili gościnne mury zamku, skierowali kroki do królew-
skich stajni, z których to zamierzali wykupić rasowe rumaki. Jako że 
nie dzieliła ich już duża odległość od stadniny, w odrzwiach przy-
uważyli stojącego koniuszego. Conar, obnosząc się dumnie z mia-
nem dowódcy wyprawy, zwrócił się do niego tymi słowy:

– Witaj, wierny królewski sługo!
– Witajcie panie – równie dwornie odrzekł zagadnięty, charknął, 

smarknął i napluł na ziemię.
– Jam jest Conar, zapewne do twych uszu dotarły opowieści o mo-

ich bohaterskich czynach, toteż nie będę tu wszystkich wymieniał. 
Wystarczy wspomnieć…

– Conar! Nie pierdol, tylko konie skołuj! – Miriam ostro zaprezen-
towała swoje stanowisko.

– A więc dobrze – oznajmił wojownik, zadarłszy głowę. – Ile 
chcesz złota za trzy rumaki?

– Ja prosty chłop jestem, Andrzej Kleper. A to żona moja Renata, 
z domu Berger – rzekł prostodusznie wskazawszy słusznych gabary-
tów dziewoję z pysznie zaplecionymi warkoczami. – Panie, na co mi 
złota? Dajcie tyle owsa ile waży żona moja, a chabety… yyy, konie, 
są wasze!

Nie zastanawiając się długo, postawiono piękną małżonkę stajen-
nego na wadze, na której tonaż bydła zwykło się miarkować, a Mi-
riam, wykonawszy niebanalne a wymowne gesty w powietrzu, z ete-
ru uczyniła ilość żądanego zboża.

I tak drużyna dosiadłszy, hmm, rumaków ruszyła w stronę wrót 
do Norii.

* * *

Tego samego dnia, gdy już zmierzchało, stanęli u bram podziem-
nej krainy, lecz spotkała ich niespodzianka niemiła – drogę zastąpił 
osiłek z rasy krasnych ludów i nijak podróżnych przepuścić nie za-
mierzał. Znany był jako Roman Wytrych. Ciało jego krępe, przysa-
dziste, na dwóch przykrótkich odnóżach wsparte, a głowa łysiejąca 
jako księżyc. Dywagacjom w bitwie na argumenty nie byłoby końca, 
gdyby nie nadzwyczaj trzeźwa interwencja Grabiarza, który rzucił 
takie oto wyzwanie:

– Napijmy się!
Na te słowa twarz Romana rozjaśniła się nadspodziewanie, a na 

znak aprobaty zacnej propozycji wydobył zza pazuchy pękaty gą-
sior, którego zawartością na zmianę poczęli się raczyć. Ku ogólnemu 
rozczarowaniu w butli z winem, suto przyprawionym cynamonem, 
szybko ujrzeli dno. Ale Grabiarz, po trunku nadzwyczaj aktywny, 
zaraz temu zaradził.

– Teraz popróbuj mojej gorzałki – oznajmił, wydobywszy zza pa-
zuchy płaską, metalową piersióweczkę ze skórzanymi okładzinami. 
Gdy Roman wciągnął nosem wiercący zapach specjału nekromanty, 
padł jak długi na ziemię i więcej znaku życia podróżnikom nie dał.

– No, ja nie wiem, wcale to nie takie mocne – skwitował Grabiarz 
pociągnąwszy łyk z butelki.

Tak oto drużyna, przezwyciężywszy przeciwności losu, przekro-
czyła progi Norii.

* * *

Paweł „Saem” Sasko
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Szli wiele godzin, nim dotarli do kamiennego mostu przerzucone-
go nad głęboką szczeliną o postrzępionych krawędziach. I wtenczas 
do ich uszu dotarł apokaliptyczny ryk, jakby stwora rodem z zapo-
mnianych grimuarów.

– Barłog wyje, bo poczuł ofiary. I zbliża się do nas. Idźcie, za-
trzymam go! – rzucił Grabiarz ofiarnie i stanął z rozłożonymi rękoma
na moście. Conar, soczyście kopany w rzyć przez Miriam, przeszedł 
na bezpieczną stronę przepaści. Wówczas pojawił się Barłog – mło-
dzieniec o odpychającej urodzie, odziany w pantalony i obcisły swe-
ter tkany z najprzedniejszej włóczki. Niezrażony nadmierną atencją 
zgromadzonych, postąpił kilka kroków w stronę strwożonego nekro-
manty.

– Ju szal not pass!!! – zawył Grabiarz.
– Coś nie tak z moim szalem? – zagaił Barłog z przejęciem, popra-

wiwszy owinięty wokół szyi kawałek materiału. – Nie obawiajcie się. 
Chciałem tylko poznać waszego kolegę – dodał polubownie, po czym 
uraczył niejednoznacznym spojrzeniem wydepilowany tors Conara. 
Wojownik uśmiechnął się niepewnie. Paskudny młodzieniec pod-
szedł, zamrugał figlarnie i mocno chwycił w pasie. Conar próbował
się wyrwać, odpychał nachalnego zalotnika rękami, lecz na nic się to 
zdało. Na nieszczęście, zza pazuchy przywódcy wypadło puzderko 
z artefaktem, uderzyło o ziemię, upadło na skraj przepaści, przechyli-
ło się i znikło w ciemnościach.

– Gratuluję!!! – wrzasnęła Miarami i otwartą dłonią wymierzyła 
cios w tył głowy obrzydliwemu amantowi.

– Ała! – głośno zaprotestował, rozcierając czerwony kark.
– Tumanie! Przez ciebie Ksionże nie dostanie ślubnego prezentu!
– Ojej – wyraźnie zmartwił się Barłog. – Może dacie mu coś inne-

go? – zaproponował i zza pazuchy wydobył porcelanowego, długiego 
jak przedramię, fallusa.

– Nie no, zajeeebisty prezent dla księcia! W sam raz na wesele! 
– Miriam wycedziła przez zaciśnięte zęby.

– Ale to wcale nie jest zły pomysł – nieoczekiwanie oświadczył 
Grabiarz i ruszył ku nim.

– Nekrofil, masz jakiś pomysł?
– Ile razy mam powtarzać, że jestem nekromantą!!! – rozeźlił się 

stary grabarz. – Ech… Kiedyś, w młodości, przeszedłem kurs ob-
róbki i skrawania. Pamiętam mniej więcej jak wyglądała ta tuleja od 
króla. Można by oskrobać to to i może nie zauważą różnicy – za-
proponował plan działania, wskazawszy członek z zastygłej białej 
masy. Propozycję przyjęto przez aklamację i przystąpiono do dzieła. 
Wpierw związano groźnego Barłoga, któremu ślina kapała z ust na 
sam widok Conara, po czym nekromanta przystąpił do pracy, a we 
wszystkim, posyłając dobre fluidy, wspierała go Miriam. Świtało,
gdy prezent był gotów.

Rankiem drużyna opuściła niegościnne progi krainy krasnych lu-
dów i wkroczyła na terytorium osławionego Władcy Pierścienic.

* * *

Na dwór dotarli bez przeszkód i z miejsca zostali przyjęci. Ksionże 
przyjął dar i zniknął w królewskich sypialniach, nakazawszy wcze-
śniej po pańsku ugościć emisariuszy. Gdy przygotowywano posiłek, 
Mirami zauważyła słynnego zausznika następcy tronu, siedzącego na 
krześle obitym dermą.

– Miło mi poznać! Jestem Miriam – rzuciła uprzejmie.
– Mnie także. Jam jest Z Gaci Język. Do usług – oznajmił i skłonił 

głowę kornie.
– Słuchaj, ty nie wiesz może, do czego służy ten dar, który dostar-

czyliśmy? – indagowała przebiegle.
– Aaa, to jest komponent starożytnego artefaktu, spuścizny po ze-

szłej epoce. Kiedyś ponoć zwali go Wiertarką, a wy przynieśliście 
Wiertło! Posłużą one księciu do otwarcia zamka w pasie cnoty kró-
lewny, córki waszych pracodawców – wyjaśnił wyczerpująco Z Ga-
ci Język. Po jego słowach z sypialni doszły ich klątwy, jakie ciskał 
spadkobierca Władcy Pierścienic:

– Ożeż kurestwo! Wiertło się skruszyło!!!
– Chłopaki! Spieeerdalamy!!! – wrzasnęła Miriam. Drużyna ze-

brała się żwawo w sobie i opuściła niegościnne tereny, niemal zajeź-
dziwszy konie. Kompani skryli się w Norii, gdzie żyją po dziś dzień 
z oniemiałym ze szczęścia Barłogiem.

Borys „Plenty” Makowski

S r e b r n y
literatura | short story

Nie wiedział, kim był. 
Ludzie nazywali go Srebrnym Wędrowcem, bo ciało miał 

koloru srebra. Potrafił uzdrawiać ludzi i zwierzęta. Przewidy-
wał pogodę. Doskonale widział w ciemności. Posiadał olbrzy-
mią wiedzę na każdy niemal temat.

Nie wiedział tylko, kim był.
Przewędrował większość świata. „Kim jestem?” – pytał 

ludzi. Większość tych, którzy nie uciekali z krzykiem, atako-
wała. Ogłuszał ich, gdyż nie potrafił zabijać. W jednej z takich
potyczek stracił ramię, przetrącone kamienną maczugą. Nie 
bali się go jedynie chorzy i umierający. Cóż przecież mieli do 
stracenia? Leczył ich najlepiej jak umiał i ruszał dalej. 

I tak przez lata.
Pewnego dnia, wędrując przez Martwe Ziemie, dostrzegł 

człowieka. Przebywał tutaj już zbyt długo i wchłonął śmiertel-
ną dawkę promieniowania.

– Przepraszam. Nie potrafię ci pomóc.
– Kim… jesteś? – wyszeptał mężczyzna.
– Mówią na mnie Srebrny.
– Mnie nazwano… Izworg… Wyrzutek. Sprzedawałem 

fałszywe mapy… Wygnano mnie tu, bo… zwodziłem… na 
śmierć.

Przez kilka dni Srebrny troszczył się o umierającego. Opo-
wiadał mu też wiele o świecie. Izworg w tym czasie drżącą 
ręką kreślił swoją jedyną prawdziwą mapę, jak dotąd najlepszą 
z istniejących. Skonał, nim zakończył pracę.

Wcześniej jednak przekazał Srebrnemu zasłyszaną przed 
wielu laty opowieść. „Na końcu Czarnej Drogi, w Mieście 
Bram, żyją stworzenia niegdyś doskonałe, które podobno wie-
dzą niemal wszystko”.

I tak istota bez przeszłości skierowała się bezwiednie ku 
miejscu swoich narodzin.

Gdy do pełnej dekady jego wędrówki brakowało jednego 
zaledwie dnia, a cały trud miał okazać się daremnym, gdy już 
niemal usunął z pamięci legendę o Mieście Bram, Srebrny do-
tarł do celu. Przekroczył opustoszałą, główną bramę i skiero-
wał się ku Iglicy, centralnej wieży.

– Kim jestem? – spytał strzegącego wejścia wartownika.
– Wartownik 17B do Jednostki Centralnej. Zlokalizowano 

uszkodzoną maszynę, typ: Cyborg Medyczny CM7. Uszko-
dzony moduł pamięci stałej…

Brak prawego manipulatora…
Ogniwa na dwunastu procentach.
– Skierować do recyklingu. – padła odpowiedź.
Chwytne ramię opadło z nieba i uniosło Srebrnego w po-

wietrze. Znalazł się na złomowisku. Nim potężny walec zmiaż-
dżył jego srebrne ciało, uśmiechnął się.

– Jestem CM7, Cyborg Medyczny.

Władca Pierścienic / Srebrny

mailto:plenty@interia.pl
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Paweł „Saem” Sasko

Ró¿an i ec

Ponure, zespalane wapienną zaprawą mury oddzielały cele 
zakonników. W jednej, zwrócony twarzą do ściany, z różańcem 
w dłoniach gorąco modlił się pewien brat. Pobożnie pochylony 
szeptał kolejne części modlitwy, przekładając w palcach paciorki. 
I tylko ciepło oddechu rozdzierało zimne powietrze.

– Tajemnica trzecia Radosna: Narodzenie Pana Jezusa. Ojcze 
nasz…

* * *

Wygłodzony, chudy wysoki blondyn z potarganymi włosami 
zaczaił się koło betonowych schodów. Skórzana kurtka zwisała na 
nim jak przepocony sweter, a sztruksowe spodnie noszące ślady 
kilkuletniego zużycia była zamoczone po kolana. Przestraszony, 
jak szkielet utkany z cienia, długopalczastą dłonią podniósł jed-
ną z cegieł i zaczął wspinać się po stopniach w stronę oszklonych 
drzwi. W blasku księżyca świeciły grube pryszcze na twarzy chło-
paka. Przełknął ślinę i maleńkie, zapadnięte oczy skierował w stro-
nę wejścia do apteki.

– No kurwa! – jęknął, bijąc cegłą w osłonę z pleksiglasu. Na po-
wierzchni leniwie wykwitło gwiaździste pęknięcie. Jeszcze kilka 
uderzeń i w końcu szyba wyleciała. Blondyn wdarł się do środka 
i małą, ręczną latarką zaczął świecić po szafkach.

– Benzodiazepiny… Gdzie to trzymają… – wybełkotał, a ręce, 
które były jak dłonie starca chorego na Alzheimera, poczęły zrzu-
cać pakunki z lekami na podłogę.

– Oxazepam, nareszcie! – wydukał, rozerwał opakowanie i kil-
ka podłużnych pigułek wrzucił prosto do gardła. Nieco uspokojony 
wziął tyle opakowań ile tylko zdołał znaleźć i czmychnął z apteki. 
Z podniecenia, w miejscu, w którym stał, pozostawił bladożółtą 
kałużę moczu.

* * *

Zakonnik z pochyloną głową i różańcem okręconym wokół nad-
garstka modlił się dalej. Modlił się gorąco. Modlił się szczerze.

– Tajemnica druga Bolesna: Biczowanie Pana Jezusa. Ojcze 
nasz…

* * *

Blondyn przemykał z gracją ożywionego plugastwa pomiędzy 
obłupanymi z tynku budynkami. Wąskie uliczki, gdzieniegdzie po-
zastawiane wysokimi, metalowymi śmietnikami nie wpływały na 

niego dobrze. Lekarstwa skończyły się kilka dni temu. Nie miał już 
czego zażywać.

Lęk. Patrzą przez okna. Zaglądają. Wyciągają szyje. Czarne 
i przerażające.

Przyspieszył kroku. Miał wrażenie, że ktoś go ściga. Minął ga-
raż, na którym dach zawalił się dawno temu i gdy już miał wyjść 
spomiędzy baraków, wypadło na niego dwóch dryblasów z ogolo-
nymi głowami. Wyższy, z ponacinaną przy goleniu twarzą trącił go 
tak, że przewrócił się w błoto.

– Ooo, Pryszczal, chyba o nas nie zapomniałeś?
– Wariat? Nie… Nie zapomniałem – odrzekł blondyn przerażo-

ny. Wysoki kopnął go w brzuch.
– Dla ciebie Pan Wariat! Ty, pamiętasz, że wisisz nam za ostat-

nią działkę?
– Ja…
– Pamiętasz kurwa, czy nie?! – charknął dryblas i nogą uzbrojo-

ną w glany kopnął go w żebra.
– To co, sprzedać ci kosę? – zapytał nazwany Wariatem, doby-

wając noża. – No, pytam się!
– Nie… – wydusił chłopak przez ściśnięte gardło.
– To kiedy zapłacisz? No, co się jak durny patrzysz? Myślałeś, 

że amfę za darmo rozdaję?
– Nie mam – wysapał blondyn, osłaniając głowę. Jak embrion 

zwinięty w kulkę, umazany błotem leżał na stłuczonej deszczem 
ziemi. Pamiętał tylko kilka pierwszych kopniaków.

Gdy się obudził, zmiażdżone wargi pokrywały wielkie skrzepy. 
Pod głową poczuł coś twardego. Ząb. I to nie jeden.

* * *

Odziany w habit zakonnik bogobojnie wypowiadał kolejne wer-
sety różańca. Kontemplował i rozważał każdy paciorek.

– Tajemnica piąta Chwalebna: Ukoronowanie Maryi na Królo-
wą Nieba i Ziemi. Ojcze nasz…

* * *

Chłopak zaczaił się pod oknem i nierówno obgryzionym pa-
znokciem zastukał w szybę. Po chwili ponownie. I jeszcze raz. Ha-
ftowana firana uchyliła się delikatnie, a zza niej wyjrzały kobiece,
brązowe oczy. Dziewczyna rozchyliła okno.

– Wpuść mnie – poprosił zdartym głosem. Gdy wpełzł na para-
pet i zwalił się na dywan, zwężone źrenice pokryła mgła.

literatura | opowiadanie

Paweł „Saem” Sasko
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– Wstawaj – trącała go dziewczyna. Lekko przytomniejąc, przy-
sunął spieczone wargi do jej kolana.

– Madzia…
– Nie dam ci – odrzekła twardo. – Popatrz, co się z tobą stało.
– Ale ja już nie mogę – wydusił. – Tak strasznie boli.
– Chodź, jedziemy na komisariat. Musisz iść na odwyk – zawy-

rokowało zimno i zaczęła podnosić go z podłogi. Z wiotczejącymi 
mięśniami, na skutek braku amfetaminy w organizmie, był nie do 
poruszenia. I wtedy usłyszała, że płacze. Prawdziwy męski żal.

– Oj, tam się tobą zajmą. Dadzą lekarstwa – wyszeptała czule, 
tuląc do piersi. Niedbale zapuszczone blond włosy były potargane 
i pełne gliny, obsypana pryszczami twarz skrwawiona, a ubranie 
śmierdziało. Cały śmierdział. Magda przytuliła go jeszcze mocniej 
i sama zaczęła płakać. Złożyła pocałunek na rozgrzanym czole, 
wstała i z barku wyjęła opakowanie Relanium. Chłopak się nie po-
ruszał.

– Tylko nie zasypiaj – powiedziała, telepiąc nim delikatnie. Po 
amfetaminie zapadał w narkolepsję i mógł się nie obudzić nawet 
przez 48 godzin. Szybko wycisnęła na dłoń kilka pigułek. Wkłada-
ła mu po jednej do ust i poiła wódką, bo tylko w ten sposób jeszcze 
na niego działały. Gdy tylko blondyn poczuł cierpki smak alkoho-
lu w ustach i znajome kształty tabletek na języku, natychmiast się 
rozbudził. Zaczął całować delikatnie kolana dziewczyny.

– Kocham cię – wyszeptała do ucha usiadłszy na dywanie. 
Chłopak jak głodzony niewolnik rzucił się na dziewczynę. Zerwał 
jej bluzkę, tulił i całował piersi. Zdjął spodnie. Ale Magda nie mia-
ła złudzeń. Za długo był uzależniony. Nawet ukraińska Viagra już 
by nie pomogła.

* * *

Kolejne paciorki przemykały pod palcami zakonnika. Jak pia-
sek w klepsydrze odmierzającej czas.

– Druga tajemnica Światła: Objawienie na weselu w Kanie. Oj-
cze nasz…

* * *

– Po co mnie tu przyciągnąłeś? – zapytała Magda z wyrzutem, 
gdy przystanęli przed wejściem do nocnego klubu.

– Ale chodź, będzie fajna impreza – zachęcał blondyn, ściskając 
za rękę.

– Znowu brałeś? – indagowała podejrzliwie.
– Ja? Mówiłem, że odstawiłem. Przecież obiecałem. No chodź 

– zełgał. Do środka weszła wtulona w niego, zasłuchana w serce 
bijące w tym samym rytmie. Przez kilka godzin istnieli wyłącznie 
dla siebie, lecz w pewnym momencie chłopak zniknął niespodzie-
wanie.

– Gdzie byłeś? – zapytała nieufnie, gdy dopadła go przy toale-
cie.

– W ubikacji – odparł zdziwiony z miną cherubinka. Ale zwę-
żone źrenice, przyspieszony oddech i rumieńce mówiły same za 
siebie. – Chodź, napijemy się czegoś – zaproponował żywo.

– Znowu speed? Znowu?! Przecież obiecałeś! – krzyknęła, wy-
rwała rękę z uścisku i wybiegła z klubu. Blondyn stał przez chwilę 
oniemiały, a całą scenę obserwował chłopak stojący przy barze. 
Był wysoki, postawny, odziany w sztruksową marynarkę.

– Lepiej napijmy się razem. Głupia dupa – rzucił wyzywająco.
– Dobra.

* * *

– Tajemnica czwarta Bolesna: Dźwiganie krzyża. Ojcze nasz…

* * *

– Od kiedy nie bierzesz? – zagaił Tomasz, chłopak poznany 
w klubie.

– Dwa dni – zajęczał blondyn, nie podnosząc głowy z blatu 
stolika. Sine oczy zapadły się jeszcze głębiej we wnętrze czaszki, 
powieki ciążyły niemiłosiernie i morzył go sen. – Słuchaj, masz 
może…

– Nie mam, musisz to pokonać.
– Nie potrafię. Już mówić nie mogę. Język staje w gardle. Źle

się czuję. Chce mi się rzygać.
– Może kupić ci coś do jedzenia? – zapytał Tomasz i machnął 

ręką w stronę baru. – Albo lepiej nie… Skoro masz wymioto-
wać…

– Co masz na ręce? – zapytał blondyn zaciekawiony.
– Co? Aaa, to. Różaniec – wyjaśnił chłopak pokazując wielkie 

drewniane paciorki owinięte wokół nadgarstka.

* * *

– Tajemnica czwarta Radosna: Odnalezienie Pana Jezusa 
w świątyni. Ojcze nasz…

* * *

Niespodziewanie, blondyn zaprzyjaźnił się z Tomaszem, przy 
którym wszelkimi siłami powstrzymywał się od brania lekarstw. 
Gdy siedzieli razem, nieznajomy prawił o Bogu, innym świecie, 
a nawet wadze ideałów.

– Nie jestem godzien – powtarzał sobie chłopak, ilekroć za-
mierzał powlec się do kościoła. Ale natrętna myśl powracała. Po-
wracała razem z nadzieją, że to może coś zmienić. I w końcu się 
przełamał.

Gdy dotarł na miejsce, ułożył wykończone ciało pod murem. 
Oparł się plecami o zimny kamień i zamknął oczy.

– A jednak się zdecydowałeś.

* * *

– Tajemnica druga Chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 
Ojcze nasz…

* * *

– A jednak się zdecydowałeś. Prawie w ciebie zwątpiłem – za-
gadnął wesoło Tomasz. Blondyn uchylił spuchnięte powieki, ale 
nie odezwał się ani słowem. Po policzkach płynęły łzy.

– Dobrze, że jesteś. Teraz już nie pozwolę byś zboczył na złą 
drogę – oznajmił Tomasz ciepło i przytulił go do piersi. W dłoni 
błysnął sztylet. Gdy wepchnął długie ostrze blondynowi między 
żebra, krew chlapnęła na różaniec owinięty wokół nadgarstka.

* * *

Modlitwa dobiegała końca. Głos zakonnika wystukiwał rytm 
ostatnich słów.

– Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, 
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od 
wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwa-
lebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocie-
szycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu 
nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.

To rzekłszy zakonnik uczynił znak krzyża i powstał z klęczek. 
Różaniec owinięty na nadgarstku dyndał miarowo.

Różaniec
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Wyszła na zewnątrz zaraz po zakończeniu występu. Dłu-
gi, ciemnoszary płaszcz okrywał skąpą sukienkę w krzykli-
wych barwach i chronił przed chłodem wieczoru. Naprzeciw 
stanął młody mężczyzna w bogatym odzieniu i o rozmarzo-
nej twarzy. Podziękował pięknymi słowami za wspaniałe 
przedstawienie i wręczył jej niewielki bukiet białych lilii. 
Przyjęła dar i uśmiechnęła się; wraz z dotykiem jego dłoni 
ogarnął ją nastrój chwili. Odpowiedziała poetyckim tonem, 
by zaledwie moment później zniknąć w ciemnej uliczce na 
widok przechodzącej niedaleko grupki mężczyzn. Jej part-
ner również skrył się w mrocznym zaułku.

Szła dalej, nie oglądając się za siebie, ale jej krok nie był 
spieszny. Po drodze podziwiała zapach otrzymanych kwia-
tów, a na twarzy i w częściowo przymkniętych szarozielo-
nych oczach widniał rozmarzony uśmiech. Nie zauważyła, 
że idzie prosto na czarnowłosą kobietę w czerwonej, 
mocno wydekoltowanej sukni. Po chwili wpadła 
prosto na nią, niemal przewracając. Obie od 
razu odskoczyły od siebie jak od ognia, jedna 
i druga zacisnęła dłonie gotowa walczyć o te-
rytorium. Z ust jednej i drugiej posypały się 
przekleństwa i słowa typowe dla języka ulicy, 
dwie pary oczu rzucały niewidoczne gromy. 
Do rękoczynów jednak nie doszło; rozeszły się 
w przeciwne strony, aby nie rzucać się w oczy zbli-
żającemu się strażnikowi miejskiemu. 

Jej krok powoli zwalniał, stopniowo opusz-
czała ją też furia. Daleko za nią pozostał bukiet lilii 
wdepnięty w ziemię, gdyż nie pasował do odgrywanej 
roli. Teraz odrzuciła również płaszcz – nie znajdzie 
partnera na noc, ubierając się w ciemne barwy. 
Potrząsnęła głową wzbudzając fale włosów, 
które w mroku wydawały się niemal czarne. 
Było to jednak tylko złudzenie – w świetle 
dnia wyglądały na blond, w blasku ognia 
miały rudy odcień. Jej żółtozielona, 
skąpo powcinana, zwiewna suknia 
i płynne ruchy zwracała uwagę. Na 
pewno zaraz znajdzie się jakiś spóź-
niony mężczyzna gotowy nieźle zapłacić 
za jej wdzięki.

Nie zdziwiła się, gdy podszedł do 
niej zarośnięty, rudowłosy osobnik 
mocno cuchnący piwem. Uśmiech-
nęła się zalotnie, choć wewnątrz tłumiła 
obrzydzenie. Objął ją silnie ramieniem 
i zaczął zrywać z niej odzienie, nim zdąży-
ła oszacować ciężar jego sakiewki. Krzyknęła 

i zaczęła się wyrywać. Mężczyzna nie był tym zachwycony. 
W jego lewej dłoni pojawił się nóż. Chwilę później na strzę-
py żółtozielonej sukni trysnęła krew.

Również miała ukryty sztylet – wyciągnęła go lewą ręką 
dokładnie w tym samym momencie, co napastnik. Była 
w stanie przewidzieć każdy jego ruch, ale wciąż widział tyl-
ko niewysoką, niegroźną kobietę. Trafiła jeszcze raz – bez
trudu obeszła niezdarną zasłonę – tym razem prosto w serce. 
Jak zwykle poczuła kłujący ból w klatce piersiowej, choć 
w walce nie odniosła ani jednej rany.

Wolno dochodziła do siebie, niezbyt przerażona tym co 
się stało. Wyciągnęła swój sztylet i wytarła o ubranie mar-
twego mężczyzny. Widywała już setki takich scen, przyczy-
niła się do niejednej śmierci. Wraz z ustaniem bólu zaczęła 
odczuwać pustkę, oszołomiona szła w kierunku cyrkowego 
namiotu.

Od zawsze utrzymywała się ze swych występów. 
Setki ludzi przychodziły podziwiać Kameleo, jak 

zwykli nazywać ją towarzysze. Zwykle chwy-
tała za rękę osobę z publiczności, stając do 

niej plecami. Ktoś inny zadawał pytanie 
lub wydawał proste polecenie. I zawsze 
ona i jej partner reagowali jednakowym 
gestem lub słowem, zbierając prawdzi-

wa lawinę oklasków. Nikogo nie intereso-
wało ile ją to kosztuje. Tymczasem przejmo-
wała część uczuć, myśli i charakteru danej 
osoby; inne osoby z cyrku szeptały między 

sobą, że potrafi skraść duszę. Zmieniała
się z każdym kolejnym dotykiem, czy 

chociażby podaniem ręki. Nieraz 
przyszło jej zabić swoją drugą po-

łowę, wzbudzając przeszywają-
cy ból we własnym ciele.

Była już prawie na miej-
scu. Po drodze skryła się 
pod odnalezionym ciem-
noszarym płaszczem. 
Podniosła też jedną 
z porzuconych lilii. 

Kim jestem napraw-
dę? – zadała ci-
cho pytanie. Ale 

choć wysilała 
pamięć, nie 
umiała na nie 

odpowiedzieć.

Renata „Ashnod” Bursa

K a m e l e o
literatura | short story

Kinga „Hollow” Spiczko

Renata „Ashnod” Bursa

mailto:ashnod@interia.pl
mailto:hollow@autograf.pl
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Paweł „Saem” Sasko
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Szczerzące zęby dźwięki potargały mąconą rozmowami ciszę. Równy 
rytm z zabójczą dokładnością wdarł się pomiędzy uderzenia serc zgro-
madzonych nastolatków. Krew zagotowała się w żyłach, a temperamenty 
eksplodowały, gdy pierwsze butelki wypitego piwa opadły na podłogę. 
Wcześniej zwinięto puszysty dywan, by odsłonić równo wycyklinowany 
parkiet. Odarte z wszelkich zahamowań ciała przechodziły w kolejne sta-
dia ekstazy, podrygując rytmicznie.

– Niezła impreza, bracie – pochwalił nieogolony, otyły nastolatek, po 
czym popędził jak borsuk za oddalającymi się pośladkami oplecionymi 
w pajęczynę stringów.

– No, zajebiście! – chrząknął Thomas Waren i usiadł na kanapie. Przed 
chwilą poznana blondynka opadła mu bezwładnie na ramię. Stanik bez 
ramiączek zsuwał się zachęcająco, gdy z każdym ciężkim oddechem za-
padała w sen.

– Hej, maleńka, chyba nie prześpisz moich urodzin – wycedził przez 
zęby z diabelskim zacięciem w głosie.

*  *  *

– Zobaczcie, co ta kurwa robi! – krzyknęła Sue przez ramię. Thomas 
leżał na plecach, a blondynka chwyciwszy go udami za szyję kręciła bio-
drami w rytm muzyki. Nie to jednak wywołało oburzenie Sue. Przy pasku 
od spodni zębami gorliwie pracowała niska, krótko ostrzyżona brunetka 
w czarnych, obcisłych portkach. Bez bielizny.

– Zostaw ich – warknął jakiś rudzielec i zamknął drzwi do sypialni.

*  *  *

– To co, zakładacie się? – Kate indagowała wyzywająco.
– Dobra. Zdejmujemy jedną rzecz i tak na zmianę. OK? – podjął wy-

zwanie wysoki blondyn.
– Jasne. To my zaczniemy – oświadczyła i każda z dziewczyn zdję-

ła coś, co miała na sobie. Na pierwszy ogień poszły spinki do włosów, 
kolczyki, wisiorki, naszyjniki, klucze, kolejno buty i rajstopy. Mężczyźni 
przegrali.

*  *  *

Thomas nasypał trochę białego proszku do kopulastej pokrywki po jo-
gurcie, poślinił palec i spróbował. Cmoknął zadowolony, po czym wtarł 
resztę w dziąsła. Uniesienie rozsunęło kolorowy wachlarz. Nastolatek 
skierował zwichrowany wzrok na niepozorną dziewczynę bawiącą się 
z chłopakiem. Delikatna rzeźba ciała, skromne odzienie, białe jak śnieg 
włosy zaczesane gładko, półkoliście koło uszu. I usta. Małe, mięsiste. 
Namiętne. Cudownie wykrojona twarz. Lekko spięte mięśnie mimiczne 
twarzy.

*  *  *

– Idź do niej w końcu!
– Stul, kurwa, mordę!
– Chłopie, siedzisz tu już prawie godzinę i gapisz się jak zaklęty. Jak 

chcesz, to cię przedstawię.
– Sam się, ja pierdolę, przedstawię – skwitował Thomas i jak dźwigany 

hakiem za żebro nieumarły, podniósł owładnięte narkotykiem ciało.

*  *  *

– Wymiękasz?!
– Nie! – charknął.
– To zostaw te gumy! – wrzasnęła Jean.
– A ja myślałem, że ty jesteś taka niewinna…
– Żal dupę ściska?!
– Nie! – krzyknął i uderzył ją wierzchem dłoni. Skoczyła na niego 

z paznokciami. Gdy w końcu zdarli z siebie ubranie, byli kompletnie 
poobijani. Thomas miał podrapaną twarz i plecy, bolały go jądra, a Jean 
buzię całą w siniakach. Jubilat chwycił dziewczynę za włosy, ściągnął do 

parteru, obrócił na kolana i rozchyliwszy pośladki siłą, wbił się w jej kru-
che ciało. Wrzeszczała okropnie. Po trzecim orgazmie opadł jej na plecy, 
bezsilny i wykończony.

*  *  *

Wpierw poczuł chłodną, pokrytą łuskami skórę i zwierzęcy zapach. 
Gdy podniósł powieki zobaczył, iż leży nagi na cielsku potężnego węża 
o wielkich, przeszywających czerwienią oczach. Po bokach gada rozpo-
ścierały się gigantyczne, prawie anielskie, pierzaste skrzydła.

Wtem uczuł ucisk pod sercem. Brakowało mu powietrza. Dusił się.
Mrok.

*  *  *

Błysk potargał niebo, niczym brudną, kuchenną szmatę i pozostawił 
niedbale rozścieloną na nieboskłonie. Z impetem spadającej gwiazdy 
i grzmotem, w kierunku ziemi mknął monstrualny gad, lśniący jak linka 
hamulcowa. Wąż rozsunął mocarny szkielet skrzydeł, które niemal na-
tychmiast okryły żaluzje piór. I uderzył. Z impetem komety wgryzł się 
w ponure pole gęsto usiane metalowymi konstrukcjami przypominającymi 
satelity. Wściekłość i gniew promieniowała z niego. Niszczył i miażdżył.

*  *  *

– Kurwa, jaka faza – zajęczał Thomas i podniósł się z kanapy. Miesz-
kanie przypominało krajobraz po bitwie. Poczuł w kieszeni brzęczenie 
wibratora komórki. Nieznany numer.

– Słucham.
– Był wypadek w pracy u twojego ojca. Musimy się spotkać jak naj-

szybciej. Bądź za 15 minut w „Chrabąszczu”.
– Czekaj! – krzyknął, lecz kobieta odłożyła słuchawkę.

*  *  *

Zaspany wszedł do lokalu, zamówił sok z czarnej porzeczki i oparł się 
na stole. Zaczął ogarniać go sen. Przyjazną ciszę rozerwał stukot damskich 
obcasów. Podstarzała kobieta dosiadła się do stolika. Gdy uniósł głowę, 
dmuchnęła mu chmurą zielonkawego pyłu prosto w twarz. Poczuł tylko, 
gdy blat stołu walnął go w twarz.

*  *  *

Umundurowani mężczyźni wykopali szeroki rów wzdłuż wbitych 
w ziemię na kształt masztów trumien. Kolejne niezbyt dobrze przygoto-
wane skrzynki na zmarłych rozpadały się pod uderzeniami szpadli i kilo-
fów. Kapłani w pogrzebowych kapach masowo błogosławili zwłoki i nad-
zorowali znoszenie ich do świeżo wykopanych dołów.

W sąsiedniej wiosce żołnierze wdarli się do domu, w którym żyła wie-
lodzietna rodzina, siłą wyciągnęli mężczyzn i obcesowo poderżnęli im 
gardła. Kobiety skupione wokół szamana płakały rozdzierająco.

*  *  *

– Jak miałaś mówić?! – wrzasnął żołnierz i wymierzył cios w twarz 
wierchem dłoni młodej dziewczynie. – Nie wolno wam odzywać się 
w tym barbarzyńskim języku, macie gadać po angielsku!

– Przynieśliście ze sobą śmierć! Cała moja rodzina umiera pokryta ja-
kimiś białymi czubami, ciało swędzi, skóra piecze. Wydrapują sobie rany 
na ciele – jęczała stara kobieta z twarzą zmiętą od upływu lat, zapłakana, 
wodząc oczami pozbawionymi nadziei po żołnierzach.

– Co zrobimy, że takie z was zdechlaki? – zapytał jeden szyderczo, po 
czym reszta wybuchła śmiechem.

*  *  *

Szaman pochylony niczym pradawny żuk, dźwigający skórzane, grube 
odzienie, mimo przejmującego gorąca tańczył wokół ogniska, w które co 

Tu i teraz

mailto:saem@poczta.fm


70 Wieża Snów #7

w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l
literatura

jakiś czas ciskał kolorowe kłęby pyłu. Ogień eksplodował wówczas zabor-
czo i ogarniał szponiastymi palcami mgławicy.

Gdy dym połączył się z szamanem, ciała stworzyły sylwetkę olbrzy-
miego węża z anielskimi skrzydłami.

*  *  *

Zajęczał i położył otwarte dłonie na rozpalonych skroniach. Staruszka 
nadal tam była. Siedziała przy stoliku oparta o krzesło. Miała okropny ma-
kijaż. Całkowicie zgolone brwi zastąpiła kreska tuszu, puder przypominał 
scementowaną, starożytną maskę, a najbardziej wyeksponowane, piekiel-
nie czerwone usta, przypominały raczej różową bliznę.

– Pobudka chłopcze.
– Aaa. Aha. To pani do mnie dzwoniła? – zagaił, mrugając nieprzy-

tomnie.
– Nie przejmuj się. Z ojcem wszystko w porządku. Chciałam po prostu 

jakoś spotkać się z tobą. A inaczej byś nie przyszedł.
– Aha. No dobra. Słucham – oświadczył już całkiem przytomnie.
– W 1788 roku oddział żołnierzy, skazańców pod dowództwem guber-

natora Philipa wylądował w kraju ludu Eora.
– To bardzo ciekawe – mruknął i ziewnął obscenicznie.
– Cieszę się. Ten dzień dla Australii okazał się dniem apokalipsy. Od 

tego czasu zaczęła się masowa chrystianizacja autochtonów, niszczono 
cmentarze, odprawiano chrześcijańskie, przymusowe pochówki, odbiera-
no ziemie, uprowadzano ludność, którą dodatkowo dziesiątkowały cho-
roby – powiedziała staruszka niemal na jednym oddechu. Thomas uniósł 
brwi.

– Wiem… – stwierdził ze zdziwieniem.
– Otóż to – uśmiechnęła się. – Przed chwilą śniłeś historię swojego 

ludu.
– Mojego ludu? Jestem Brytyjczykiem.
– Jesteś potomkiem w prostej linii największego szamana ludu Eora, 

Tuurapa Warneena. Twoje nazwisko zniekształciło się od tego czasu w nie-
znacznym stopniu, panie Waren. Nie rób takich wielkich oczu. To już nie 
sen. To się dzieje naprawdę. Widziałeś węża z pierzastymi skrzydłami? To 
duch twojego dziadka namaścił cię na szamana. Starzec, którego widziałeś 
w tańcu to sam Tuurap Warneen.

– OK. Wszystko się zgadza, tylko brzmi trochę nieprawdopodobnie 
– oświadczył, przecierając oczy. – To niby, kim ty jesteś?

– Jego, a teraz twoją żoną.
– Muszę odstawić prochy – mruknął do siebie.
– Mnie także przebudził wąż i czekałam od tego momentu na ciebie.
– Jeśli wszystko jest prawdą, to co teraz? Co to zmienia?
– Teraz czas pokazać, że duch aborygeńskich szamanów nadal żyje 

w naszym ludzie.
– Ale teraz to już nie ma sensu. Nie mieszkam w Australii, ani w Wiel-

kiej Brytanii. Jesteśmy na Alasce, w Stanach Zjednoczonych – tłumaczył 
błagalnym tonem.

– Twój dziadek wierzył, że podołasz misji. Wiesz dlaczego przeprowa-
dziłeś się z ojcem cztery lata temu?

– Dlaczego? Bo ojciec dostał dobrą robotę, jakieś badania, w każdym 
razie dobrze płatną. Zdecydował, że się przenosimy… Ale gdzie tu zwią-
zek?

– Ojciec pracuje nad czymś, co pozwoli nam wziąć odwet na Anglii. 
Nie, nie. Nie jest wtajemniczony. Wykonuje po prostu swoją pracę.

– Dlaczego dziadek nie wybrał właśnie jego?
– Twój tata jest zbyt słaby i zbyt przywiązany do życia – oświadczyła 

surowo. Po tych słowach pomiędzy nimi zapadła surowa cisza, przerywa-
na tylko ciężkim oddechem Thomasa.

*  *  *

Projekt HAARP
Rozwinięcie skrótu: High-frequency Active Aurora Research
Cel badań: wykrycie właściwości zorzy polarnej przy użyciu fal radio-

wych o bardzo wysokich częstotliwościach.
Podprojekt ELF
Rozwinięcie skrótu: Extremly Low Frequency
Cel badań: uzyskanie danych na temat możliwości przekształcenia zo-

rzy polarnej w nadajnik radiowy, umożliwiający komunikację z każdym 
punktem na Ziemi bez dodatkowych urządzeń.

Podprojekt ETP
Rozwinięcie skrótu: Earth Penetrating Tomography
Cel badań: uzyskanie danych na temat możliwości badania powierzch-

ni Ziemi za pomocą fal radiowych.

*  *  *

– Ten raport to jakieś gówno – skrzywił się Thomas.
– Właśnie tym sposobem naukowcy USA przeforsowali projekt przed 

Senatem i uzyskali fundusze na badania. Założenie jest takie, że sygnał ra-
diowy o niskiej częstotliwości przekształca zorzę polarną w gigantyczny 
nadajnik, który może transmitować za pomocą fal wysokich, komunikaty 
we wszystkie punkty Ziemi. Automatycznie żadna burza nie zakłóciłaby 
komunikacji z samolotami. Wszystkie wieże na lotniskach poszłyby w od-
stawkę, co daje olbrzymie oszczędności. I jak się okazało, za pomocą fal 
można także badać powierzchnię Ziemi. Co się krzywisz? Przetłumaczyć? 
Możnaby sprawdzić terytorium wroga przed wkroczeniem i odnaleźć 
wszystkie podziemne bazy, magazyny, centra naukowe.

– Dobra. Ale to mi wygląda na zwykły program badawczy.
– Właśnie. Dlatego Senat zgodził się wyłożyć fundusze. Ukryto naj-

ważniejszą właściwość HAARP-u. Fale radiowe przesyłane przez zorzę 
polarną mogą podgrzać w dowolnym miejscu jonosferę, co wiążę się 
z nieobliczalnymi w skutkach dewiacjami pogodowymi.

– Jezu…
– USA pod przykrywką badań zorzy polarnej kończy budowę broni 

ostatecznej. Będą mogli podbijać kolejne państwa bez oddania jednego 
strzału. Wystarczy, że wcześniej pogoda zniszczy wszystkie uprawy. We-
zmą ich głodem.

– Pracujesz z moim ojcem? – indagował przebiegle.
– Prawie. Codziennie sprzątam jego biuro – odrzekła uroczo i zatrze-

potała rzęsami. Thomas skrzywił się znowu.

*  *  *

– Zaczynam rozumieć…
– No, czas najwyższy.
– W takim razie, gdzie znajduje się nadajnik o takiej mocy, by mógł 

podgrzać jonosferę?
– Zaczynasz nareszcie myśleć. Na południe od Anchorage, pomiędzy 

Georgie Parks, a Alaska Hyw.
– Na bagnach?!
– Jakie tam bagna. Tak figurują tylko na mapach. Jeszcze w latach

osiemdziesiątych praktycznie całkowicie zasypano je żwirem. Tam w 12 
rzędach i 15 kolumnach stoi 180 sprzężonych anten. Łączna moc jest 72 
tysiące razy większa niż wszystkich nadajników radiowych na Ziemi. 
Robi wrażenie? Dodatkowo ma własne, niezależne źródła zasilania. Coś 
się tak zasępił?

– Naukowcy USA zbudowali coś takiego?
– Twój ojciec też bierze w tym udział – oświadczyła staruszka suro-

wo.
– Pozostaje chyba tylko jedno rozwiązanie.
– Dokładnie jedno.

*  *  *

Grube warkocze deszczu lały się z nieba nieprzerwanie przez kilka 
dni. Rynny podziurawione niedawnym gradem odpadały kilkumetrowy-
mi fragmentami, bo nie nadążały tłoczyć galonów wody. Wielkie płyty 
chodnikowe strugi rozrywały od środka, gdyż nie mieściły się w kanałach. 
Podtopione zostały plantacje, gospodarstwa rolne, zalane piwnice w blo-
kach.

Tajfun niczym włócznia grotem wbił się w masy powietrza i pędził 
w kierunku stolicy. Techniką dyskobola ciskał zerwane dachy, a te wirując 
grzęzły w ścianach bloków, których światła wyglądały niczym pionowe, 
posępne cmentarze.

Zasysane z górnych warstw atmosfery powietrze doprowadziło do 
gwałtownego ochłodzenia klimatu. W kilka godzin ścięta mrozem stolica 
Wielkiej Brytanii, nękana wichurami i awariami niezbędnych instalacji 
z ruchliwego mrowiska przerodziła się w cmentarzysko. Cmentarzysko.

*  *  *

– Czy to wystarczy? – zapytał Thomas bez wiary.
– Sprowadziłeś na ciemiężyciela ojców najdotkliwszą klęskę w dzie-

jach, a mimo to nie czujesz spełnienia?
– Jestem niegodziwcem.
– Ale dlaczego tak mówisz?
– Musiałaś zobaczyć śmierć tylu ludzi, by zrozumieć, że przeszłość 

mnie nie interesuje? Nie interesuje mnie historia, mój dziadek, moi oj-
cowie, mój lud. Dla mnie ważne jest to, co jest tu i teraz. Tylko to. Tu 
i teraz.

Paweł „Saem” Sasko
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Delikatny tembr głosów chórzystów przebijał się przez podniosłą 
atmosferę modlitwy, spowijającą mury kościoła. Wierni na kształt 
zjaw zaprzęgniętych do olbrzymiej machiny z obrożami na szyjach, 
pochylali się w ławkach. Konstrukcja świątyni przytłaczała ogro-
mem. Mimo iż stworzona przez ludzi ku boskiej chwale, odbierała 
wchodzącym odwagę, sprowadzała do wymiarów banalnych i sza-
rych. Za płytami konfesjonałów, w drewnianych klatkach zasiadali 
kapłani, a rozwarte przed nimi brewiarze dodawały dostojności.

Potężne, okute wrota kościoła uchyliły się nieśmiało i zza jednego 
ze skrzydeł wyjrzał stary mężczyzna. Msza już trwała. Ale nie przy-
szedł tu na sumę. Pieczołowicie stawiając kroki, ze świadomością 
podjętej decyzji, wszedł do środka.

– Niech będzie pochwalony – zaczął nieśmiało, gdy tylko przy-
klęknął na stopniach konfesjonału. Ksiądz odłożył Biblię.

– Na wieki wieków – odrzekł i uczynił znak krzyża.
– Chciałem się wyspowiadać…

*  *  *

– Próbowaliśmy zdobyć Głowę Cukru, ale zginęło wielu ludzi. 
Musieliśmy się wycofać. I wtedy zostałem z rannym komando-
sem…

– Synu, poczekaj. Zacznij od początku. Kiedy ostatni raz przystą-
piłeś do spowiedzi?

– W 1942 roku. Spowiadał mnie nasz kapelan. Miałem wtedy 
dwadzieścia lat – powiedział staruszek. Odpowiedź uwięzła kapła-
nowi w gardle.

– Proszę księdza? Proszę księdza? W porządku?
– Tak, tak. Mów dalej – zachęcił spowiednik.

*  *  *

Dziennik podpułkownika J.F. McAlpine’a

5 listopada 1942
Jesteśmy w drodze do Bone oddalonego o dwieście pięćdziesiąt 

mil na wschód od Algieru. Zrobili ze mnie dowódcę szóstego oddzia-
łu komandosów. Obecnie wykonujemy operację „Torch”, która ma na 
celu wzięcie Niemców w kleszcze pomiędzy drugą armię brytyjską 
nacierającą od strony Egiptu i pierwszą armię postępującą z zachodu. 
Aktualnie naszym zadaniem jest opanowanie dwóch portów w Bo-
ne.

6 listopada 1942
Dotarliśmy na miejsce. Porty opanowane bez jednego strzału.

18 listopada 1942
Właśnie dołączyli do nas komandosi z pierwszego oddziału, pod 

dowództwem podpułkownika Toma Trevora.

*  *  *

– Ale wszystko zaczęło się dwudziestego drugiego listopada. Wte-
dy pojawiły się na niebie bombowce Junkers Ju 87 i zaczęły walić, 
gdzie popadło.

– Poczekaj. W takim razie ile masz lat, synu?
– Będzie osiemdziesiąt trzy w przyszłym miesiącu.

– Bóg ma na ciebie szczególne bacznie – oznajmił kapłan z sym-
patią.

– Ta. Może… Eee. Wtedy dowiedziałem się, że cały szósty od-
dział rusza do oddalonej o sześćdziesiąt mil Tabarki. Mieliśmy znisz-
czyć gniazda faszystowskich oddziałów na Zielonych Wzgórzach. 
A podróżowaliśmy pociągiem.

*  *  *

Lokomotywa o barwach przypominających rozciągniętą na torach 
gigantyczną mechaniczną larwę z mozołem ruszyła do przodu. Dro-
ga powoli uciekała spod kół. Dowództwo obawiało się ataku sił nie-
przyjaciela, toteż pociąg nie był opancerzony, lecz posiadał zwykłą 
blacharkę i kolory komunikacji międzymiastowej.

Długi świst przypominający gwizd harpuna w powietrzu zaalar-
mował wartowników.

– Focke-Wulfy Fw 190! I to cztery! Mają zamontowaną broń 
maszynową i działka – krzyknął jeden z żołnierzy, a w odpowiedzi 
z powietrza spadł gęsty grad ołowiu. Migoczący pył zmielonych szyb 
posypał się z jednego wagonu. Trzask i wycie rannych.

– Otworzyć ogień – padł rozkaz podpułkownika. Żołnierze za-
mknięci w pędzących puszkach nie mieli szans na dosięgnięcie z bro-
ni ręcznej manewrujących samolotów.

– Chyba się wycofują – zauważył wartownik przytomnie. Fak-
tycznie. Samoloty jakby pozostały nieco w tyle. Chwilę po tym seria 
strzałów dosięgła wagony z amunicją.

– Kurwa, ja pierdolę, wysadzą cały pociąg!
– Zachować spokój! – Głos podpułkownika górował nad skruszo-

ną gawiedzią. Potężna eksplozja rozdęła przedział towarowy.
– Straciliśmy cały zapas granatów – meldował żołnierz.
– Zachować spokój! – dowódca wydawał się niewzruszony.
– Gdzie do kurwy nędzy jest nasza eskorta? – zapytał z szaleń-

stwem w oczach adiutanta.
– Nasze samoloty zawróciły po paliwo. Powinny być za kilka mi-

nut.

*  *  *

– Nie przerywaj – polecił ksiądz z zainteresowaniem, gdy starzec 
niespodziewanie urwał opowieść.

– Niemcy znowu zaatakowali. Tym razem nie chcieli nas nastra-
szyć, ale zabić jak najwięcej ludzi – emerytowany komandos ponow-
nie podjął ucięty wątek.

*  *  *

Gdy na niebie zalśniły brytyjskie samoloty, żołnierze zamknięci 
w pociągu zaczęli głośno demonstrować swoje szczęście. Dwie nie-
mieckie maszyny rozpękły przeszyte serią z karabinów i jak sterta 
śmieci poleciały w kierunku gruntu. Pozostali lotnicy hitlerowscy 
ujrzawszy powracającą eskortę przezornie nawrócili maszyny.

Pociąg zwolnił. Stanęli.
– Jakie mamy straty?
– Melduję, podpułkowniku. Dwukrotne ostrzelanie wagonów. 

Straciliśmy czterdziestu sześciu ludzi, czterech w stanie ciężkim, 

Paweł „Saem” Sasko

Po ch odnia
literatura | opowiadanie

Pochodnia
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dwunastu ma lekkie obrażenia. Ponadto uszkodzeniu uległ zapas 
amunicji i granatów. Obecnie zliczane są straty.

– Zająć się ciężko rannymi. Odmaszerować – polecił McAlpine. 
Ale adiutant nie oddalił się, lecz niepewnie spoglądał na zwierzch-
nika.

– O co chodzi?
– Gdy samoloty ostrzeliwały wagon po raz drugi, pięciu żołnierzy 

wyskoczyło. Wpadli pod koła pociągu.
– Ktoś przeżył?
– Nikt. Co mamy z nimi zrobić? – zapytał żołnierz wskazując za-

krwawione tory, na których rozsmarowane były trudne do określenia 
ciała. Spod posoki przebijały stalowoszare szyny.

*  *  *

– Wojna jest okropna, lecz nie ty zawiniłeś. Obowiązkiem żołnie-
rza jest bronić ojczyzny i wykonywać rozkazy – orzekł spowiednik, 
gdy starzec przerwał opowiadanie.

– Nadal nie mogę pozbierać się po tym, co wydarzyło się później. 
Z Tabarki mieliśmy przeprowadzić szturm na pozycje wroga osadzo-
ne na Zielonych Wzgórzach. Dołączyły do nas jeszcze trzy oddziały 
komandosów. Trzydziestego listopada przeprowadziliśmy uderzenie. 
Ale nigdzie nie było Niemców. W nocy zmienili pozycję. Przenieśli 
się na okoliczne wzgórza i dostaliśmy się w krzyżowy ogień. Straci-
liśmy prawie osiemdziesięciu ludzi.

*  *  *

Niemal niewidoczne drgnięcia przemieszczały ciała komandosów 
w górę zbocza. Słońce stało wysoko i raniło promieniami bezlitośnie 
spocone członki. Wtem wszyscy ujrzeli znak zwiadowcy i wstali 
z piasku uszczęśliwieni. Nie ma zagrożenia. Podnieśli ekwipunek 
i marszem dotarli na szczyt.

– Czy Niemcy ponownie zmienili pozycję? – zagaił podpułkow-
nik.

– Wygląda na to, że opuścili teren całkowicie. Może nie mogli 
dłużej się bronić? – zasugerował adiutant.

– Nieprawdopodobne – skwitował dowódca. – Jacyś Arabowie 
zmierzają w naszą stronę – zauważył. Rzeczywiście. Z sąsiedniego 
pagórka schodził właśnie długi kondukt postaci okutanych w ciemne 
powłóczyste szaty.

– Żaden Arab tak nie chodzi – zdziwił się podpułkownik, gdyż 
ciemnoskórzy stawiali kroki i tonęli w piasku. Z mozołem wydoby-
wali je na powierzchnię, by postąpić dalej.

– Niemcy!!! – wrzasnął dowódca i w tym momencie spod obwi-
słych szat Arabów wysunęły się lufy karabinów. Horda wystrzelo-
nych kul zmiotła wielu nieprzygotowanych Brytyjczyków.

*  *  *

– Nie udało nam się wypełnić zadania. Musieliśmy uciekać. Wte-
dy właśnie zdecydowałem, że zostanę z rannym, który nie mógł cho-
dzić.

– Postąpiłeś bardzo bohatersko – pochwalił spowiednik. W jego 
głosie odczuwało się wyraźny podziw. – Nie widzę w tobie żadnej 
winy.

– To był właściwie początek. Od powrotu z frontu nie mogę sobie 
znaleźć miejsca. Nie wiem jak to możliwe, ale tęsknie za tym.

– Za czym tęsknisz?

*  *  *

– Poczekaj tutaj spokojnie, rozejrzę się – oświadczył noszowy do 
zmorzonego gorączką żołnierza spoczywającego na prowizorycznym 
posłaniu. Opatrunki czerwieniły się niepokojąco. Komandos skie-
rował kroki w dół zbocza. Zamierzał sprawdzić teren, na jakim się 

znajdowali i wypatrzyć alternatywną drogę ewentualnej ucieczki. Po 
oddziale nie pozostały już nawet ślady na piasku.

Gorąco przyjemnie falowało wokół ciała. Coś nadzmysłowo po-
ciągało w dół, w głąb. Dalej, niżej. Chciał schodzić, spływać, zanu-
rzyć się. Feromony opanowały wszystkie nerwy, oczy strzelały ner-
wowo. Szukał. Skręcił w prawo. Był już u podnóża. Grota. Wejście. 
Ciemne i parne. I szczęście. Niemal w zasięgu ręki. Czuł, muskał 
środkiem dłoni. Palcami. Obejmował.

Wewnątrz, w przejmujących ciemnościach leżała kamienna, po-
szczypana płyta. Fragment starego ołtarza.

Rozpalony legł na niej plecami. Oddychał. Klatka piersiowa uno-
siła się nierówno. Łapał powietrze z wysiłkiem. Wtem jak gorąca 
smoła oblało go niewidoczne ciało spragnione pieszczot. Ale nie da-
wało spełnienia. Szarpał się. Wiercił.

Jeszcze. Mocniej. Szybciej.
Stracił przytomność.

*  *  *

Nadal tam była. Leżała na nim. Spragniona. Niestrudzona.
Otworzył oczy. Trauma. Skurcze mięśni brzucha. Ból w plecach. 

I pragnienie.
Jeszcze. Nadal. Wciąż.
Szarpnął się. Spadł z ołtarza twarzą w twardy piach. Zacisnął 

pięści. Poczuł jak wredne drobiny włażą pod paznokcie. Ręce. Miał 
dłonie pobladłe i brudne. Paznokcie połamane. Dotknął twarzy. Kil-
kudniowy zarost. Zerwał się przerażony.

– Jezu! Leżałem tu kilka dni – wyjęczał. Chciał uciekać, ale coś 
nie pozwalało opuścić groty. I wtedy poczuł ponownie. Feromony 
znów bulgotały. Chwycił granat, odbezpieczył, cisnął pod ołtarz 
i wyskoczył. Eksplozja przypominała kaszlającego piachem skalne-
go giganta. Tuman kurzu uderzył żołnierzowi w plecy.

Zaciskając zęby, wbiegł po zboczu. I zatrzymał się jak wryty. Na 
noszach spoczywał tylko plugawy zewłok poszarpany dziobami i zę-
bami drapieżników.

*  *  *

– Zapomniałeś o swojej powinności – głos kapłana brzmiał jak 
wyrok.

– Przebacz – prosił staruszek łamiącym się głosem.
– Powiedz, jak wróciłeś do domu?
– Dotarłem do jakiejś wioski i tam powiedziano mi, w którą stronę 

przemieszczały się siły brytyjskie. Udało mi się odszukać dowódz-
two i dołączyłem do oddziału. Nikt nie pytał, co się stało z rannym. 
To było oczywiste – wysapał.

– Zaprzedałeś obowiązek ciału. Nie w mojej mocy cię uniewinnić 
– zawyrokował spowiednik. Uczynił znak krzyża i zasymulował for-
mułę rozgrzeszenia. Starzec przestał sapać. Zapadła cisza.

– Idź w pokoju – mruknął ksiądz i postukał w konfesjonał. Żoł-
nierz ani drgnął. Ale po chwili osunął się na plecy. Nie oddychał.

*  *  *

Kondukt nie ciągnął się kilometrami. Szło w nim tylko kilka osób. 
Większość stanowili ci, którzy pojawiali się na wszystkich pogrze-
bach. Ciemna tania trumna niesiona przez pracowników zakładu 
pogrzebowego dryfowała niczym powalony pień targany górskim 
potokiem.

Gdy kilka tygodni później przywalono grób wielkim kamieniem, 
wyryto na nim dwuwiersz z Księgi Samuela: „We wszystkim co roz-
każe pan nasz, król, słudzy twoi będą z tobą”.

Gdzieś ponad surowym głazem unosił się zwierzęcy zapach fe-
romonów.

Paweł „Saem” Sasko
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S en
Wojciech „Arth’is” Sułek

Antonowy
opowiadanie z drugiego miejsca konkursu na opowiadanie 
zorganizowanego przez Exodus WFRP oraz Unreal Fantasy

literatura | opowiadanie, Warhammer

W kemperbadzkiej kuźni Antona de Monc panował spory ruch, 
mimo że wiosenny dzień miał się ku końcowi. Nie było niczego nie-
zwykłego w tym, że stary mistrz trzymał czeladź krótko, od wczesne-
go poranka, aż do późnego wieczora. Uczeń nie miał prawa narzekać 
i biadolić, tym bardziej, że zamówień było sporo – sezon wypraw wo-
jennych tuż tuż.

Na niezwykłość dnia zasługiwało jedno: mistrz po raz pierwszy 
jak zna go ziemia, wyglądał na niezwykle przybitego – i w żaden, ale 
to żaden sposób nie mógł tego zamaskować. Próbował, bo i owszem. 
Chodził od stanowiska do stanowiska i pouczał: „ Nie tak Frank. W ten 
sposób tylko zawijają ci się ogniwka, pracę utrudniając. Wyprostuj-
że materiał!” albo: „Dokręćże chłopcze imadło, bo za chwilę twoją 
szczękę drzwi oglądać będą.” lub: „Na świętą cierpliwość Grungniego! 
Masz szczęście, że nie jestem kitajskim nauczycielem, bo dawno już 
byś palce stracił!” i temu podobne.

Pracownia w tym roku miała zaopatrzyć elitarną jednostkę piechoty 
zakonu Sigmara, więc niełatwo się było wyrobić. Poza tym nie każdego 
było stać na zakup produktów zakładu płatnerskiego Antona de Monc.

Sława zbrojmistrza z Wielkiego Lasu roztaczała się daleko, po mia-
sto stołeczne imperium, Altdorf, a nawet dalej, bo aż za krańce Re-
iklandu, po zbocza Gór Szarych. Nic dziwnego, że tak wielu mieszczan 
ze stolicy, z Nuln i licznych pomniejszych mieścin mało znaczących 
księstw i hrabstewek, próbowało wysłać synów na termin właśnie do 
niego – starego Antona. Tajemnicą jego sukcesu nie były same umie-
jętności, ale przede wszystkim najdoskonalszy materiał, z jakiego 
wytwarzał produkty – od początku kariery Antona mithril wydoby-
wany z trzewi Gór Krańca Świata w odległym Zhufbarze, legendarnej 
krasnoludzkiej twierdzy leżącej nad taflą gigantycznego jeziora. Nikt
do końca nie wie, skąd stary Anton zdobywał zaopatrzenie. Wścibscy 
sprawdzali karawany kupieckie – czy rzeczywiście przewożą tak cen-
ny ładunek – konkurencja próbowała wykupywać całe dostawy spro-
wadzane promami z południa. Wszystko na nic.

Rok w rok kuźnię Antona opuszczali zadowoleni klienci, a impe-
rialne zbrojownie mogły szczycić się nowymi pancerzami z wybitym 
godłem de Monc. Nieżyczliwi widzieli koligację nagłego sukcesu wy-
bitnego płatnerza ze zniszczeniem Kemperbardu, które miało miejsce 
przed czterdziestoma laty, jak jeszcze Kemperbad był właściwie tylko 
wioską kupiecką, a władzę sprawował imperator Luitpold. Wtedy wła-
śnie pojawił się  – młody, niespełna dwudziestoletni, ambitny ponad 
miarę de Monc.

U ludzi zajmujących się poszukiwaniem przygód wzbudza różne, 
niejasne odczucia. Koligacą nie tyle z samą rodziną cesarską, co raczej 
kojarzą jako szpiega wrogich sił i uważają za bezpośrednią przyczynę 
nieszczęścia, jakie spadło na leśną osadę Kemperbad i wiele podob-
nych. Bardziej nieufni podejrzewają nawet o pakt z istotami z niższych 
sfer, które według ich podejrzeń skrupulatnie, za jakąś mroczną przy-
sługę, dostarczają mithrilu. Ludzie ci, twierdząc że tylko inkwizycja 
może rozwikłać zagadkę, udają się do kapłanów Vereny, bogini spra-
wiedliwości, nagabując, aby rozpatrzyli sprawę z podejrzanym za po-
mocą rozpalonego żelaza i egzorcyzmów. Są na ogół odprawiani przez 
duchownych z kwitkiem do sąsiadującego ze świątynią hospicjum 
Shalii albo podlegają na nabożeństwie natychmiastowemu poświęce-
niu proponowanymi praktykami…

Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie się wtrącał w interesy tak 
znakomitego i zasłużonego obywatela Imperium, jakim jest niewątpli-
wie Anton de Monc.

Jednakże prawda, jakakolwiek by nie była, pozostawała znana tyl-
ko jemu. Nie ukrywał, że jest mu przykro z powodu nieprzyjemnych 
listów z pogróżkami oraz z tego, że dowódca ochroniarzy powiadamia 
go periodycznie o pochwyceniu niedoszłego podpalacza, włamywacza 
czy innej maści zbira najętego zapewne przez zawistną konkurencję, 
bądź też działającego na własną rękę. Nigdy się nie nauczą. Później te 
najemne biedaki tuż przed powieszeniem tłumaczą się poszukiwaniem 
przygód – myślał stary mistrz.

Choć w Kemperbadzie nikt nie był mu wrogiem, cały czas miał się 
na baczności. W mieście nie zazdrościli mu sukcesu, wręcz przeciwnie 
– był niesamowicie szanowany, gdyż jego działalność zwiekszała ruch 
kupiecki i przyczyniała się do bogacenia miasta. Można śmiało powie-
dzieć, że właśnie dzięki warsztatowi de Monca osada rozbudowała się 
do takich rozmiarów, że uzyskała prawa miejskie.

W wojaczce Anton nie ma sobie równych. Mimo podeszłego wie-
ku postury byka, wywija młotem z niszczycielską wprawą. Zawsze, 
gdy dzikie bandy orków zbierają się w pobliżu (a Wielki Las pełen 
jest zielonego paskudztwa) i jakaś wioska potrzebuje wsparcia, staje 
do pospolitego ruszenia pierwszy, na rynku, z orężem w dłoni. Towa-
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rzyszy mu dwóch zaufanych współpracowników: po prawicy rycinarz, 
półelf imieniem Ahea’al, a po lewej Garbur, rudobrody, masywny ko-
wal, równie mocarny jak sam Anton. We trzech ruszają w pierwszym 
szeregu.

Wtenczas wykidajła mają pełne ręce roboty, gdyż pod nieobecność 
Antona, rozzuchwaleni przestępcy próbują splądrować bądź po prostu 
zniszczyć pracownię.

De Monc – niestrudzony, zawsze sprawny i gotowy na najgor-
sze. Nieugięty do końca. Słowem, człowiek-skała. Dziś jednak skała 
z dziwnych przyczyn zaczęła się wyraźne kruszyć.

Starość? Problemy z tym związane? Takimi pytaniami napełniały 
się głowy obserwujących bacznie współpracowników. Gdy terminato-
rzy udali się na spoczynek po wspólnej wieczerzy (gdyż ekipa warsz-
tatu spożywa wspólnie z czeladzią), przy stole mieszczącym tuzin bie-
siadników, tylko trzy krzesła zostały zajęte.

Anton wiedział, że musi coś przyjaciołom powiedzieć. Był im to 
winien. Przez tyle lat spełniali obowiązki bez zarzutu i teraz żadna 
wypłata nie była w stanie im wynagrodzić niewiedzy w jakiej tkwili. 
Dlaczego pracują. Dla kogo.

Patrzył na siedzących naprzeciwko, tkwiąc na krześle zupełnie nie-
ruchomo. Toporna sylweta rysowała się wyraziście w świetle płoną-
cych świeczek osadzonych w mosiężnym lichtarzu. Wyglądał jak głaz 
rzucający na ścianę obły cień.

Płomyki świec z rzadka trzaskały, podrygując w bezwiednym tań-
cu. Twarz Antona nie nosiła fizycznego zmęczenia; pomarszczona
i stara, ale zahartowana doświadczeniami ciężkiej pracy i wieloma 
bojami. Jakaś maska, którą nosił przez większość życia, dziś odpadła 
jak łuska. Nowo odsłonięte oblicze było dla dwójki starych współpra-
cowników, Ahea’ala i Gabura, szokiem. Blade oczy starego mistrza 
już nie patrzyły dumnie i wyniośle. Nieruchome spojrzenie przywo-
dziło na myśl dziecko przestraszone, że za chwilę zostanie skarcone 
za dłubanie w nosie. Wydawało się, że lada moment elitarny płatnerz 
się rozpłacze.

Anton przedstawiał się naprawdę tragicznie.
Moment grozy rozgrywającej się w jadalni pomiędzy trzema oso-

bami, przerwało nagłe wtargnięcie młodej kucharki.
Żaden z mężczyzn nie odwrócił się. Rudobrody kowal i półelf wpa-

trywali się w starego, który wyglądał, jakby stracił kontakt ze świa-
tem.

– Oj! Przepraszam – żachnęła się w drzwiach kucharka, trzymając 
mocno za klamkę; ciężka sytuacja panująca w pomieszczeniu uderzyła 
dziewczynę wyraźnie. – Mości panom przeszkodziłam… Ja tylko po 
naczynia.

Wtem cała trójka jakby się przebudziła z hipnozy.
– Hanno – rzekł nienaturalnie trzeźwym głosem mistrz. – Proszę 

czynić powinność. – Po czym dodał już z trudem. – W kuchni zosta-
wić… rano się wymyje.

– Słyszałaś kobieto. Czyń więc, co masz czynić – sprostował zimno 
półelf, siedzący do niej plecami.

Gdy uwijała się w zbieraniu naczyń ze stołu, stary raptem się ode-
zwał.

– Przypilnujcie, żeby nikt się już nie pałętał po budynku – mruknął 
z nagłym przypływem energii. – Powiedzcie ochronie, że tej nocy ma 
bacznie obserwować teren wokół budynku. Po trzech na jedną wartę. 
Jak wszystko załatwicie, wróćcie tutaj.

Gdy wyszli, powstał z mozołem, niczym przywoływany z otchłani 
golem i zwrócił się do kucharki:

– Hanno.
– Tak proszę pana?
– Miałem to powiedzieć jutro… – zaczął charkotliwym głosem, jak 

silnik skaveńskiego wiertła.
– Tak?
Popatrzył niemalże ojcowskim wzrokiem. Wyciągnął zza fartucha 

mieszek. Młodej się zaświeciły oczy, ale cofnęła się do tyłu. Zachwiało 
nią nieco.

– Czego się obawiasz? – spytał, trzymając sakwę przy sobie i wy-
ciągając kolejno złote korony. Jedną, drugą, trzecią… – to jest twoja 
odprawa.

– Nie… – zaczęła ze łzami w oczach dziewka.
– Tak. Czternaście złotych koron i dziesięć szylingów. Pens na 

szczęście.
– Ale…
– Dostaniesz prócz tego z mą dobrą opinią nowe zatrudnienie 

w karczmie „Pod Ściętym Kurem”. Nie martw się, już wszystko zała-
twione. Masz się tam jutro w południe stawić z moim pozdrowieniem. 
Jesteś młoda i ładna – co było zgodne prawdą – co masz się marnować 
u mnie w kuchni…No, idź już spać! Idź…

– Dziękuję, wielmożny panie! – rzekła ucałowawszy w rękę sta-
rego i wybiegła przez drzwi w mrok korytarza, z zaciśniętą pięścią. 
Płatnerz został w jadalni sam na sam z pozostawioną przez dziewczy-
nę tacą pełną brudnych sztućców i talerzy. Schował kiesę spowrotem 
za roboczy fartuch i ciężko usiadł. Potarł czoło, przejechał kciukiem 
i palcem wskazującym po zmęczonych powiekach, po czym podparł 
pięścią szczeciniastą brodę. Nie myśląc zupełnie o niczym, wpatrzył 
się w równie bezmyślny taniec płomieni.

Gdy powrócili Garbur z Ahea’alem, mistrz Anton drzemał z otwar-
tymi oczyma. W ogóle ich nie zauważył. Kolejny raz zaskoczyli się 
dziwnym zachowaniem dobrodzieja. Pierwszy raz od ponad dziesię-
cioletniej służby takie coś miało miejsce. Kowal zająknął się, nie mógł 
wypowiedzieć słowa. Pierwszy wypadł z równowagi półelf. Uprzedził 
go poirytowanym głosem:

– Co jest grane, szefie? Zwariowany dzień! Na lirę Lriandel! Cze-
ladź nie otrzymała dyscyplin, a teraz kucharka rzuciła wszystko…

– Tak, wybiegła bez słowa na dwór – przytaknął Garbur i puścił 
znacząco oczko staremu. – Wyglądała na tak uszczęśliwioną, jakby 
wyszła wprost z libacji Slaneesha.

– Spokój! – nakazał surowo Anton. W jego głosie nagle rozbrzmiała 
groźna nuta. – Pamiętajcie, do kogo mówicie. To się szczególnie tyczy 
ciebie, drogi Ahea’alu. Powinienem was potraktować teraz, jak dziew-
ki służebne. Zarygluj drzwi, Garburze. Mam teraz coś ważnego do po-
wiedzenia, słuchajcie uważnie. Kiedyś wam obu rzekłem: nadejdzie 
moment, że zmieni się porządek rzeczy. Różnie ludzie o mnie plotą. 
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W jednym mają rację. – Tutaj stary posępnie zniżył ton i cały skurczył 
się w sobie, jakby zmalał. – Podpisałem cyrograf z samym diabłem!

Z ust obu słuchaczy wybiegł odgłos nagłego zdumienia i niedowie-
rzania.

– Jak to?! Nie może być!
– Anton, jesteś wyraźnie zmęczony…
– Powiedziałem: spokój – powtórzył stanowczo mistrz fachu płat-

nerskiego. – Jeszcze nie skończyłem, ale już coś mi się zdaje, że źle 
was oceniłem.

Gdy jego ręka sięgała pod fartuch, półelf się zreflektował.
– Mistrzu Antonie. Prosimy o wybaczenie. Jesteśmy wszyscy zmę-

czeni po całym dniu pracy. Może po spoczynku wrócimy do tego, co 
chcesz nam powiedzieć.

– Smarkaty bękarcie! Będziesz ty mnie, swego mistrza i nauczy-
ciela pouczał, co ma robić! Nie, właśnie teraz wszystko opowiem! Od 
samego początku. Poznajcie prawdę, bo tylko wy zasługujecie. Słu-
chajcie, było tak:

Stało się to, zanim jeszcze pojawiłem się w zniszczonej osadzie 
Kemperbad, w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zanim doj-
dę, co się takiego wtedy stało, powiem wam w jakich okolicznościach 
znalazłem się w Imperium. Jako dziedzic bretońskiego rycerza miałem 
za szerokie perspektywy we własnych włościach, by się przejmować 
Imperium, Tileą, czy światem w ogóle. Jednakże wszystko się zawali-
ło, gdy ojcowskie ziemie spustoszył nasz daleki kuzyn, diuk de Lupin. 
Osieroceni, ja i mój młodszy brat, zostaliśmy nastoletnimi banitami. 
Pozbawieni domu, pozostawieni sami sobie… poza prawem. Bez środ-

ków do życia. Postanowiliśmy mimo wszystkich przeszkód dokonać ze-
msty. Zabłysła nad nami szczęśliwa gwiazda, gdyż Miasto Parravon 
spod Gór Szarych akurat szykowało zbrojny marsz na bazę naszego 
prześladowcy, diuka de Lupin, który ogłosił się prawowitym władcą 
miasta i przyrzekł, że nie spocznie dopóty, dopóki nie zostanie mu 
oddany hołd. Postawił ultimatum do końca zimy, w innym razie miał 
wziąć Parravon siłą. Niezwłocznie zaciągnęliśmy się pod chorągiew 
szantażowanego miasta. Wyruszyliśmy z początkiem wiosny, po ostrym 
przeszkoleniu i musztrze poprowadzonej przez tamtejszych oficerów.
Twierdza samozwańczego władcy padła, natomiast członki jego zosta-
ły zatknięte nad wschodnią, zachodnią, północną i południową bramą 
murów obronnych miasta.

Przy oblężeniu mój ukochany brat zginął… Raz za razem umiera 
ponownie w moich snach. Nie jestem już pewien, czy dokonanie zemsty 
było cenniejsze nad życie mego ukochanego brata!

Wiele miesięcy nie mogłem wyjść z depresji po stracie człowieka, 
wraz z którym dorastałem i przeżyłem najlepsze lata! Po przełknięciu 
gorzkiej prawdy opuściłem koszary Parravon i udałem się z powrotem 
na banicję. Straciłem wszystkich… wszystko co było mi najdroższe. 
Mściłem się na całym świecie za moją tragedię, napadając na kogo 
popadnie. Niewinni ludzie cierpieli jednak najbardziej. Rozesłano za 
mną listy gończe. Łowcy głów ciągnęli mym tropem. Umknąłem przez 
przełęcz Uderzającego Topora na ziemie imperatora Luitpolda. Zada-
nie nie należało do zbyt prostych, gdyż okolice były patrolowane przez 
straż graniczną z twierdzy Helmgard. Sytuacja zmusiła mnie do omi-
nięcia twierdzy łukiem. Wygrzebałem się jakoś na szczyty, trawersując 
turnie i granie okalające przełęcz. Tylko dzięki umiejętności wspinacz-
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ki szczęśliwie przedostałem się do Imperium. Udało mi się znaleźć 
schronienie na jednym z folwarków, leżących na wschód od miasta 
Bogenhafen, które również ominąłem. Pracowałem na folwarku jako 
pomocnik miejscowego kowala Joachima. Zręcznie mi robota szła, po-
dobałem się wszystkim, w szczególności zaś córce kowala, więc jakoś 
podszlifowałem się we wspólnym.

Czas mijał przyjemnie, ale niestety bardzo szybko. Sielskie życie po-
magało zapomnieć o bólu i nienawiści. Przeminęło lato, nastała zima. 
Jednego śnieżnego dnia miałem podkuć wierzchowca należącego do 
jakiegoś bretońskiego trubadura, który akurat zatrzymał się w pobli-
skiej karczmie. Wyglądał zaskakująco znajomo. Na nieszczęście biedak 
pierwszy mnie rozpoznał. Znając wartość mojej głowy, zapragnął ją 
sobie przywłaszczyć. Byłem zmuszony po cichu go zabić. Złamawszy 
mu kark, wsadziłem ohydnie podrygujące zwłoki do wora. Wskoczyłem 
na jego rumaka, uprzednio przytroczywszy ciało do kulbaki i popę-
dziłem nad rzekę, gdzie pozbyłem się trupa, wrzucając do przerębla. 
Wierzchowca również sprzątłem.

Nie znoszę koniny…
I znowu udało mi się wyjść cało z opresji. Niestety nie na długo. 

Kilka miesięcy później zawędrowała pod strzechę gospodarza grupa 
poszukiwawcza z Parravon, w celu odnalezienia zaginionego trubadu-
ra. Ponoć był kimś ważnym. Jakimś prezesem gildii bretońskiego cechu 
minstreli, czy coś takiego. Gdy szpicle rozmawiały z Joachimem i jego 
żoną, skorzystałem z wolnej chwili; na dobre i bez słowa pożegnania 
czmychnąłem, chowając przedtem za pazuchę garść monet z oszczęd-
ności odkładanych w sekretnym miejscu. Nigdy więcej się z kowalem 
Joachimem, czy jego córką, już nie spotkałem. Szkoda że się tak stać 
musiało… Zamknąłem za sobą drugi i ostatni etap mego życia, w któ-
rym czułem się naprawdę szczęśliwy.

– To znaczy, że nie byłeś szczęśliwy mistrzu, przez te wszystkie lata 
pracy tutaj? – przerwał opowieść półelf.

– Nie przerywaj, gdy cię nie pytają, poczciwy Ahea’alu. Zrobisz 
nam jednak wszystkim przysługę, przynosząc butelkę dobrego, esta-
lijskiego wina.

– Tak, panie – ukłonił się z szacunkiem półelf, odryglował drzwi od 
jadalni i udał się po trunek.

Stary kontynuował, jakby zapomniał o całym świecie, wyraźnie za-
topiony w przeszłości.

– Gdy opuściłem folwark, był środek lata. Żar lał się z niebios, paląc 
całe połcia trawy i łany zbóż. Marsz przez Reikland był niemiłosiernie 
ciężki. Za plecami zostawiałem krok po kroku mą przeszłość. Parłem 
naprzód, ku nowemu, jakiekolwiek by nie było. Byle jak najdalej na 
wschód. Góry Szare na zachodzie nikły, stawały się coraz mniejszym 
paciorkiem, aż po paru dniach marszu całkiem zniknęły z pola widze-
nia.

Dotarłem do Altdorfu. Tam szybko znalazłem pracę jako ochroniarz 
u jednego kupca. Robota wykidajły szła mi nie gorzej niźli kowalstwo. 
Doceniono moje umiejętności prania po mordzie i wybebeszania fla-
ków. Szybko awansowałem. W wieku niespełna osiemnastu wiosen 
zostałem wynajęty przez tamtejszą gildię kupiecką jako instruktor kan-
dydatów na ochroniarzy i, co ciekawe, zostałem dodatkowo szefem 
działu rekrutacji młodych talentów dla cechu szampierskiego. Zależa-
ło mi jednak głównie na tym, by trzymać się na uboczu. Zabiegałem 
o przeniesienie na barki rzeczne, by stać się mniej widzialny dla świa-
ta. W rezultacie wylądowałem w liniach handlowych, Nuln-Altdorf-
-Marienburg. Pierwsze dwa pełne kursy wykonałem wiosną – w dwa 
lata po stracie wszystkiego…

W tym momencie zjawił się półelf z winem i trzema pucharami. 
Anton odebrał jeden.

– Dobrze, nalewaj – ponaglił. – Schnie stare gardło.
– Coś ważnego przeoczyłem?
– Siadaj i słuchaj. To, co teraz powiem, ma szczególne znaczenie 

w mojej historii.
Anton nalał czerwonego trunku do karafki, upił nieco, i kontynu-

ował opowieść:

Gildia kupiecka z Nuln zaoferowała mi okrągłą sumkę dwustu zło-
tych koron, za każdorazową ochronę rejsu barki pasażerskiej „Impe-
rator Magnus”. Nie mogłem odmówić przyjęcia takiej roboty. Był to 
mój największy błąd w życiu. Praca wydawała się dla mnie prosta, jak 

każda inna, której się imałem. Łajba może i była pękata, z czterema 
pokładami pasażerskimi zdolnymi pomieścić do stu osób, z salami ba-
lowymi, barami, salonami przeznaczonymi do gier i zabaw towarzy-
skich i tak dalej… Miałem pilnować tylko porządku na statku, nic nie 
wspominano o grasujących na rzece korsarzach.

Był to trzydniowy rejs do Altdorfu. Ostatniego dnia podróży, wody 
Reiku były bardzo łagodne, chmury leniwie sunęły bladą ławicą po błę-
kitnych wodach nieboskłonu. Na pokładzie był wzorowy spokój. Nagle 
na mostku rozległ się kapitański dzwonek. Poleciałem do pierwszego 
oficera. Zakomunikował, że z dorzecza wypłynął niezidentyfikowany
jacht i ustawił się burtą w poprzek rzeki. Zauważono też, że wysunął 
dwie lufy armat, w oczekiwaniu aż „Imperator Magnus” znajdzie się 
w odległości kontaktowej. Jesteśmy zbyt rozpędzeni – tłumaczył z wy-
bałuszonymi oczyma pierwszy oficer, gestykulując nerwowo. Oznaj-
miłem, by nakazał ludziom udać się do szalup, a kapitanowi statku 
poradziłem kurs kolizyjny, w stronę nieprzyjacielskiego jachtu, aby 
umożliwić moim ludziom abordaż. Tamten, jak to usłyszał, nieomal 
mnie zwęglił błyskającym wzrokiem. Wykonać abordaż! Pan oszalał! 
Do reszty! – stękał z niedowierzaniem. – To słynna szajka Czerwono-
brodych Korsarzy! – ogłosił ze śmiertelną powagą, poczem jął wy-
wrzakiwać to komendy, to przekleństwa. – Pełna na prawą burtę! Skąd 
się tu wzięli, u czorta??!!

Nie miałem wątpliwości, co się zaraz stanie – armaty wystrzeliły. 
Nad nami i pod nami, na wszystkich pokładach rozniósł się paniczny 
krzyk kobiet i mężczyzn, któremu wtórował odgłos wystrzałów i plusk 
chybianych kul. „Prezentują swoją siłę. Panie kapitanie, proszę zwró-
cić statek na dziobową. Proszę dać rozkaz obrania kierunku na piratów, 
póki nie jest za późno” – namawiałem dowódcę. Na próżno. Pierwszy 
oficer pochwycił za tubę i przemówił do pasażerów, by zachowali spo-
kój, że wszystko jest pod kontrolą, po czym wyszedł na pokład, zająć się 
ewakuacją. Ale to nie były manewry ćwiczebne.

Wystrzały ucichły tak nagle, jak się rozległy. Nasz prom trawersował 
rzekę w stronę brzegu, tnąc bez trudu lekki nurt. Reik był jednak w tym 
miejscu wyjątkowo szeroki. Zbyt szeroki, by zdążyć przed odcinającym 
drogę ucieczki szybkim jachtem pirackim, który właśnie rozpoczął po-
ścig. Powstrzymując się od komentarza, wyszedłem ze sterowni z roz-
paczliwym postanowieniem zachowania chociaż strzępków porządku. 
Rozgardiasz był straszny. Jedni leżeli skuleni po kątach, inni biegali po 
histerycznie w kółko, by po chwili wyskoczyć  za burtę. Zdecydowana 
większość pchała się jak szalona do szalup ratunkowych. Zająłem się 
ewakuacją. W miarę możności usprawniałem ruch tłumu zmierzające-
go do łódek, których i tak było za mało, by pomieścić wszystkich ludzi.

Piraci byli coraz to bliżej. Sytuacja stawała się krytyczna. Nakaza-
łem ochronie, co była pod ręką, uformować szyk wzdłuż prawej burty, 
mimo iż o obronie nie było praktycznie mowy. Gdy doszło do kontaktu 
abordażowego, panował zbyt duży chaos, by wykonać jakąkolwiek ak-
cję. Wtenczas kilkoro krasnoludów wypełzło spod pokładu wrogiego 
statku. Każdy uzbrojony w rusznicę, bądź arabski arkebuz. Zdało się, 
że każda lufa była skierowana wyłącznie we mnie. Paru z naszych ludzi 
wycelowało kusze i strzelby w stronę wroga. Czerwonobrody krasnolud 
z czarną chustą na głowie, wyglądający na herszta łupieżczej szajki, 
mierząc groźnie wyglądającą kaczą stopą, przemówił władczo, rozwie-
wając wszelkie wątpliwości: „Odłóżcie broń, chłopcy, albo wasz kum-
pel zginie marnie, tu i teraz – dla podkreślenia powagi słów, skinął na 
mnie z ostentacją pięciolufowym pistoletem. – Chodzi mi tylko o niego, 
nie mieszajcie się w nie swoją sprawę! Antonie de Monc! Odepnij pas 
i rozbieraj się! Natychmiast!” Popatrzyłem zdziwiony na pierwszego 
oficera, kompletnie nic nie rozumiejąc. Czas zaczął się nienaturalnie
wydłużać. Odpiąłem pas, bezwiednie pochwyciwszy rękojeść szabli. 
Myślałem intensywnie, jak najemnicy mnie tutaj wytropili. Sytuacja 
stała się napięta do samych granic. Nie miałem zamiaru się wygłupiać 
z rozbieraniem, ani oddawać skóry bez walki. Odmierzyłem odległość 
– mnie i pyszałkowatego pirata dzieliło może z pięć łokci. Cisnąłem 
w niego szablą, jak aborygeńskim bumerangiem i niemal jednocześnie 
rzuciłem się do przodu, z całej siły chwytając korsarza oburącz za szy-
ję. Gdy łupnąłem mocno całym ciałem o przeciwległą burtę, jak na ko-
mendę z obu stron ryknęły wystrzały. Jeszcze w czasie trwania huku luf 
ruszniczych, ściągnąłem gwałtownym szarpnięciem przeciwnika z po-
kładu i obaj runęliśmy pod wodę. Dusiłem go, wpijając palce w krtań, 
a on próbował połamać mi żebra, objąwszy mnie w nieludzkim uścisku 
krótkich ramion. Do naszych uszu dochodziły stłumione odgłosy bitwy. 

Wojciech „Arth’is” Sułek
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Gdy się wynurzaliśmy szamocąc, koło nas schodziły co chwilę z wol-
na na dno ciała ludzi i krasnoludów. Ciągnęły te trupy za sobą smugi 
krwawych welonów, przypominających nieco czerwone chmury pod-
wodnego światła, przebijane ledwo przeciskającymi się promieniami 
światła padającego z powierzchni.

W tej całej awanturze zapomniałem o sprawie najistotniejszej. 
Mianowicie nie potrafiłem pływać. Gdy wraz z krasnoludem wydosta-
liśmy się z toni, wpadłem w panikę. Puściłem piracką szyję, i kurczo-
wo chwyciłem za czerwoną brodę. Tamten uderzył mnie czołem prosto 
w nos. Całą twarz zalała mi fala drażniącego ciepła. Krasnolud chwy-
cił mnie silnie pod pachę i zaczął holować. Unosił się na wodzie jak 
baryłka i z niesamowitą sprawnością jak na krasnoluda manewrował 
wolną ręką, kontrolując dryfowanie jak wiosłem. Gdy wyrzuciło nas na 
kamienisty brzeg, oprawca uderzył mnie czymś ciężkim w tył głowy… 
Kamieniem, albo z pięści – nie wiem, byłem zbyt zamroczony samym 
pływaniem, aby zachować zdolność percepcji. Tyle nałykałem wody, 
żem prawie się utopił.

Ocucił mnie silnie wymierzony policzek. Stał przede mną czerwono-
brody krasnolud w czarnej chuście na głowie. Sam. Znajdowaliśmy się 
w szumiącym gaju, gdzieś z dala od gościńca. Drań przywiązał mnie 
do dębowego pnia, tak mocno, że z nadgarstków ciekła mi krew. Gdy 
zauważył, że odzyskałem przytomność, podszedł, i począł się nabijać, 
że lepiej by było dla mnie, gdybym pozostał w kuźni reiklandzkiego rze-
mieślnika, niż się topił po rzekach. Zdumiała mnie jego wiedza na mój 
temat. Spytałem się poirytowany, czy nie odciął by mi głowy od razu, 
miast ją suszyć po próżnicy, skoro jest najemnikiem. Zaprzeczył jakoby 
był łowcą nagród na czyichkolwiek usługach. „Obserwowaliśmy cię 
już od samej przełęczy Uderzającego Topora. Już od dawna niosę dla 
ciebie pozdrowienia od naczelnika twierdzy Karak Norn.” Karaknordz-
cy gońcy mają wyjątkowo szybkie nogi – pozwoliłem sobie zauważyć. 
Tak panie de Monc, wiemy o tobie wszystko, włącznie z twymi zami-
łowaniami – mówił dalej krasnolud. Zaproponował mi pracę. Cichą, 
z dala od zgiełku imperium. Dlaczego akurat ja? – spytałem. Jesteś 
najbardziej odpowiednim człowiekiem, szukaliśmy takiego od wielu lat 
– odparł bez namysłu. – Antonie, nasze kopalnie są rujnowane, nie 
tylko przez ciągłe inwazje chaosu, czy ataki zielonoskórych. – Tu kra-
snolud splunął soczyście, na samą myśl o znienawidzonych goblino-
idach. – Najbardziej dotkliwa w skutkach okazuje się dla nas ekspansja 
człowieka. Surowce się kończą, miejsca dla wszystkich klanów coraz 
mniej… Do rzeczy: potrzebujemy przedstawiciela handlowego w okrę-
gu kemperbadzkim. Człowieka, który produkowałby towary z korzyścią 
dla tajnej kopalni mieszczącej się w centrum tamtego regionu.”

– Jak to? – przerwał Garbur. – Przecież krasnoludzcy rzemieślnicy 
słyną z największego kunsztu płatnerskiego w całym znanym świecie.

– Mnie to również wydawało się całkiem niedorzeczne i zapytałem 
pirata o to samo. Odparł, że materiał, z którego przyjdzie mi wykuwać 
zbroje, będzie rzekomego pochodzenia zhufbarowego. W rzeczywisto-
ści jest to pradawne złoże mithrilu, znajdujące się pod Kemperbadem. 
Z tego tytułu właśnie, mój drogi Garburze, w kuźni nie mogą pracować 
przedstawiciele rasy Grungniego, a tylko halflingi, ludzie, bądź też elfy
– popatrzył spode łba na Ahea’ala – …względnie półelfy. Gnomy też 
nie, bo mają z krasnoludami zbyt dużo wspólnego, co już rzucałoby na 
mój interes cień podejrzenia. Powróćmy jednak do opowieści.

Spytałem go, w gaju, czterdzieści lat temu: „Powiedziałeś, mój ni-
ski piracie, że przyjdzie mi wykuwać dla was… To znaczy, że nie mam 
wyboru?” Zapytany odparł nie ukrywając rozbawienia: „Już od same-
go początku nie miałeś. Nawet gdy Lupin wziął ciebie i twą rodzinę na 
muszkę arkebuza. Możesz uważać się za dziecko szczęścia, człowieku, 
że postanowił cię wziąć pod protekcję sam nadzorca Karak Norn. Jemu 
się nie wolno sprzeciwiać. W innym razie, chętnie za twą głowę zapła-
cą parravońskie psy. Nie traktuj naszej oferty, jako szantaż, lecz jako 
szansę. Jest jasne, że masz dosyć ciągłego uciekania. Marzysz o spo-
kojnym ustroniu. Właśnie to proponujemy.” Krasnolud miał w zupeł-
ności słuszność. Doszedłem do wniosku, że należy powziąć szybką 
decyzję. Postanowiłem przystać na jego warunki.

– Ja to bym zabił drania i uciekł – zauważył półelf.
– Nikt cię Ahea’alanie o zdanie nie pytał. Przyznam, że przemknęło 

mi przez myśl złamać kark pokurczowi. Nawet by mi chyba to zbyt-
niego kłopotu nie sprawiło. Tamten jednak robił wrażenie tak przyja-
cielsko usposobionego i rozpromienionego, że tylko podałem na znak 
zgody dłoń. Wyruszyliśmy Reikiem na południe jego szalupą, wycią-

gniętą z szuwarów. Podczas nieprzerwanego wiosłowania ciągle gadał 
jak najęty, co było zaraz po pływaniu czymś rzadko spotykanym, jak 
na krasnoluda. Przedstawił się Gordoan Kangh. Dla przyjaciół Gordan. 
Gderał, że nie jest wcale żadnym piratem, tylko odprawia maskaradę 
i jest tak naprawdę gońcem z twierdzy Karak Norn. Gderał, że go cie-
szy korsarstwo, narzekał że tęskni za widokiem gór, potem był kontent, 
że w końcu nadarzyła się jakaś porządna akcja. Tylko żal mu było stra-
conej załogi Czerwonobrodych. Wydał mi się nieco postrzelony, ale 
miał w sobie coś, czego brakowało jego ziomkom – umiejętność zjed-
nywania sobie ludzi. Taaa… Zyskał moją sympatię, a niedługo póź-
niej przyjaźń. Spytałem go w pewnym momencie, gdzie się tak dobrze 
pływać nauczył. Odparł, że gdy był jeszcze szczeniakiem, robił z ko-
legami zakłady, że przepłynie pod wodą podziemnymi stawami z jed-
nej strony jaskini, na drugą. Podczas długich podziemnych wędrówek 
lubił nurkować we wszelkich bajorkach w poszukiwaniu grudek złota, 
bądź wyimaginowanych skarbów.

Po paru dniach dopłynęliśmy rzeką Aver do celu. Zakupiliśmy 
w Kemperbadzie zapasy, po czym zapuściliśmy się głęboko w gąszcz 
Wielkiego Lasu. Kilka mil na północny wschód od osady, weszliśmy 
przez ukryte przejście w skałkach, do ciasnej sztolni, która się prze-
rodziła w podziemny, mokry, ziemisty korytarz. Krasnoludzki goniec 
szedł pewnie mrocznym, krętym chodnikiem. Klucząc pod ziemią jak 
krety, mijaliśmy liczne skrzyżowania. Szybko straciłem rachubę cza-
su i poczucie kierunku. Po paru krótkich odpoczynkach dotarliśmy do 
szybu kopalnianego. Doszedł nas odgłos pracy kilofów i zgrzyt wago-
ników. Minęliśmy kilku pracowników, którzy na nasz widok skinęli 
Gordanowi. Po chwili weszliśmy do olbrzymiej, podziemnej komory, 
centrum mieszczącym budynki administracyjne, mieszkania górnicze 
i warsztaty rzemieślnicze. Wszędzie wokół kręciły się krasnoludy. Pa-
trzyli na mnie mimo niskiego wzrostu z góry, podejrzliwie i w ogóle 
nieciekawie. Gordan zaprowadził mnie do przysadzistej kamienicy, 
kutej w żywej skale. Gmach był czterokondycyjny z czerwoną da-
chówką i rynnami umieszczonymi na krańcach.

Wewnątrz dziwnego budynku zostałem przyjęty przez starego ły-
sego krasnoluda, wspartego na kiju w kształcie kilofa. Srebrna broda 
prezentowała się pysznie, ale nieco gorzej przedstawiało się uzębienie 
starca. Coś mi mówiło, że mam przed sobą zarządcę kompleksu. Za-
uważyłem, że był wyraźnie zaskoczony moim pojawieniem. Wymienił 
z Gordanem parę zdań w khazalidzie. I tyle. Wysłano mnie na termin 
do mistrza Nirga Bana, znakomitego kharaknorskiego płatnerza. Na-
uka szła mi płynnie aż do ataku Skavenów.

Szczuroludzie uderzyli znienacka, zrobiwszy własny odwiert do 
bazy górniczej. Zaatakowali spaczogniem i zatrutymi sztyletami. 
Mieli wyborowe jednostki zabójców z klanu Eshin. Odpowiadaliśmy 
ogniem z armat, narzędziami roboczymi oraz wspomaganymi runami 
mocy kilofami i młotami. Przy pierwszym starciu, cała masa naszych 
doborowych rzemieślników i górników poległa. Niektórzy, co oberwali 
od strugi spaczognia, przemieniali się w bezkształtne monstra. Ledwo 
uszedłem z życiem, trafiony paskudztwem w nogę. Przemienionych 
nieszczęśników trzeba było natychmiast dobić, inaczej robili dalsze 
szkody nowo wyrosłymi członkami. Pomimo naturalnej odporności na 
magię wielu krasnoludów ucierpiało od żrących strumieni spaczenia 
wyrzucanych z przeklętego miotacza. Piekielne urządzenie było ob-
sługiwane z półki skalnej pod sufitem, pod osłoną stalaktytów, będąc
zupełnie poza zasięgiem rusznikarzy, kusznikarzy, czy nawet artylerii. 
Wspiąłem się tam niepostrzeżenie i poderżnąłem gardła dwóm szczu-
roludziom – celowniczemu ze spaczplujarką w łapach i ładowniczemu 
z beczką plugawego paliwa na plecach. W szale destrukcji skonali nie-
świadomi. Skopałem zwłoki w dół. Tocząc pianę ze szczeciniastych 
pysków, runęli w dół, na walczących.

Skaveni pozbawieni nagle ogniowego wsparcia, byli spychani 
przez rozwścieczonych obrońców pod ścianę jaskini. Wielu zaczęło 
dezerterować z powrotem do podziemnych czeluści. Niski dowódca, 
noszący na szyi insygnia Rogatego Szczura, począł piskliwie wyda-
wać rozpaczliwe rozkazy. Daliśmy szczurom łupnia, a garstka nie-
dobitków uciekła w popłochu. Nim batalia o górniczą bazę się skoń-
czyła, przyleciał Gordan z wieścią, że Kemperbad został napadnięty 
przez armię nieumarłych, dowodzoną przez nekromantę. Bardzo mnie 
to zaniepokoiło, że pod ziemią jak i na górze zło i chaos zaatakowały 
równocześnie. Wszystko się kupy za bardzo nie trzymało. Jedno było 
pewne: na sojuszu na pewno nekromanta bardziej skorzysta. Zalecono 

Antonowy Sen
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natychmiastowe spalenie ciał wszystkich poległych. Szczury wrzuco-
no kolejno do pieców kowalskich, współbraci spalono na odpowiednio 
uformowanych stosach pogrzebowych. Beczkę ze spaczeniem zakopa-
no w bezpiecznym miejscu. Mnie polecono, bym udał się do Kemper-
badu, udając wędrowca szukającego schronienia. Zrobiłem to, nie tyle 
z posłuchu, lecz z ciekawości o rezultat bitwy w osadzie.

Gdy dotarłem na miejsce, zastałem płonące zgliszcza. Był środek 
nocy, księżyce jeszcze nie wzeszły, a konający jęczeli potępieńczo. 
Łkające dzieci zbierały się w gromadki. Zrozpaczeni mężowie szukali 
żon, zaś żony opłakiwały mężów poległych w boju. Po armii nieumar-
łych i jej twórcy nie było jednak śladu.

Pomogłem miejscowym w odbudowie osady, po czym otworzyłem 
warsztat płatnerski. Przez jakiś czas utrzymywałem łączność z podzie-
miem krasnoludzkim poprzez Gordana, który umiejętnie potrafił się
wtopić w tłum. Odkąd krasnoludy dokopały się do piwnic mego warsz-
tatu, jego usługi przestały być potrzebne.

Tak, tak! Mamy tajemne przejście.
Co do Gordoana… Udał się na poszukiwanie przygód. Ponoć ze-

brał na powrót Czerwonobrodych Korsarzy. Jakieś dziesięć lat później 
spotkałem go przypadkowo. Ślęczał w dość wykwintnej karczmie nie-
opodal Altdorfu, bodajże w Bogenhafen. Siedział w wesołej kompanii 
kislevity, Borii Borewicza, któremu towarzyszyła przystojna, kruczo-
włosa elfka Dunia. Był tam też nieciekawy typ, Morris. Trzymał coś 
pod skórzanym płaszczem – jak się później okazało, łopatę. Niedługo 
potem otrzymałem od Borii list z kondolencjami. Pisał o nieszczęsnym 
Gordanie zmłóconym na śmierć cepami przez rozjuszonych mieszczan 
i wieśniaków z Bogenhafen. Horda ludzi rzuciła się na niego, gdyż pu-
blicznie ogłosił, że burmistrz miasta zasługuje na śmierć i jest kultystą 
Slaneesha. Nie wiem ile w boriowej historii było prawdy, jednakże na-
czelnik kopalni potwierdził informację o zgonie Gordana.

Po śmierci przyjaciela uświadomiłem sobie, że miał mi coś do prze-
kazania. Wiadomość. Niestety nie zdążył, Wesołą gębę krasnoluda wi-
dzę czasem w snach wraz z moim kochanym bratem.

Musimy się nieco cofnąć w czasie, do momentu, gdy Gordan zda-
wał moje raporty przełożonym w kopalni.

Gdy pewnego razu obalaliśmy wspólnie czystą khazalidzką, wy-
znał, że wkrótce nasza rzeczywistość przestanie istnieć. Nagle i nie-
odwracalnie. Opowiedział o snach, w których jest krasnoludzkim 
rycerzem, świętym paladynem tępiącym czarne smoki w górach nie-
znanego świata. Świata bardziej starożytnego i dzikiego niż lustriań-
skie dżungle. Może przemyślenia krasnoluda brały się z nadmiaru 
wódki, a może miały rzeczywiście związek z inną rzeczywistością. 
Nie odczuwasz, że jesteśmy jedynie marionetkami stworzonymi przez 
bogów, dla ich marnych gierek? – zapytał zagadkowo. – Tzeenth, Pan 
Przemian, Władca Chaosu, rwie świat na strzępy! Nie czujesz?

Odpowiedziałem mu: „Gordan, stary, śmierdzi ci z gęby! Coś ty 
dzisiaj jadł, filety ze Skavena?” Rechotaliśmy do samego rana, poga-
dując o głupotach. Więcej nie wracaliśmy do tematu. Raz tylko, gdy 
się widzieliśmy tuż przed incydentem w Bogenhafen, rzekł: „Wtedy 
zacząłeś istnieć, w tej dąbrowie, piętnaście lat temu, związany. Pamię-
tasz? Podałeś mi dłoń, gdy cię oswobodziłem z więzów… Naprawdę 

zacząłeś istnieć. Wcześniej nie miałeś znaczenia. Pamiętaj jedno: lepiej 
byłoby dla ciebie, gdybyś odmówił i nie zaistniał w ogóle! Lepiej…”

Nie zrozumiałem wtedy znaczenia tych słów, lecz piętnaście lat 
później doznałem w snach proroctwa.

Półelf i człowiek spojrzeli nieufnie na butelkę wina. Garbur nerwo-
wo to przysuwał, to odsuwał nietkniętą jeszcze karafkę.

– Noc po nocy, coraz wyraźniej układał się przekaz. – Źrenice An-
tona wyraźnie się poszerzyły. – Tyle jest światów, ilu NAS SAMYCH. 
Nieskończenie wiele, nieprawdaż?

Płomienie wytopionych po nasady świec ledwo się tliły; umiera-
ły bezwiednie w podrygach agonii, aż zgasły. Szare dusze uleciały 
z szybko stygnących knotów, by momentalnie rozpłynąć się w mroku.

– Jesteście mi jak synowie – kontynuował niskim tonem stary płat-
nerz. – Nigdy was nie opuszczę. Ze mną nie zginiecie. Czuję się taki 
zmęczony, stary…

Kowal i rycinarz spojrzeli po sobie, nie rozumiejąc do czego do-
brodziej zmierza.

– Postęp… zmiany… nowostki… Koniec! To wszystko kłamstwa 
dla grzecznych dzieci. Wy dwaj! – krzyknął de Monc. – Jesteście 
grzeczni? Ttaaaaak… Zasługujecie na poznanie prawdy.

Drzwi, chociaż zaryglowane, otwarły się z wolna. Do wieczernika 
weszły niskie istoty. Jedna trzymała w pazurzastej łapie kamień, który 
– chociaż emanował jasne światło – zdawał się pożerać blask.

Przerażeni pracownicy de Monca nie byli się w stanie poruszyć, ani 
wydobyć słowa. Obserwowali oniemieli.

Pierwszy z przybyłych miał nasunięty na wąską głowę kaptur. Dru-
gi, niewiele wyższy, dzierżył ociekający świeżą krwią topór i kłapał 
ostrymi kłami osadzonymi w brodatej paszczy, jakby coś przeżuwał. 

Zamaszystym ciosem odrąbał – równo, bez wysiłku – głowę półel-
fa. Z cichym łomotem upadła czołem na blat stołu, przechyliła na bok 
i tak pozostała. Ciało Aheaala zsunęło się na podłogę. Garbur wpatry-
wał się półprzytomnie w oblicze zmarłego przyjaciela. Wydało mu się, 
że oczy półelfa wymieniają z nim świadome spojrzenie.

Morderca przekroczył ciało ofiary, i chwycił głowę za włosy. Pod-
niósł na wysokość oczu przerażonego rzemieślnika i potrząsnął. Kro-
ple krwi jak piegi obsypały twarz człowieka.

– Półelf już poznał swoją… – odezwał się niski wojownik bełkotli-
wym, charczącym głosem.

– Ty, ludzik, pójdziesz z nami! Tak-tak! – zaskrzeczał zakapturzo-
ny, niosący światło. – Ty poznać prawdę możesz. Nie-nie! Za prędko. 
Polubisz, poluubisz! Iiiiiii!!! Znienawidzisz!!!

Morderca ścisnął dłońmi odciętą głowę. Ścisnął tak mocno, że pę-
kła jak dynia. Mózg półelfa bryznął na wszystkie strony. Rudzielec 
nie wytrzymał i zwymiotował. Niski wojownik pochwycił go za kark 
dłonią w stalowej rękawicy i rzucił na deski jadalni w sam środek ro-
snącej kałuży krwi.

Zaśmiał się z cicha, liżąc ostrze topora rozdwojonym jęzorem.
Anton de Monc powstał, rozłożył szeroko ramiona i rozpoczął uro-

czyście, intonując grubym głosem:
– JEDEN, NIESKOŃCZENIE WIELKI.
– ABYŚMY BYLI JEDNO, STAŃMY SIĘ WSZYSTKIM, POZA 

WSZYSTKIM – zawtórowali przybysze. Rudy kowal leżał, trzęsąc 
się, zdruzgotany w kałuży krwi.

– WEWSZYSTKIMJESTJEDEN!
– TZEENTH!
– TZEENTH!
Trójka celebrantów rozpoczęła monotonny chorał, razem, potępień-

czo: NASSAMYCHJESTJEDENNIESKOŃCZENIEWIELKI…
Zaszyty w głębinach nocy, wiedząc że czeladź śpi spokojnie, Anton 

de Monc, uczciwy, zasłużony dla imperium obywatel, odbywał wraz 
ze swym nowym bratem i ojcem coroczny ceremoniał pochwalny, 
poświęcając tym razem życie dwóch najbardziej zasługujących na to 
ludzi.

Trójce ogarniętych modłami kultystów pozostało jeszcze złożyć 
w ofierze młodych adeptów śpiących w prezbiterium.

Tzeenth, Pan Przemian powinien być nareszcie zadowolony ze 
swych sług. Złoża rudy muszą się przecież kiedyś skończyć, tak samo, 
jak wyczerpuje się boska cierpliwość.

Zakopane, maj-sierpień 2005
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Wojciech „Arth’is” Sułek
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Kamil „ja-prozac” Węgrzynowicz

D z i w n e  p r z y g o d y 

g a l a k t y c z n y c h 

a k w i z y t o r ó w
prezentacja | gra fabularna

Witajcie!
Na wstępie muszę powiedzieć wam jedną 
rzecz. Jestem naprawdę szczęśliwy, że was 
widzę. Nie tak szczęśliwy, jak pewnie pomy-
śleliście – my, Andarianie, rozmnażamy się 
przez składanie jaj. Jestem szczęśliwy, bo 
widzę tyle aktywnych i inteligentnych istot 
wszystkich ras wierzących w kapitalistyczny 
styl życia.
Mogę powiedzieć wam, że jeśli będziecie 
się starać, to osiągnięcie go. Ja, Sleezargh, 
jestem tego najlepszym przykładem – zaczy-
nałem jak wy, a teraz kieruję jedną z naj-
większych korporacji w galaktyce. Wielu 
z was pewnie widziało mnie w holowizji albo 
czytało biografie, sam napisałem trzy*. Dla
dodatkowej inspiracji każdy z was dostanie 
jeden egzemplarz po zakończeniu prelekcji. 
Cenę potrącimy z pierwszej pensji.
Możecie zapytać – co takiego oznacza kapi-
talistyczny styl zycia? To wiara w wolność 
jednostki do podejmowania decyzji opartych 
na swoim prywatnym interesie. Ktoś może 
nazwie to egoizmem, to dobrze, bo egoizm 
jest dobry. Jeśli wciąż będą przeciwnicy 
kapitalistycznego stylu życia, odpowiem im 
mottem naszej firmy:

Po prostu nie wiesz, że tego chcesz!

Teraz wszyscy razem:

Po prostu nie wiesz, że tego chcesz!

Nazwałem swoją firmę Starway, bo czyni ze
swoich pracowników gwiazdy kapitalizmu 
– jasno świecących pewnością siebie i prze-
konaniem do swoich celów sprzedawców. Te-
raz bierzcie antygrawitacyjne odkurzacze i w 
drogę, jak mówią doświadczeni akwizytorzy.

Sleezargh, prezes korporacji Starway, na 
spotkaniu z nowymi pracownikami

Firma Starway starając się spełnić 
wszystkie potrzeby klientów przygotowała 
serię pytań i odpowiedzi doskonale opisują-
cych grę „Dziwne przygody galaktycznych 
akwizytorów”. Nasi eksperci od public rela-
tions pracowali w pocie czoła** nad grupą 
statystyczną z całej galaktyki. Warto przy 
tym wiedzieć, że część ras nie było łatwo 
namówić do współpracy. Oddajemy (serce 
nas boli, ale za darmo, będziemy musieli 
obniżyć pensj.) efekty ich pracy.

Pyt.: No dobra, czym są Dziwne przygody 
galaktycznych akwizytorów?

Odp.: Moglibyśmy odpowiedzieć, że to 
nowa, rewolucyjna, wielka rzecz na ryn-
ku RPG, która zmieni twoje postrzeganie 
hobby, ale nam za to nie zapłacą, więc 
powiemy prawdę. To nowa, deserowa gra 
fabularna. Małe RPG, które się przydaje, 
kiedy potrzebujesz chwili odprężenia od 
regularnych kampanii, gry dla niezapo-
wiedzianych gości czy sytuacji, gdy część 
graczy nie przyjdzie na sesję.

Pyt.: Ale o czym jest ta gra?

Odp.: Gra się oczywiście akwizytorami 
firmy Starway – trzeciej co do wielkości
korporacji w galaktyce – którzy sprzeda-
ją towary Starway w losowych miejscach 
w całym…

Pyt.: Losowych?

Odp.: Nie tyle losowych, co czasami nie-
spodziewanych. Dzięki Teleportatrono-
wiTM wynalezionemu przez…

Pyt.: Mogłem zostać w tamtym barze, co 
mnie podkusiło?

Odp.: Zacznijmy jednak od początku. 
Sleezargh, obcy z Andara i, jak napisał 

w swojej biografii, niezbyt udany, ale
ambitny akwizytor, wstąpił do Towarów 
z drugiej ręki Wesołego Dannego. Kariera 
Sleezargha nie rozwijała się pomimo jego 
najlepszych starań, w końcu ośmiorni-
ce z Andara są znane z konkurencyjnego 
i kapitalistycznego nastawienia. W tym 
przypadku chodziło o różnice kulturo-
we – Ziemianie dziwnie reagowali, gdy 
mackowaty stwór stawał w progach ich 
domów i oferował Holograficzną Ency-
klopedię Seksu. W sklepie Wesołego Dan-
nego szukał prezentu dla szefa. W końcu 
wypatrzył Doktora Mózgwsłoiku za je-
dyne $3,99. Doktor na początku miał być 
zabawnym przyciskiem do papieru, ale po 
tym, co powiedział Sleezarghowi, nigdy 
nie dotarli na biurowe przyjęcie urodzino-
we. W zamian za to Sleezargh kupił plany 
TeleportatronuTM. Według jednej z nieuto-
ryzowanych biografii za kopię Hologra-
ficznej Encyklopedii Seksu i trzy numery
Playboya. Doktor może jest geniuszem, 
ale jeśli chodzi o kobiety, to zachowuje się 
gorzej niż nastolatek.

Pyt.: Co z tym Teleportatronem?***

Odp.: Teleportatronem(TM). Miał jedną, 
nie całkiem małą usterkę – przenosił w lo-
sowe miejsce w całej galaktyce. Sleezargh 
jednak nie traktował tego jako wady, a ja-
ko możliwość sięgnięcia tam, gdzie żaden 
przedstawiciel handlowy nigdy wcześniej 
nie był.

Pyt.: Jednak losowych?

Odp.: Niech już tak będzie, wypsnęło się. 
W końcu to odzwierciedla zasady wszech-
świata, który jest przypadkowy, gigan-
tyczny i… czy już wspomniałem, że jest 
przypadkowy, o właśnie, przypadkowy.

* W tym dwie nie autoryzowane.
** To oczywiście figura retoryczna – duża część pracowników korporacji wcale nie ma czół.
*** Nie można było zastrzec nazwy teleporter, gdyż należała już do drugiej co do wielkości korporacji SJGames. SJGames gwałtownie wybiła się w drugiej 
połowie XXI wieku, gdy stwierdziła, że więcej zarabia na zastrzeżonych słowach niż na wydawanych grach.

Dziwne przygody galaktycznych akwizytorów

mailto:hic_sunt_leones@o2.pl
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Pyt.: Czyli cała gra polega na sprzedawaniu. 
Co z sensem życia lub innymi rzeczami?

Odp.:Sens zycia został znaleziony przez 
czwororękiego hodowcę glonów na Beta-
-55. Ukrywał się w rogu szopy tuż za wor-
kami z kompostem drżąc i jęcząc – „już 
będę grzeczny, tylko mnie nie dotykaj”. 
Farmerowi zrobiło się żal biedaka i go 
wypuścił.

Pyt.: Łoaa, stary, to było głębokie. Dziwi 
mnie co innego – jeśli sprzedadzą swoje 
encyklopedie seksu powiedzmy drapież-
nym ślimakom z Antaresa 7, to jak uzy-
skają zapłatę?

Odp.: Proste, dzięki ziemskim prawni-
kom.*

Pyt.: Praaawnikom?!

Odp.: Słyszałeś o nich, co? Gdyby obce rasy 
znały określenie „puszka Pandory”**, nie 
zbliżyłyby się do Ziemii choćby na kilka 
lat świetlnych. Właśnie dzięki prawnikom 
Ziemia założyła swoje Pierwsze Imperium 
Galaktyczne. Pewien biedny Rbazianin 
myślał, że zrobił interes życia, sprzedając 
biżuterię ze sztucznej antymaterii na ja-
kiejś zacofanej planecie, a okazało się, że 
nie doczytał drobnego druku dopisanego 
właśnie przez ziemskich prawników.

Pyt.: Może lepiej zmieńmy temat. Czym ta 
gra wyróznia się od innych?

Odp.: Ma nowe, lepsze nazwy na podstawo-
we terminy RPG – Mistrz Gry to Młodszy 
Menadżer Sprzedaży, Gracz to Przedsta-
wiciel Handlowy, NPC to Klient, a Wrogo 
Nastawiony NPC to Trudny Klient.

Pyt.: To wszystko? To po co mam to kupo-
wać?

Odp.: Noo, po prostu nie wiesz, że tego 
chcesz i tak dalej. Ja też wymysliłem po-
mysł, jako taki fajny gadżet do promocji 
firmy. W sumie czego się domagasz? Roz-
mawiasz z człowiekiem od PR. Zaraz pój-
dę po kogoś od Research & Development.

Odp.: Już jestem z powrotem. To Toby, Psi-
Klon, nie zwracaj uwagi na jego dziwny 
wygląd, on właśnie… lepiej, żebyś nie 
wiedział, co robił. Dobra, Toby, zanim za-
czniesz mówić, zasuń rozporek.

Pyt.: PsiKlon***, zatrudniacie ich w R & 
D?!

Odp.: Tak wyszło, mamy politykę braku 
dyskryminacji rasowej.

Odp.: Cześć, nazywam się Toby i opowiem, 
jak wygląda mechanika.

Pyt.: Cześć, Toby.

Odp.: Pracami kierował Doktor Mózgw-
słoiku, więc jest pewność, że na okładce 
będzie jakaś gorąca panienka. Właśnie 
przeglądałem proponowane projekty i…

Odp.: Nie, Toby, nie chcemy wiedzieć, co 
przed chwilą robiłeś. Do rzeczy.

Odp.: Tak, do rzeczy – żeby uchwycić fakt, 
że kosmos jest gigantyczny i przypadko-
wy…

Pyt.: Wiem, źle działający TeleportatorTM.

Odp.: Postanowiliśmy nadać tej grze po-
dobnie losowy charakter. Chodzi o to, że 
każdy z graczy daje Mistrzowi Gry po 
kolei kartki z przedmiotem do sprzedaży, 
miejscem sprzedaży i grupą docelową, 
a Mistrz Gry losuje z tych trzech pul sce-
nariusz. Podobnie wygląda losowanie se-
kretu – rzeczy, o której postacie nie mają 
pojęcia.

Odp.: To mi przypomina reklamy skiero-
wane do wojskowych – „Przeżyłeś w Le-
gii cudzioziemskiej? Spróbuj u nas.” Nie 
wiem czemu, ale ta kampania reklamowa 
nie wypaliła.****

Pyt.: Czy to znaczy, że praca u was jest nie-
bezpieczna?

Odp.: Od kiedy wprowadziliśmy na szkole-
niach zasady BHP*****, straty spadły do 
około 15 procent.

Odp.: Podobnie tworzy się postacie, każdy 
z graczy pisze na oddzielnych kartkach 
dwie cechy. Z wszystkich kartek tworzy 
się jedną pulę, z której gracze losują naj-
pierw zaletę, a potem wadę.

Pyt.: Co z mechaniką?

Odp.: Jest podobnie prosta. MG określa 
trudność w skali od 3 do 12, a gracze rzu-
cają 2k6 plus k6 za zaletę i k6 za wadę, 
jeśli ich używają. Wada dodatkowo zwięk-
sza trudność o 1. Oczywiście muszą prze-
rzucić trudność.

Odp.: Starczy tego dobrego, Toby. Za chwi-
lę wszyscy będą mogli grać w Dziwne 
przygody galaktycznych akwizytorów za 
darmo, a tego byśmy nie chcieli, co? Dla-
tego właśnie jestem w Public Relations, 
a ty siedzisz w R & D i tylko mi zwracają 
koszty wyjazdów na url… szkolenia oczy-
wiście.

Pyt.: Ja już pójdę i odbiorę tę Holograficz-
ną Encyklopedię Seksu, na którą się uma-
wialiśmy.

* Ludzie są jedyną na tyle okrutną rasą, by wynaleźć prawników. Potrafią wycisnąć pieniądze ze wszystkiego. Ta gra w zasadzie powinna być o prawnikach,
ale baliśmy się odszkodowania.
** Pewna rasa znała określenie „Pudełko na drugie śniadanie Hrexa”, które oznaczało pojemnik z nieświeżym jedzeniem, ale wyginęła z powodu zatrucia 
pokarmowego. Nie, ani prawnicy, ani Ziemianie nie mieli z tym nic współnego.
*** PsiKlony to nieudany eksperyment z ustrojem całkowicie demokratycznym. Wszyscy są połączeni więźą psioniczną i demokratycznie decydują o każdym 
elemencie życia. Sprowadza się to do tego, że gdy jeden PsiKlon chce zjeść lody, wszyscy decydują, jaki smak kupi.
**** Kampania się udała, ale nikt nie chciał brać odpowiedzialności za akwizytorów sprzedających metodą spalonej ziemii.
***** Bij H*** Pierwszy! Wulgarne i niezgodne z ortografią. Po wprowadzeniu w życie zadziwiająco skuteczne.
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Dziwne przygody galaktycznych akwizytorów
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prezentacja | system autorski

W 
internecie funkcjonuje forum zrzeszające 
autorów i wielbicieli systemów autorskich 

(www.autorskie.fora.pl), na którym mam niebywa-
łą przyjemność, wraz z Magnesem, pełnić funkcję 
administratora. To tam zrodził się pomysł stworze-
nia wspólnie jakiejś ciekawej gry. Zaczęło się od 
rzucenia hasła „superbohaterowie w amerykańskim 
stylu”, a skończyło się na SHOSie...

Czym jest owa SHOSA? Otóż skrót pochodzi 
od angielskiego „super-heroes of steam-punk age”, 
co oznacza coś jak „superbohaterwie wieku pary… 
Wiele w tym prawdy. W alternatywnym świecie 
istnieje tajemnicza organizacja ACME. Produkuje 
na zamówienie i w zamian za niemałe pieniądze 
różne wynalazki. Jednym z nich jest tzw. „serum 
ACME”, które nadaje temu, kto je wypije nadnatu-
ralne zdolności. Właśnie w takich ludzi wcielają się 
bohaterowie SHOSy. Latają między industrialnymi 
zabudowaniami Londynu – największego miasta na 
świecie – w rękach zgniatają diamenty, wzrokiem 
palą cokolwiek stanie im na drodze.

Dlaczego akurat steampunk? Ktoś na forum rzu-
cił taki pomysł. Początkowo odrzucony powrócił 
po krótkim czasie i zdecydowaliśmy pójść w tym 
kierunku. Dlaczego? Bo to coś nowego, świeży po-
wiew we współczesnej fantastyce. Nikt chyba nie 
wpadł jeszcze na zestawienie amerykańskiego su-
perbohatera i wiktoriańskiej Anglii (no, może poza 
genialnym Alanem Moore’m). Idea bardzo szybko 
rozwijała się i przeobrażała. W końcu otrzymaliśmy 
w miarę jasny zarys tego, co chcemy stworzyć.

Rozpoczęły się trwające długi czas spory doty-
czące mechaniki. Ja upierałem się przy opcji proste-
go i szybkiego „kostkowania”. Niektórym podobała 
się moja wizja systemu, podczas gdy inni gorąco 
zachęcali mnie do jej zmodyfikowania. Obie strony
poszły na kompromisy, aczkolwiek „opozycja” dalej 
nosi się z zamiarem napisania drugiej wersji mecha-
niki. I dobrze! Niech będzie alternatywa. Chociaż 
i ta wersja niesie ze sobą pewien ciekawy motyw 
– Punkty Heroizmu. Są czymś nieco podobnym do 
Punktów Losu z drugiej edycji Warhammera, dają 
jednak większe możliwości, ale szczegóły znajdą 
się na stronie SHOSy (kiedy oficjalnie wystartuje
postaramy się nagłośnić sprawę, również na stronie 
głównej „Wieży Snów”).

Wszelkie dodatkowe pytania kierować proszę 
pod mój adres e-mailowy: jaroslawkop@gazeta.pl. 
Niebawem pojawi się również możliwość zapisania 
się na newsletter dotyczący SHOSy. Po więcej in-
formacji można również zasięgnąć na forum www.
autorskie.fora.pl , na które serdecznie zapraszam.

Jarosław „beacon” Kopeć
www.wrota.info

SHOSA
Jarek „Beacon” Kopeć n ibykonkurs

prezentacja | konkurs

Na forum www.autorskie.fora.pl – gdzie toczą się dyskusje 
o wszystkim co dotyczy tworzenia i grania w systemy autorskie – ru-
szyła seria NIBYKONKURSÓW – pozbawionej nagród rywalizacji, 
w której wziąć udział może każdy. Zasady są proste. Mamy trzy wy-
losowane słowa i tydzień czasu, by stworzyć gierkę, która będzie na-
wiązywać do dwóch z nich.

Pierwsza edycja (biografia, małpi piraci, zamek) już się odbyła.
Przyszły cztery gry, trzy prezentuję poniżej, a czwartą, jako że moja, 
z rednaczowską skromnością opisuję na następnej stronie.

Nie odbyło się jeszcze głosowanie na grami, nie wiadomo kto 
wygra, ale niektórzy już rozgrzewają klawiaturę, bo następne edycje 
nibykonkursu niedługo!

AUTOR: BEACON

Niewielka gierka, gdzie gracze wcielają się w humanoidalne zwierzę-
ta. Klimatyka utrzymana w stylu epoki wielkich odkryć geograficz-
nych. Stron dziesięć.

AUTOR: JA-PROZAC

Zastanawiałeś się czasem co czeka legendarnego bohatera po śmier-
ci? Na pewno się zdziwisz. System pozwala rozgrywać improwizo-
wane sesje, gdzie gracze próbują kłamstewkami i łapówkami wcią-
gnąć postać do Zamku Bogów i Herosów. Stron dziewięć.

AUTOR: SIL

Najmniejsza z nadesłanych gier. Jednostronicowa, jednogodzinna. 
Poczuj pęd powietrza przemykając na mrocznym magiożaglowcu 
ponad koronami drzew. Stron sztuka jedna.

AUTOR: TOMASZ ‘MAGNES’ KUCZA

Więcej o grze na następnej stronie, jak wcześniej wspominałem. Gra 
liczy stron dwanaście.

GDZIE ŚCIĄGNĄĆ?
Wszystkie gry można ściągnąć z adresu:
http://autorskie.fora.pl/viewtopic.php?t=95

Zapraszamy do udziału w następnych edycjach i głosowania na 
forum (w dziale Warsztat)!

SHOSA, nibykonkurs

http://autorskie.fora.pl
mailto:beacon@wrota.info
mailto:beacon@wrota.info
http://www.wrota.info
mailto:beacon@wrota.info
http://autorskie.fora.pl
http://autorskie.fora.pl/viewtopic.php?t=95


82 Wieża Snów #7

w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l
prezentacje

EKOLOGICZNA GRA FABULARNA

„Zagadkę Dzikiej Wyspy” nazwałem eko-
logiczną grą fabularną, ponieważ pokazuje, 
że wprowadzając porządek, niszcząc przy-
rodę doprowadzamy do konfliktu z naturą,
który może skończyć się nieciekawie.

Gracze wcielają się w postacie zwykłych 
ludzi – zależnie od koncepcji Mistrza Gry 
mogą to być agenci, naukowcy albo myśliwi 
– którzy przypadkowo trafiają na tajemniczą 
wyspę, gdzie najwyraźniej… zwierzęta ob-
darzone są mową i nie stoją biernie, czekając 
na śmierć z ręki człowieka.

Czy to wirtualna rzeczywistość, czy coś 
jeszcze innego? Tego przyjdzie się graczom 
dowiedzieć, jeśli podejmą próbę uratowania 
Białej Gorycy, dołączą do Małpich Piratów 
albo przystaną do myśliwych, dla których 

najważniejsza jest rozrywka, a cierpienie 
zwierząt nie ma znaczenia.

TRÓJKĄT DUSZY

Na wyspie śmierć nie przychodzi jak 
w normalnym świecie. Ludzie po śmierci 
przyjmują postać ducha i o świcie powracają 
do życia. Czy jednak tak dzieje się w nie-
skończoność? A może ostatnie wydarzenia 
na wyspie mają jakiś związek z dziwnymi 
zmianami w ożywionych na nowo?

Mechanika gry oparta o kostkę k10 
uwzględnia zmiany, jakie zachodzą w gra-
czach w miarę jak umierają i odradzają się 
na Dzikiej Wyspie.

ZWIERZĘTA

Mówiące małpy, krokodyle, lwy, czy też 
niedźwiedzie polarne na podzielonej na stre-
fy klimatyczne ogromnej wyspie, toczą wal-
kę o życie, przeciwko bezwględnym myśli-
wym. To nie bajka, krew zrasza zgniłe liście 
Skażonego Lasu, karabiny maszynowe sieją 
spustoszenie wśród zdesperowanych słoni, 
Małpi Piraci z dostojnym Szargorem na czele 
– chociaż zatracili pradawne moce zwierząt 
– stawiają opór, używając ludzkich narzędzi. 
Czy powietrzne statki wystarczą przeciwko 
helikopterom i działkom przeciwlotniczym? 
Czy graczom uda się uratować duszę Białej 
Gorycy i ocalą wirtualną – lub nie – rzeczy-
wistość Dzikiej Wyspy?

Jeśli chcesz się przekonać – zagraj.

DEDYKACJA

Grę dedykowałem gorylicy Efi, która
niedawno została przyuważona na używaniu 
kija jako podpory i tym samym dała dowód, 
że goryle także – obok innych naczelnych 
– używają narzędzi.

Z tej okazji Efi – o nieco zmienionym ko-
lorze futra – zagościła także na tylnej stronie 
okładki.

PODRĘCZNIK

Podręcznik zawiera wszystko co potrzeb-
ne do rozpoczęcia gry – opis świata, two-
rzenia postaci oraz mechaniki, a także sporo 
informacji dla Mistrza Gry, które pozwolą 
szybko i sprawnie umiejscowić w świecie 
Dzikiej Wyspy kampanię. Wprawdzie liczy 
tylko dwanaście stron, ale starałem się za-
wrzeć na nich całą niezbędną wiedzę, w tym 
mapę wyspy oraz kartę postaci.

Mimo dość szczegółowego zarysu głów-
nej kampanii, na Dzikiej Wyspie można roz-
grywać także przygody niezwiązane – najle-
piej gdyby całość miała formę podobną do 
serialu, gdzie gracze w kolejnych odcinkach 
(na kolejnych sesjach) dążą do szczęśliwego 
(lub nie) zakończenia.

GDZIE ZNALEŹĆ?
Grę możesz ściągnąć z działu downlo-

ad Wieży Snów (lub bezpośrednio z adresu 
http://wiezasnow.moorhold.net/down.php?i-
d=zagadka).

Tomasz Kucza

 
ekologiczna gra fabularna

prezentacja | autorska gra fabularna

Zagadka Dzikiej Wyspy

Zagadka Dzikiej Wyspy

http://wiezasnow.moorhold.net/down.php?id=zagadka
http://wiezasnow.moorhold.net/down.php?id=zagadka
mailto:magnes@poczta.fm
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recenzje

Siódmy Miecz
Autor: Dave Duncan
Wydawnictwo: MAG

„…– Jestem Shonsu, szermierz, i również 
Siódmy – potężny głos pasował do reszty 
postaci. Jak odległy grzmot. Podniósł rękę, 
żeby zdjąć z głowy szmatę, ale Honakura po-
trząsnął przecząco głową.

– Szukasz pomocy u Bogini?
– Jestem nękany przez demona, świąto-

bliwy.
 (…)
– Czy znasz jego imię?
– O, tak – westchnął Shonsu. – Gada do 

mnie od zmroku do świtu, a ostatnio nawet 
w ciągu dnia. Mało z tego, co mówi, ma sens, 
ale jego imię brzmi Walliesmith…”

Temat oklepany, lecz opisany tak nowa-
torsko i inaczej niż dotąd, jak to tylko moż-
liwe. Taka opinia krążąca o tytule, zachęciła 
mnie do sięgnięcia po tą pozycję. Cytowany 
fragment „Niechętnego Szermierza” zdaje 
się potwierdzać tezę oklepanego tematu, lecz 
o dziwo, od pierwszych stron mamy zgoła 
odmienne wrażenie. Ileż razy trzymaliśmy 
w rękach tekst o duszy współczesnego nam 
człowieka wcielonego zrządzeniem losu 
bądź woli boskiej w ciało kogoś zupełnie 
innego, w innym wymiarze, innej rzeczywi-
stości. 

Faktycznie pole do popisu jest tu ogrom-
ne, lecz skrzętnie wykorzystywane było już 
na wszelkie możliwe sposoby, przypomi-
nając choćby genialny tytuł „Smok i Jerzy” 
Gordona R. Dicksona. Dave Duncan, autor 
trylogi „Siódmy Miecz”, wybrnął z tych 
opresji (napisania czegoś nowego w starym 
temacie) wręcz koncertowo. Zaserwował 
nam świat tak bliski, podobny do naszego, 
lecz jednocześnie tak odległy i inny jak tylko 
gatunek fantasy na to pozwala. Mamy więc 
kastowe społeczeństwo. Mamy niewolników, 
magię i Boginię, patronkę wszechrzeczy. 
Mamy głównego bohatera Lorda Shonsu, 
w ciele którego przebywa ów wspomniany 
na początku demon Walliesmith. Dostaje od 
Bogini misję, którą tylko on może wypełnić, 
albowiem udaje się tam, gdzie wszyscy wiel-
cy Szermierze zawiedli. Tak oto zaczyna się 
przygoda, w którą mimowolnie wkraczamy 
razem z głównym bohaterem i jego kompa-
nią. Autor tak zręcznie opisuje koleje misji 
Lorda Shonsu, iż od pierwszych kart towa-
rzyszymy mu, bądź utożsamiamy się nawet 
z nim samym. Wciągając się w kolejne stro-
ny opisujące opresje i zwycięstwa głównego 
bohatera, natarczywie pytamy sami siebie: Ja 
skądś to znam!? Odpowiedź, mimo że oczy-

wista, przychodzi z czasem. Analogie do 
naszego realnego świata są tak proste, że aż 
trudno na nie wpaść. Cały świat, w którym 
toczy się akcja jest niesłychanie logiczny 
i spójny. Świat i jego prawidła poznajemy 
od podstaw razem z głównym bohaterem, 
dzięki czemu bardzo łatwo wciągamy się 
w trylogię. Kolejne perypetie Shonsu/Wal-
liego następują po sobie tak naturalnie, iż nie 
spostrzegamy że właśnie sięgamy po trzeci 
(niestety ostatni już) tom trylogii. Wszyst-
ko zmierza ku szczęśliwemu finałowi, choć
muszę przyznać że spodziewałem się każde-
go zakończenia poza tym, które występuje 
w książce! Zupełnie jak z przepowiednią 
u Tada Wiliama w cyklu „Pamięć, Smutek 
i Cierń”. Kolejnym walorem tej pozycji jest 
sposób narracji oraz opisów lokacji. Ciężko 
go jednoznacznie zdefiniować. Z jednej stro-
ny opisy są wręcz ascetyczne, pozostawiają 
wiele miejsca dla wyobraźni ubierającej 
słowa w kształty i barwy. Z drugiej strony 
zaś tekst jest na tyle barwny, że opisywany 
świat żyje własnym życiem, zaś my jeste-
śmy w nim zanurzeni i żyjemy wraz z nim. 
Jedyną wadą pozycji jest to, że za szybko się 
kończy.

 Na trylogię składają się kolejne tomy: 
Niechętny Szermierz, Dar Mądrości oraz 
Przeznaczenie Miecza. Całość ukazała się od 
1999 roku dzięki wydawnictwu MAG w tłu-
maczeniu Anny Reszki. Moim skromnym 
zdaniem jest to lektura obowiązkowa dla 
każdego fana gatunku fantasy.

„…Wallie siedział na pachołku i smętnie 
obserwował coraz dłuż¬sze cienie. Dzień, 
który zaczął się od powrotu „Gryfona”, do-
biegał końca, a Świat już nigdy nie miał być 
taki sam…”

„…– Jestem Shonsu, szermierz, i również 
Siódmy – potężny głos pasował do reszty 
postaci. Jak odległy grzmot. Podniósł rękę, 
żeby zdjąć z głowy szmatę, ale Honakura po-
trząsnął przecząco głową.

– Szukasz pomocy u Bogini?
– Jestem nękany przez demona, świąto-

bliwy.
 (…)
– Czy znasz jego imię?
– O, tak – westchnął Shonsu. – Gada do 

mnie od zmroku do świtu, a ostatnio nawet 
w ciągu dnia. Mało z tego, co mówi, ma sens, 
ale jego imię brzmi Walliesmith…”

Jarosław „Tadeopulous” Smolar

antykryminał (??)

•••••

literatura

fantasy

•••••

literatura

Przygoda fryzjera damskiego
Autor: Eduardo Mendoza
Wydawnictwo: Znak

Proszę Państwa, witamy w pokręconym, 
szalonym, a jednak poniekąd prawdziwym 
świecie Eduardo Mendozy. Bo, powiedz-
my sobie szczerze, czy normalnym jest fakt 
ustanowienia głównym bohaterem książki 
pacjenta zakładu psychiatrycznego? W do-
datku zakładu już nieistniejącego, wszyscy 
pacjenci zostali zwolnieni jako ci cudowni 
ozdrowieńcy, albowiem dyrektor zakładu po-
stanowił na miejscu owego postawić centrum 
handlowe.

Pociesznie naiwny i ufny w dobre inten-
cje wszystkich ludzi, nawet tych mierzących 
do niego z pistoletu, główny bohater trafia
do dzielnicy biedoty, gdzie zostaje damskim 
fryzjerem z absolutnym brakiem znajomo-
ści tematu i wplątuje się w zawikłany spisek 
obejmujący kilka morderstw i dziwne konek-
sje międzyludzkie elit Barcelony. Czytając 
nie można nie zaśmiać się z głupoty głów-
nego bohatera, szyderstw jego brata, durno-
ty czarnoskórego kierowcy i ogólnej tępoty 
umysłowej wszystkich mieszkańców miasta. 

Sądząc po opisach i opiniach wyrażonych 
na okładce, można dojść do wniosku, że ta 
książka musi być dziwna, a ręczę własną 
kanapką z cebulką i kalmarami, że jest sza-
lona.

Piotr A. Nowakowski

elektroniczna

•••••

muzyka

Waiting for Cousteau
Kompozytor: Jean Michel Jarre

Muzyka wydaje się specjalnie stworzo-
na na tło dla grania w fabularki. Poświęco-
na francuskiemu oceanografowi płyta Jean 
Michela Jarre’a zawiera 42 minutowy utwór 
pełen dźwięków morza, tajemniczych odgło-
sów – idealny na sesje w morskich klima-
tach, szczególnie w Zew Cthulhu albo pod 
scenariusz na nowoczesnym statku, czy łodzi 
podwodnej w mrocznych klimatach. Prócz 
tego na płycie znajdują się trzy części dyna-
micznego Calypso.

Jest to właściwie jedyna płyta Jarre’a 
przydatna na sesje RPG, chociaż kilka star-
szych utworów oraz wersje koncertowe (np.  
Acropolis) mogą się także okazać pomocne.

Tomasz Kucza

mailto:Jaroslaw.Smolar@eib.com.pl
mailto:nowakowski.piotr@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
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film

sensacyjna

•••••

literatura

Sny kota Warłapa
Autor: SF Said
Wydawnictwo: Amber

Na początek muszę wyjaśnić, dlaczego 
w ogóle kupiłem tę książkę. Uwielbiam chorą 
i psychodeliczną twórczość Dave’a McKean’a, 
który szczęśliwie nie raz współpracował z Mo-
im Ulubionym Pisarzem Neil’em Gaiman’em, 
ilustrując wytwory jego krzywej wyobraźni. 
Moją uwagę przykuł okładkowy kot. „Łłło-
oo… jakie to jest mckeanowskie…co to jest?”

No właśnie. Co to jest? Książka z okładką 
i ilustracjami wyżej wzmiankowanego, autor-
stwa… osoby bliżej mi nieznanej, zwącej się 
SF Said. Czy to mężczyzna, czy kobieta, nie 
wiem, ale wiem, że to istota o wspaniałej i nie-
typowej wyobraźni. 

Tytułowy Warłap, arystokratyczny mezopo-
tamski kot błękitny, mieszka z rodziną w sta-
rym domu na wzgórzu i wszystko jest milutko 
i cacy. Wszyscy sobie wypoczywają całe dnie, 
papusiają zawsze świeżutką karmę i nie mają 
żadnych problemów. I właśnie wtedy ich wła-
ścicielka, Hrabina, znika; pojawia się obcy 
człowiek i sprowadza dwa przerażające koty, 
które zagrażają całej Rodzinie. Warłap jako je-
dyny decyduje się wyjść Na Zewnątrz, gdzie 
żaden z mezopotamskich błękitnych nigdy nie 
był. Musi stawić czoła straszliwym bestiom 
zwanym psami, kocim gangom i czemuś o wie-
le, wiele bardziej przerażającemu. Początkowo 
jedyną jego pomocą będą… sny, sny o Mezo-
potamii i Dziadku Warłapie nauczającym ta-
jemniczych mocy legendarnego przodka. 

Książka leżała w dziale dziecięcym, do któ-
rego zresztą często zaglądam, ale nie wiem czy 
przeczytałbym ją swojemu dziecku. Na pewno 
nie wieczorem, bo fabuła jest dość mroczna 
i przerażająca. A z drugiej strony może właśnie 
dlatego powininno się czytać dzieciom także 
straszne bajki, bo ta jest także mądra. Nie za-
wsze jest miło, sympatycznie, nie wszystko się 
dobrze kończy, więc dlaczego bajka miałaby 
udawać, że złych rzeczy nie ma na świecie? 
Otwarcie krytykuje niesprawiedliwość, trakto-
wanie innych z góry, wywyższanie się i, przede 
wszystkim, dodaje pewności siebie. Jeśli się 
głebiej zastanowić, to wszystkie rady Dziadka 
Warłapa trącą klimatami buddyzmu zen, ale to 
nie oznacza, że są wydumane i niezrozumiałe. 
Wręcz przeciwnie, w prosty sposób podają to, 
o czym być może wiemy, ale wcale nie stosuje-
my zbyt często w życiu. 

W związku z genialnym wydaniem (twarda 
oprawa, dobry papier, świetny druk) książka 
kosztuje dość sporo, ale polecam ją z czystym 
sumieniem, bo nie będą to wyrzucone pienią-
dze.

Piotr A. Nowakowski

fantasy

•••••

film

George and the Dragon
Reżyseria: Tom Reeve
Produkcja: Luksemburg, Niemcy, USA

Tytuł w wielu przypadkach mnie odstrasza. 
Zwłaszcza, gdy jest to film, a jeszcze bardziej
książka. W przypadku tego obrazu filmowego
było nieco inaczej. Sprawił to chyba deficyt
elementu fantasy w moim życiu, w ostatnim 
czasie. Przygotowywałem się na „film fantasy
klasy B”. I do końca się nie zawiodłem. Pomysł 
samej fabuły jest dosyć interesujący. Czasy nie 
są jasno określone, poza wzmianką o wypra-
wach krzyżowych, z których wraca dwóch bo-
haterów. Jeden żądny przygód, drugi romantyk 
pragnący kawałka ziemi i dwóch sztuk bydła, 
a będący też podstawą do dla dalszej fabuły.

Główny bohater przyjeżdża do rodzin-
nej Anglii i tam dowiaduje się, że lokalnemu 
władcy zaginęła córka. Chyba nietrudno się 
domyślić reszty fabuły, która jest bardzo prze-
widywalna poza jednym zwrotem akcji. Ot, 
sielankowe kino niedzielne. Jedną z bardziej 
ciekawych scen jest scena finałowa. Nie obfi-
tuje może w zaskakujące momenty (chyba, że 
ma się refleks leniwca), lecz kończy się rado-
sną nawalanką pomiędzy nie dwoma, a trzema, 
czy nawet czterema, stronami. Jedna z przy-
jemniejszych scen w filmie.

Realizacja i fabuła w tym filmie została po-
traktowana z przymrużeniem oka. Nie jest to 
żadne high fantasy czy nawet dark. O heroic 
nie wspominając. Osobiście film odebrałem
jako udany pastiż konwencji fantasy. Mamy 
smoka jako element fantasy (z uzbrojeniem 
jest podobnie – mimo niejasno określonych 
czasów jest zupełnie fantastyczne). Mamy też 
wątek miłości i rywalizacji z udziałem boha-
tera głównego. Totalne schematy kina łatwego 
i szybkiego. Mimo to film oglądało się z przy-
jemnością i w moim przypadku bez chwilo-
wych zaśnięć. Powodem tego był chyba cał-
kiem niezły humor. Dominikanin jeżdżący na 
drewnianej deskorolce, czy też zmiana mieczy 
z jedynek na półtoraręczne w obliczu większej 
ilości wrogów wypadają na przyzwoitym po-
ziomie. Nie parskniemy może śmiechem, lecz 
mile będziemy zadowoleni pod koniec zwłasz-
cza, oglądając nieudane sceny.

To, za co warto pochwalić twórców, to efek-
ty specjalne wykorzystane do ukazania smoka. 
Choć ujęć z potężnym gadem jest niewiele, to 
jednak są bardzo przyzwoite jak na nierozpro-
mowany film.

Produkcja niemiecko-brytyjska wypadła 
bardzo dobrze na tle innych filmów, które mia-
łem okazję oglądać. Film szczerze polecam do 
obejrzenia w razie dobrego humoru.

-=baca=-

sf, parodia

•••••

Star Wreck: In the Pirkinning
Twórca i producent: Samuli Torssonen
Reżyseria: Timo Vuorensola i Atte Joutsen
Produkcja: Finlandia

Film wyłącznie dla miłośników Star Treka 
lub Babylon 5 albo obu tych seriali SF jedno-
cześnie. „Star Wreck: In the Pirkinning” to ko-
lejny epizod – tym razem nakręcony z rozma-
chem film – z serii przygód kapitana… Pirka,
alter ego Jamesa T. Kirka.

Film (pełnometrażowy, trwa ponad półtorej 
godziny) dostępny jest za darmo na oficjalnej
stronie, starwreck.com. Jako produkcja ama-
torska zaskakuje niesamowitymi efektami spe-
cjalnymi, które często są nie do odróżnienia 
od efektów z seriali, na których wzorowali się 
(włącznie z wykorzystaniem obiektów takich 
jak statki kosmiczne, czy pewna obracająca się 
stacja) twórcy. Star Wrecka nakręcili młodzi 
zapaleńcy z Finlandii, stąd język, którym mó-
wią aktorzy jest ciekawy, na szczęście dostępna 
jest wersja z napisami angielskimi, a na sieci 
na pewno jest już dostępne tłumaczenie.

Efekty specjalne – zatrzymam się tutaj 
na dłużej, bo najbardziej w filmie zaskakują.
Każdy z kosmicznych obiektów nawiązuje do 
kultowych seriali, jednocześnie wprowadzając 
dodatkowe elementy – jak logo imperium na 
burcie znanego Enterprise’a. Na domowych 
komputerach uzyskano podobny poziom gra-
fiki, jaki znamy chociażby z najnowszego
Star Treka albo ostatnich sezonów Babylon 
5. Komputerowe sceny nie ograniczają się do 
widoku ścierających się w kosmosie statków. 
Także wszystkie (niemal) wnętrza są wyrende-
rowane, a aktorzy grali głównie na niebieskich 
tłach. Mimo to nie rzuca się w oczy łączenie 
scen trójwymiarowych ze zwykłymi.

Film opowiada historię Imperatora Pirka, 
dowódcy gwiezdnej floty, który podbija świat,
a nawet atakuje inną rzeczywistość, co oka-
zuje się niezbyt dobrym pomysłem. Dawniej 
kapitan statku Kickstart, wraz z załogą utknął 
w XXI wieku i postanowił odbudować gwiezd-
ną flotę.

Najsłabszym ogniwem filmu są dialogi.
O ile fabuła jest dobrze ułożona, nie ma więk-
szych dłużyzn i ogląda się z zainteresowaniem, 
czekając na wynik starcia między gwiezdnoflo-
towcami i ludźmi z Babel 13, to dialogi jak na 
parodię są nieco drętwe i przydałoby się trochę 
humoru słownego. Jednak jak na produkcję 
amatorską jest nieźle. Polecam fanom Star Tre-
ka i Babylon 5, gdyż inni mogą (muszą?) się 
trochę zanudzić, nie łapiąc licznych odwołań 
do seriali.

Tomasz Kucza

mailto:nowakowski.piotr@poczta.fm
mailto:baca666@o2.pl
http://starwreck.com
mailto:magnes@poczta.fm
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U c i e c z k a
publicystyka | felieton

Mając jakieś 11 lat zacząłem zastanawiać się nad nie-
zwykle złożonym problemem – czego chcę od życia. Co 
chciałbym osiągnąć… Generalnie marzenia które w tam-
tym okresie mieli moi rówieśnicy były proste i nieskompli-
kowane. Szczytem marzeń roku 1985-go było posiadanie 
magnetowidu, najlepiej z kompletem kaset o przygodach 
Rambo, do tego „supernowoczenego” komputera ZX-81 
lub Commmodore 16 i dużej ilości kaset z grami.

Byłem dziwnym dzieciakiem. Komputer czy wideo zwi-
sały mi równo – marzyła mi się własna willa, koniecznie 
z basenem, do tego garaż z zabytkowa karetą (!? Czemu 
właśnie karetą? – czyżby odzywała się krew po jakichś 
przodkach?). Drugim wielkim marzeniem ówczesnych dzie-
ciaków był wyjazd zagraniczny. Nikt nie myślał o Ameryce 
– wiedzieliśmy, że jest taki kraj ale dostanie się tam było 
niemożliwe. Za to znacznie bliżej były takie enklawy do-
brobytu jak NRD czy Czechosłowacja. Towary tam wypro-
dukowane czasem zasilały lady naszych sklepów, budząc 
głębokie pragnienie dotarcia do źródeł tych wspaniałości… 
Szczytem luksusu były wówczas wczasy w Bułgarii lub na 
Węgrzech – nad Balatonem.

Dziwnym trafem i tu moje myśli biegły inaczej. Moje 
cele leżały dalej, inny był katalog krajów, które zamierza-
łem odwiedzić – Szwecja, Norwegia, Egipt Ameryka Połu-
dniowa… Do Ameryki Południowej zamierzałem dostać się 
przy użyciu własnego jachtu. Snułem te rozważania w epo-
ce gdy głupia Omega – wówczas królowa mazurskich je-
zior, kosztowała 750 tysięcy złotych, a miesięcznie, biorąc 
nadgodziny i dyżury można było zarobić 15 tysięcy… 

Moje kalkulacje były chłodne – problem z pozoru nie-
rozwiązywalny rozkładałem na czynniki pierwsze i szuka-
łem sposobów pokonania go niewielkimi krokami. Miałem 
dziwną pewność że nigdy nie uda mi się kraju opuścić le-
galnie. A zatem cóż – trzeba  to będzie zrobić nielegalnie. 
Bywałem na Okęciu – obejrzałem lotnisko i stwierdziłem, 
że nie tędy droga. Wymyśliłem sposób alternatywny. Trze-
ba mieć jacht. Pełnomorski. Wypłynie się na Bałtyk, poże-
gluje wzdłuż brzegu, a potem w dogodnym momencie po-
stawi żagle i zniknie za horyzontem. Jacht to także pewien 
kapitał. Zabezpieczenie na początek pobytu w wolnym 
świecie. Bo przecież nie da się zabrać gotówki… Na tym 
etapie skreśliłem pomysł posiadania willi – nie zdołam jej 
przecież zabrać, a zostawić czerwonym – szkoda.  

Jako pragmatyk uwzględniłem oczywiście plan rezerwo-
wy. Załóżmy, że jachtu jednak nie zdobędę. Jak wydostać 
się wówczas? Przejrzałem zawody umożliwiające wyjazd 
za granicę. Archeologów wypuszczali… Zatem plan numer 

dwa zakładał zostanie archeologiem i ucieczkę z obozu 
ekspedycji. 

Podzieliłem cele: dalekosiężny – uwolnić się z komuni-
stycznego raju. Bliższy – zdobyć środki techniczne umożli-
wiające ucieczkę. Jak zatem zdobyć około miliona złotych 
w kraju gdzie na taką kwotę trzeba by pracować całe życie 
i jeszcze trochę? 

Kolejny przegląd zawodów… W Polsce tego okresu do-
brze żyło się trzem grupom społecznym. Przedstawicielom 
aparatu, klasie badylarsko-rzemieślniczej i cinkciarzom 
– czyli osobnikom zapewniającym wymianę walut niewy-
mienialny na wymienialne. Pierwszy pomysł odrzuciłem. 
Zostanie badylarzem wobec szokujących cen gruntów i do-
mów (że o szklarni nie wspomnę) wyglądało raczej kiepsko. 
Rzemiosło wymagało posiadania jakichś maszyn i domu, 
którego piwnicę można by przekształcić w manufakturę. 
Zostanie cinkciarzem wymagało posiadania kapitału – co 
najmniej kilkuset dolarów na początek. To znowu rodziło 
problem – bo średnia płaca wynosiła wówczas zaledwie 18 
„zielonych”… 

Jakoś dość przypadkowo znalazłem sobie zawód czwarty 
– z informacji o nakładach umieszczanych na stopce redak-
cyjnej książek wydedukowałem, że pisarze muszą świetnie 
zarabiać… Około roku 1986-tego mając 12 lat zacząłem pi-
sać na poważnie. Założenia przyjąłem ambitne – 12 tomów, 
mniej więcej tyle, ile „samochodzików” napisał Nienacki. 
I zabrałem się do roboty. Szybko doszedłem do wniosku, że 
zanim nauczę się dobrze pisać i skończę moją sagę minie 
trochę czasu. Liczyłem na debiut około osiemnastego-dwu-
dziestego roku życia. Przeliczyłem się o dwa lata. 

Nie przewidziałem wielu rzeczy. Zawalił się ustrój któ-
ry wyglądał na niezniszczalny. Paszporty zaczęli dawać 
wszystkim. Płace z 18 dolarów skoczyły do 300. Ceny 
jachtów spadły. Debiutowanie dwunastotomową sagą oka-
zało się niemożliwe… 

Jednak włożony wysiłek zaprowadził mnie z grubsza tam 
gdzie chciałem. Dziwnym trafem gdzieś po drodze dorobi-
łem się magnetowidu i komputera o niebo lepszego niż ZX 
spectrum. Byłem w Szwecji i Norwegii. Zobaczyłem ogród 
zoologiczny w Boras który znałem tylko z folderków. Stać 
mnie by pojechać do Egiptu, (i kurka wodna w przyszłym 
roku wreszcie pojadę!). Stać mnie na bilet do Ameryki Po-
łudniowej. Co więcej, dzięki zmianom które zaszły, mogę 
jechać tam zupełnie legalnie – mój paszport leży na półce. 
No i nie musi to być podróż w jedną stronę…

Andrzej Pilipiuk „Ucieczka”
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C z ł ow i e k
t o  b r z m i  d u m n i e

publicystyka | felieton

Duma z faktu bycia człowiekiem towarzyszyła mu praktycznie 
od czasu neolitycznej rewolucji. Jest to duma z poczucia wyższo-
ści, panowania nad przyrodą, zwierzętami i wreszcie nad drugim 
człowiekiem. Jednakże z czasem określenie „człowiek” nabywa 
coraz więcej znaczenia negatywnego i odcina się od pojęcia czło-
wieczeństwa. 

To paradoksalnie właśnie człowiek pierwotny, zbieracz i łowca 
oddający cześć naturze, nawet zabijając, nie niszczył ekosystemów, 
nie miał wyrzutów sumienia cechujących rolników-hodowców neo-
litu. Odtąd człowiek zaczyna oceniać swoje postępowanie, rozgra-
niczać je na dobro i zło, odczuwa też winę za niszczenie przyrody 
i wymyśla skomplikowane systemy usprawiedliwiania się ze swo-
ich „nieludzkich” zachowań – religie i kulty.

Szczególne znaczenie miały one w antyku. Początki świadomej 
filozofii pozwoliły na określenie, kiedy jesteśmy ludźmi, a kiedy
bestiami.

Tak, więc Platon jako idee pozytywne związane z byciem czło-
wiekiem uznaje dobro, piękno i prawdę. Warunkują one jego „cy-
wilizowaną” egzystencję. Dobro – postrzegane jako przestrzeganie 
ustalonych przez hierarchii wartości oraz praw i Piękno – będące 
obecnością kultury i sztuki w życiu człowiek wyraźnie tworzy linię 
podziału między człowiekiem a zwierzęciem, zarazem odbierając 
temu drugiemu możliwość postrzegania piękna i czynienia dobra. 
Etyka Platona to uznanie, że celem człowieka są dobra idealne, a re-
alne to tylko środek do celu.

Ten pogląd oraz dualizm ciała i duszy został przyjęty później 
przez św. Augustyna. Człowieczeństwo zaś znajdowało się w du-
szy, która była zatruwana przez ciało. Wynikało to z osobistych do-
świadczeń Augustyna poprzedzających iluminację.

Arystoteles natomiast, oddzielając człowieka od zwierząt, nie 
odbierał im duszy, lecz stworzył podział na trzy rodzaje dusz: ro-
ślinną, zwierzęcą i myślącą – tę właściwą człowiekowi i determinu-
jącą człowieczeństwo.

On także posiadał swego kontynuatora w myśli chrześcijań-
skiej. Św. Tomasz z Akwinu i Arystoteles w etyce wyznaczyli ideał 
Umiaru. Przekroczenie go oznacza w dużym uproszczeniu zezwie-
rzęcenie.

Według św. Tomasza „regułą zaś i miarą ludzkich czynów jest 
rozum, […] Wynika stąd, że prawo jest czymś należącym do ro-
zumu”. I dalej, Prawo, sztuczny twór cywilizacji jest warunkiem 
człowieczeństwa.

Równocześnie w kulturach wschodnich także kształtował się od-
rębny pogląd na człowieczeństwo (jego granice). Istotne tutaj dla 
religii Indii: buddyzmu, hinduizmu, hare krszna jest postrzeganie 
zwierząt jako kolejnych wcieleń; zatem metempsychoza pozwala 
traktować humanitarnie zwierzęta (np. wegetarianizm, skądinąd nie 
wynika on bynajmniej ze współczucia względem słabszych, a z czy-
sto antropocentrycznego poglądu, że to wcielenie Człowieka), ale 
równocześnie silny system kastowy stawia pariasów poniżej zwie-
rząt.  Ich moralność może być niezrozumiała dla zachodu, w które-
go mentalności człowiek stoi najwyżej. I w naszej kulturze są jed-
nak wyjątki, sir Thomas Pope Blount najniższe warstwy ludzkiego 
społeczeństw nazywa „bydłem” i twierdzi, że „jedynie metafora 
pozwala nazywać ich ludźmi, w najlepszym, bowiem razie są tylko 

kartezjańskimi automatami, poruszającymi się ciałami i postaciami 
ludzkimi, i nic poza zewnętrznym wyglądem nie daje im tytułu do 
rozumności”. Ideę, że niektórzy ludzie mogą być poniżej zwierząt 
kontynuowali naziści, uchwalając reformę o humanitarnym trakto-
waniu zwierząt jednocześnie z planem eksterminacji podludzi. 

Epoka renesansu to powrót do humanizmu. Może się więc wyda-
wać, że człowiek zajmie w niej miejsce centralne. To jednak zależy 
od rozgraniczenia humanizmu i humanitaryzmu.

Powracając do Kartezjusza, jego poglądy były gloryfikacją czło-
wieka, nadawały prawo do niszczenia Ziemi i okrutnego mordowa-
nia zwierząt. Jednak nie były to oficjalne i jedyne poglądy epoki.
Michel de Montaigne badał psychologię postępowania człowieka, 
także wobec słabszych. Sam był wegetarianinem.

Zatem wybór idei, którą człowiek będzie się kierował w życiu 
nie był już zależny od kościoła (który sam był podzielony co do 
traktowania bliźnich i przyrody, antagonistyczne poglądy św. Au-
gustyna i jego rzymskokatolickich następców, i św. Jana Chryzosto-
ma – ojca kościoła greckokatolickiego), a od jednostki dokonującej 
go.

Teraz mógł nastąpić rozwój, postęp. Czy jednak był to także po-
stęp człowieczeństwa? Coraz większa ilość eksperymentów i badań, 
oraz wynalazków powodowała (i wciąż powoduje) zagładę Ziemi, 
jej ekosystemów i cierpienia niezliczonych gatunków, tym razem 
nie w imię Boga, a w imię Człowieka.

Często ludzie o poglądach humanitarnych, więc uważający za 
wartości pozytywne wolność, tolerancję czy miłosierdzie (empatię) 
tak jak bracia Arianie, czy Voltaire skazywani byli na więzienie czy 
banicję. Pseudo oświeceni ludzie (np. burżuazja czy rządy) wole-
li kultywować dość prymitywne i pozbawione niekiedy rzetelnej 
argumentacji poglądy dla własnej wygody. Przykładem może być 
niewolnictwo, rasizm czy apartheid.

Moralność wg Kanta to obowiązek, imperatyw kategoryczny 
człowieka, człowieczeństwa. Daje początek filozofii pozbawionej
hipokryzji, swoisty nonkonformizm przestaje być surowo karany. 
Tak, więc Hegel jako cechę człowieka podaje dążenie do wolności. 
(Wystarczy zaobserwować dowolne zwierzę w zoo, by zadać sobie 
pytanie, czy każde zwierzę do niej nie dąży?)

Karol Darwin coraz bardziej zrównuje człowieka ze zwierzę-
ciem, tym razem jednak mając konkretne dowody i badania. Pod-
waża mit ludzkiej supremacji i wywołuje skandal. Przetarta zostaje 
droga dla humanitaryzmu.

W epoce pozytywizmu idea utylitaryzmu (Mill) zmienia men-
talność klasową, demokracja i prawa człowieka zaczynają być war-
tością niepodważalną i uniwersalną. Jednak Nietzsche wyraźnie 
kontestuje pomoc słabszym, równość ludzi i podział na dobro i zło. 
Dzieli ludzi na nadludzi i niewolników. Tym ostatnim odbierając 
człowieczeństwo. W dziele „Poza dobrem i złem” mówi o współ-
czesnej etyce: „Najczęściej jednak etyka panujących obca jest 
współczesnemu smakowi i przykra w surowości swej zasady, że 
obowiązki ma się wyłącznie wobec równych sobie; że wobec istot 
niższego rzędu, wobec wszystkiego, co obce, można postępować 
wedle własnego uznania lub tego: „co serce podpowie”, a w każ-
dym razie „poza dobrem i złem” , gloryfikuje więc nadczłowieka,
przydziela mu nad-człowieczeństwo. A jego cechą jest niepojmo-

Pestilence
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Problem niemal sam nasunął mi się na myśl. Ot, kilkakrotnie 
usłyszałem „Co? W Nieboraków? Stary, przecież to nie jest sys-
tem do grania”. No i coś mnie wzięło. Po prostu gula mi skoczy-
ła, żołądek podniósł się do samego gardła i już miałem podnieść 
złowieszczy okrzyk i rzucić się wściekle na rozmówcę. Jedynie 
rześki powiew racjonalnego podejścia odsunął mnie od tego pla-
nu.

Chyba nie trzeba się zastanawiać, co spowodowało taką od-
powiedź u moich rozmówców. Było to pytanie podobne do tego: 
„Hej, zagramy w Nieboraków w ten weekend? Mam scenariusz 
i wolną chatę”. No i wróciłem do domu i nie mogłem rzucić 
tematu w kąt. Poczułem nieodpartą pokusę udowodnienia, że 
w Nieboraków da się grać i czerpać z tego niemałą frajdę. No 
i napatoczył się MP [MAd Phantom - dop. rednacz], coś wspo-
mniał o dziale nieborakowym w Tawernie i od razu zabrałem się 
za przelewanie moich myśli na papier.

Wielokrotnie zdarzało mi się rozmawiać z ludźmi odpo-
wiedzialnymi za tworzenie Nieboraków na temat grania w ich 
system. Większość dyskusji zaczynała się od poruszania myśli 
przewodniej tych wypocin umartwionego ich autora. Padały py-
tania z cyklu „Stary, a Ty grywasz czasem w Nieboraków?”, albo 
„Czy Nieboracy są Twoim zdaniem grywalni?”. No i zaczynało 
się. Długi, nieprzerwany potok słów. Jednak wszystko kończyło 
się konkluzją w stylu „Poszukaj sobie innych graczy”. Ale to nie 
skutkowało. Nawet kiedy godzinę temu ustawiłem swój status 

w gadu-gadu na „Chętnych do gry w NIEBORAKÓW via forum 
prosze o kontakt // B:G=1:2” pada pod moim adresem pytanie od 
kolegi od rpg: „Nie zagramy w coś w ten weekend?”. No i znowu 
gula mi wyskakuje i żołądek próbuje wydostać się na wolność. 
Przecież w opisie wyraźnie napisane jest, że chętnie zagram 
w Nieboraków. No nic. To może przez formułę „via forum”? 
Okazuje się, że nie. Znowu trafiam na odpowiedź z rzędu tych
wkurzających, której, żeby uniknąć powtórzeń, treść pominę.

Moje refleksje ciągnęły się w nieskończoność i wracały kiedy
choćby odwiedzałem stronę ś.p. 1k20.net. No i wreszcie udało 
mi się znaleźć wytłumaczenie podejścia sceptyków. Kwestia 
jest prosta – chodzi o dystans. Gracze pozbawieni są dystansu 
do grania. Podchodzą do RPG diablo poważnie i nawet nie chcą 
spróbować czegoś nowego. Identycznie było z innym systemem 
(którego nazwy, wybaczcie, w tej chwili nie jestem w stanie przy-
toczyć). Znalazłem go w Generalnie Otwartej Bazie Autorskich 
Systemów. Jakieś tam diabełki, podskakuje im moc i mogą lepiej 
wymiatać inne diabełki. Generalnie odlotowy pomysł, ale znów 
pada ta sama, niezwykle irytująca i doprowadzająca do wrzenia 
mój zlasowany już nieco mózg, odpowiedź.

Dystans, panie i panowie, dystans jest tym, czego potrzeba 
graczom, którzy traktują Nieboraków jako „system nie do gra-
nia”. Na to na prawdę nie ma recepty. Trzeba zwyczajnie zmienić 
drużynę.

Jarosław „Beacon” Kopeć

Dylemat Nieboraków
c z y l i  o  p o s t r z e g a n i u  h u m o r y s t y c z n e g o  R P G

p r z e z  w s p ó ł c z e s n y c h  g r a c z y

publicystyka | felieton

walne przez podludzi miejsce ubermenschen, miejsce poza dobrem 
i złem.

Jego idee staną się później podstawą faszyzmu. Sam Nietzsche 
dystansował się do swoich poglądów i dosłownego ich traktowa-
nia.

Na szczęście poglądy te nie są dziś popularne (choć z przeraże-
niem słucham o rosnącym poparciu dla neonazistów) i są negowane 
przez społeczne wartości.

Współcześnie zaskakujące jest jak wielką hipokryzją wykazują 
się całe narody. Wobec ogromnej dysproporcji poziomu życia na 
Ziemi, i coraz szybszej agonii przyrody wartościami dominujący-
mi stają się pieniądz, religia, szkoła, dobre wychowanie. Wartości 
tych nie neguję, ale uważam za absurdalne odgradzanie się od tych 
problemów. A często nie robimy tego świadomie. Media, rząd, pro-
paganda (tak, to nie tylko cecha państw totalitarnych) kierują nami 
tak, abyśmy swoją moralność realizowali w wyznaczonym przez 
nich kierunku. Tak, więc promowana jest „ciężka” praca w biurze 
(czysto absurdalna, bo i społecznie nieprzydatna np. agencje rekla-
mowe, modeling, prowadzenie cyrków, zoo, i innych rozrywek) 
i poświecenie dla religii (samo uczęszczanie na mszę jest często 
szczytem poświęcenia). Ta sama religia pozwala na miłosierdzie, 
prawdziwą pomoc, rozsądną pracę, etc. Miotamy się w rzeczywi-
stości dokonując już wykonanych za nas wyborów. A greenpeace-
’owców, pacyfistów, anarchistów, etc. w najlepszym wypadku uwa-
ża się za idealistów zwykle jednak za bandę świrów.

A człowieczeństwo? Czy sięgnęło już rynsztoka? Wojny – wciąż 
trwają w Iraku, Afganistanie, Afganistanie, Czeczenii, Palestynie, 

Kurdystanie… Głód – to prawie cała Afryka, Azja i południowa 
Ameryka, choć coraz częściej Europa. Wyzysk – Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Tajwan, Chiny, Korea Północna, plemiona takie jak ni-
geryjskie Ogonii, to tylko nieliczne przykłady. Nietolerancja – ofi-
cjalnie skończona wraz z upadkiem apartheidu w RPA (to tylko 10 
lat!!!), wciąż na ulicach i w głowach. Eksperymenty na zwierzętach, 
futra, jedzenie mięsa, tortury, seksizm, wycinanie lasów, Postęp.

Jak daleko nas zaprowadzi?
Po faszyzmie wszystko wydawało się być na drodze do lepsze-

go jutra, jednak wciąż istnieje w nienawiści dookoła nas (w nas). 
A według mnie Człowieczeństwo określa jedna wartość wspólna 
wszystkim ludziom (i zwierzętom) – Miłość. Tylko ona potrafi
zwyciężyć nienawiść i nauczyć nas współczucia dla braci, zarówno 
ludzi jak i tych słabszych – zwierząt.

     Pestilence
kontakt przez maila: century-child@wp.pl z tematem PESTILENCE

__________
1  James Serpell, „W towarzystwie zwierząt”, PIW, 1999
2 Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, „Prawda 
i Piękno”, The Bhaktivedanta Book Trust, 1989
3  Fryderyk Nietzsche, „Poza dobrem i złem”, tłum. K. Krzemie-
niowa

Człowiek, to brzmi dumnie / Dylemat Nieboraków

mailto:jaroslawkop@gazeta.pl
mailto:jaroslawkop@gazeta.pl
mailto:century-child@wp.pl?subject=PESTILENCE
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Wyhodzuj własnego pasożyta
najmniejsza gra fabularna we wszechświecie Zielonego Robaka (to nasz, jakby ktoś nie wiedział, Hurkerliańskie Larwy mają dziwne pomysły na nazwy)

Każdy z graczy wciela się w obcego, który zapisał 
się na półroczny kurs „Wyhoduj własnego pasoży-
ta”. Celem uczestników jest posiadanie pod koniec 
gry większego, bardziej przerażającego i obleśnego 
robaka we wnętrznościach (tudzież zewnętrzno-
ściach w przypadku Wywrotowców z Ridla). Jeden 
z graczy zostaje Lektorem (odpowiednikiem Mi-
strza Gry), który kurs prowadzi.

WYMAGANIA

Kartki w kratkę i dużo małych karteczek, wore-
czek albo skrzynka z zamknięciem na karteczki, 
sporo kostek sześciennych (można sobie poradzić 
nawet z jedną, ale nie będzie to łatwe), dwie kostki 
dwudziestościenne oraz kilku graczy (co najmniej 
trzech) i trochę wolnego czasu. No i oczywiście 
chęć wyhodowania własnego pasożyta.

POCZĄTEK

1. Każdy z graczy wymyśla nazwę rasy swojego 
obcego (może to być np. Żygacz Workowaty z Beta 
Tegeuse).
2. Gracze wypisują na kartce w kratkę wszystkie 
możliwe elementy budowy obcego (jedna pod dru-
gą): głowa, jelito, macka, mózg, mięśnie, nerka, 
noga, nos, oko, ogon, płuca, ręka, skóra, skrzela, 
układ rozrodczy, uszy, wątroba, żołądek.
3. Teraz każdy rozdziela dwadzieścia punktów na 
poszczególne części (niektóre zostawia puste, je-
śli obcy nie posiada np. macek). Punkty określają 
liczność narządu, organu lub po prostu części ciała, 
zaznacza się je w postaci pustego kwadracika obok 
nazwy elementu.

PRZEBIEG

Gra przebiega w postaci cyklu cotygodniowych 
spotkań, na których gracze opisują swoje objawy 

oraz działanie pasożytów, antybiotyków i różne 
zdarzenia, które  miały miejsce i (zazwyczaj) po-
gorszyły ich stan. Wygrywa osobnik z najbardziej 
zaatakowanym pasożytami organizmem (najwięk-
sza suma punktów), po określonej z góry liczbie 
spotkań (np. sześć lub dwanaście). Obcy, któremu 
obumrą wszystkie części ciała, może brać udział 
w spotkaniach, ale nie może być wyznaczany na 
Zwierzającego się.
Zainfekowany pasożytem element oznacza się licz-
bą określającą siłę infekcji, zaś obumarły zakreśla 
iksem. Jeśli element zostanie wyleczony (lub zmieni 
się jego stopień infekcji), zamalowuje się kwadracik 
i domalowuje nowy.

SPOTKANIE

1. Tworzenie karteczek: Każdy z graczy zapisuje 
na karteczkach wymyślony przez siebie antybiotyk, 
pasożyta i zdarzenie. Karteczki wrzuca do worka 
(lub skrzynki), z której będzie się losować. Pasożyta 
opisuje nazwa oraz trzy części ciała, które infeku-
je i trzy, których nie infekuje. Antybiotyk to nazwa 
oraz opis co leczy (trzy części) oraz na co działa 
pogarszająco (jedna rzecz). Zdarzenie to po prostu 
nazwa (np. „Wzdęcie uszne”).
2. Gracze dostają po dwie kostki k6. PG wybiera 
pierwszego gracza, wybrany zaś po swojej turze wy-
biera następnego. Spotkanie toczy się, aż zabraknie 
karteczek w puli. Po spotkaniu każde zainfekowane 
miejsce zyskuje jeden punkt dodatkowo, a gracze 
odzyskują zużyte kostki.
3. Zwierzający się (czyli wybrany gracz) w swojej 
turze:
– bierze losową karteczkę
– pokazuje wszystkim albo odczytuje na głos
– jeśli karteczka zawiera pasożyta, opisuje objawy 
jego działania (w tym, które części ciała atakuje), je-

śli zawiera antybiotyk także opisuje działanie, mówi 
co antybiotyk leczy albo co pogarsza, w przypadku 
zdarzenia opisuje co zdarzenie robi (może dodawać 
lub odejmować kwadraty poprzez powiększanie or-
ganów lub mutacje, ożywiać zniszczone części ciała 
albo odwrotnie, niszczyć)
– teraz następuje licytacja: PG ocenia opis gracza 
i może (jeśli jest dobry) poprzeć go kostkami, za-
akceptować albo sprzeciwić się kostkami (jeśli jest 
zły) – PG ma trzy kostki do rozdysponowania, nie 
traci ich, może ich używać wielokrotnie podczas 
spotkania.
– gracze (w tym Zwierzający się) mogą także po-
przeć lub sprzeciwić się swoimi kostkami, ale raz 
użyte nie mogą być już użyte na tym spotkaniu
– następuje rzut kostkami popierającymi i sprze-
ciwiającymi się oraz dwoma kostkami k20 – jeśli 
wypadło więcej w sumie oczek na popierających 
i dwudziestościennych niż na sprzeciwiających, 
gracz wygrywa. Może dodać sobie lub odjąć punk-
ty według wcześniejszego opisu w liczbie równej 
mniejszej z wartości wylosowanych na kostkach 
k20. Jeśli przegra, nie dzieje się nic.
– następnie ma miejsce badanie lekarskie, gracz 
na każdy zainfekowany kwadrat rzuca k20 i jeśli 
wypadło mniej niż wartość w kwadracie, to dana 
część ciała obumiera (zostaje przekreślona i już się 
nie liczy)

CEL

Celem gry jest przeżycie wszystkich spotkań oraz 
wyhodowanie największego pasożyta – czyli uzy-
skanie największej sumy punktów infekcji na 
wszystkich kwadratach.

Tomasz Kucza

mailto:ewajoasia@wp.pl
http://www.dragonlady.pl
mailto:hollow@autograf.pl
mailto:magnes@poczta.fm
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Dzień dobry. Nazywam się Hubert i przyszedłem wyczyścić… Nie proszę pani, nie jestem ciemnym elfem. Nazywam się 
Hubert i przyszedłem… Ojej, proszę schować pieniądze. Tak, rozumiem, że to ostatnie oszczędności. Nie, nie interesuje 
mnie złoty zegarek. Ależ nie zamierzam nikogo porwać, ani hmm... Jestem kominiarzem, proszę pani. Tak. Czyszczę 
kominy.

Dla niektórych stos cegieł na dachu albo takie coś, co dymi, dla innych sposób na życie. Kominy. Znajdują się na każdym 
domu1, większość wymaga co jakiś czas potraktowania szczotką, przepychakiem albo kotem2. Pierwsze, uniwersalne meto-
dy stosowane są od lat przez kominiarzy – profesję istniejącą od kiedy pewien troglodyta postanowił rozpalić ognisko pod 
dachem. Zrzeszeni w Organizacji Kominiarzy Dachowych wędrują po całych Zacofanych KrainachTM, szu-
kając życzliwych ludzi, którzy zgodzą się na inspekcję przewodów kominowych oraz związane 
z tym koszty usługi ustalone odgórnie przez organizację. Niektórzy desperaci czyszczą ko-
miny nocą albo wbrew regułom robią to za darmo. Mimo to nie spotykają się z przychylnym 
nastawieniem, jako że niewielu życzy sobie na dachu osobnika z podejrzanie wyglądającą 
szczotką, który zostawia czarne ślady na wszystkim, czego tknie.

Pokryci sadzą, przypominający wyglądem czarne ogry, czasem wzbudzają strach, 
a czasem zainteresowanie antropologów, ale w lepiej poinformowanych wioskach mu-
szą opędzać się przed amatorami guzików skuszonych – rozpuszczaną przez OKD plotką 
– że kominiarskie guziki przynoszą szczęście.

W niektórych częściach Ponaddwudziestoletniego Imperium szczotki zastąpione 
zostały specjalnym gatunkiem jeżozwierza, który, strasznie łasy na rzodkiewkę, nie 
zwraca uwagę na takie przeszkody jak sadza. Co bardziej nowocześni z kominiarzy 
używają także Zwijanych Drabin Grubbsa, które łatwiej przenosić, choć lubią się zacinać 
albo – odwrotnie – otwierać w nieoczekiwanych momentach.

Umiejętności/ułomności: używanie drabiny 4, chodzenie po dachach 3, barwienie na czarno 3
Targa ze sobą: drabinę (albo zwijaną drabinę), szczotkę (albo jeżoszczotkę), przepychak, k8 guzi-

ków, legitymację Organizacji Kominiarzy Dachowych (o ile należy do organizacji)

Dane o profesji podane zostały wg roboczej wersji mechaniki Drugiej Edycji, aby użyć Kominiarza w Pierw-
szej Edycji wystarczy przyjąć, że „barwienie na czarno” to ułomność, a „używanie drabiny” i „chodzenie 
po dachach” umiejętność. Proste, prawda? Prawda!? Tak lepiej.

___________________
1 poza siedzibą Stowarzyszenia Przesądnych Paranoików, którzy uważają kominy za 
jeden z Otworów Przez Które Ktoś Może Nas Podglądać.
2 metoda zazwyczaj jednorazowa, bo koty bardzo nie lubią bycia wrzucanym do 
komina, o czym informują z użyciem pazurów.

Kominiarz
Profesja do gry Nieboracy możliwa do użycia w dowolnym systemie, o ile występują w nim domy.  I kominy.
W zasadzie jeśli w systemie nie ma domów, gracz może odegrać bezrobotnego kominiarza, który szuka sensu życia i odnosi wra-
żenie, że powinien robić w życiu coś innego poza chodzeniem po domach z drabiną i szczotką. W efekcie, rozdarty pomiędzy 
zawodowym instynktem, a… Yhm. Ale przejdźmy do opisu profesji.

Drogi Smoku z Jaskini
Ze względu na skomplikowaną sytuację 
polityczną na ziemiach Imperium, napo-
tkałem pewne trudności w przekraczaniu 
siódmej rzeki, z pomocą zaprzyjaźnione-
go hodowcy gołębi postanowiłem zatem 
załatwić sprawę listownie.
A więc, wyjmuję mój miecz dwuręczny 
+14 i tnę z dołu w Twoje podgardle.

Rycerz Jerzycki

Panie Rycerzu Jerzycki
Odebrałem twój list i przeczytałem 
z przyjemnością. Gołąb był smaczny.
Podgardle moje chroni łuska +20, któ-
rej Twój miecz nie jest w stanie przebić. 
W odpowiedzi używam ognistego odde-
chu o sile 40.

Smok z Jaskini

Drogi Smoku z Jaskini
Ponieważ moje HP spadło do zera, umie-
ram spalony na popiół. Zwyciężyłeś 
Smoku.

Rycerz Jerzycki (R.I.P.)

Zaklęcie niewidzialności
Weź dwa bohenki chleba, kamień z wody wyjęty późną porą, nóż ostry, owoce co rosną 
na krzakach za domem o północy rwane, masło świeżo wyrobione, liście mięty i świetli-
ka, szufelkę, drewniane szczapy i kostkę masła oraz sól. Z pomocą noża odkrój z chleba dwie  
kromki, posmaruj masłem, obłóż pokrojonym owocem czerwonym tomatem zwanym, po-
syp solą. Zagotuj wody, wsyp liście ziół do wrzątku i nalej do szklanki. Jedząc tak przygoto-
wane kanapki i popijając herbatą możesz zaklęcie niewidzialności poznać… A idzie ono tak:
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Krypta
W najgłębszych lochach Wieży Snów znajdziesz najsoczystsze 
i świeżutkie kawałki mięcha – pomysły na przygody, krótkie 
opisy postaci, gadżetów, przedmiotów i lokacji. Zapraszamy 
do miejsca pełnego spokoju i powagi, znużonym niosącego 
odpoczynek, a prowadzącym świeże pomysły.

-=baca=-

AUTOBUS

„Twoja krew jest potrzebna”
„Zbieramy na taki autobus do poboru krwi”

Camarila i Sabat. Dwie różne organizacje zrzeszające wampiry. Obie 
mają wielkie wpływy. Obie grupy jednak polują, aby żyć. Czy jednak 
są same?

Niedawno w telewizji pokazano nowy spot reklamowy. Znane osoby 
próbują przez srebrny ekran namówić ludzi do zbiórki pieniędzy na au-
tobus do poboru krwi. Szlachetny cel.

Może jednak w Świecie Mroku pojawiła się nowa organizacja sku-
piająca Humanistów. Nie chcą dalej zabijać i polować. Mają wpływy 
i jeszcze dużo sług. Wystarczy wysłać autobus, aby urządzić imprezę dla 
dużej liczby Gości, nie zabijając przy tym nikogo.

„Dlaczego ten autobus zawsze wjeżdża na tamtą posiadłość…?”

Wojciech „Gulash” Ośliźlok

Tomasz Kucza

SIOSTRY W ZBRODNI
Nazywają się Mila i Soe. Biedne sieroty. Prowadzą sklep same, 
po tragicznej śmierci rodziców. Co się stało? Zatruli się grzybami 
podrzuconymi przez zawistnego konkurenta z przeciwnej strony 
ulicy. Już się wyprowadził. Miał straż miejską na karku. Tragiczna 
historia, Milson tak się cieszył, że córki wracają po latach rozłą-
ki do domu, a tutaj coś takiego. Nawet nie zdążyli się zobaczyć. 
Siostry początkowo zamierzały zamknąć sklep, ale ubłagaliśmy. 
I dzięki Bogom, bo to najlepszy sklep zielarski i z magicznymi in-
grediencjami w mieście.

W rzeczywistości siostry Mila i Soe nie są córkami Milsona. 
Czarodziejka i zielarka dowiedziały się o śmierci córek bogatego 
zielarza podczas wędrówki w poszukiwaniu pracy. Postanowi-
ły podać się za zmarłe. Napisały list do „rodziców”, ogłaszając 
powrót po latach. Kiedy uradowany Milson rozgłosił przybycie 
córek, pozbyły się starca i jego żony, a potem zgrabnie przejęły 
sklep, winę za śmierć zielarzy zrzucając na głowę konkurenta.

Początkowo udawały żałobę, nawet rozpuszczały plotkę, że za-
mierzają zamknąć sklep, potem zaczęły prowadzić interes, który 
okazał się przynosić niezłe dochody.

Tymczasem konkurent odzyskał majątek, który stracił, gdy 
musiał uciekać. Zmienił wygląd i powrócił, aby zemścić się na 
siostrach. Jest zdolnym zielarzem i magikiem, starannie planuje 
zbrodnię, by pozostać niezauważonym.

Może jednak Mila i Soe dowiedziały się o grożącym niebez-
pieczeństwie i najęły graczy do pomocy?

-=baca=-

KUDŁATY PATROL

„AHTUUUUUUUUUUUUUUNNNNG!! – łamany staroświatowy nie tyl-
ko kaleczył w tym okrzyku, ale też rozrywał bębenki.
FUH!!! Pęd powietrza pozrywał kapelusze z głów przechodniów. Parę 
osób idących bliżej środka ulicy poprzewracało się. Coś z ogromną pręd-
kością wystrzeliło, jak na rampie, na podnoszonym moście bramy wschod-
niej.
Sześćdziesięcioletni dziadek podniósł się z ziemi i otrzepał. 
– Pieprzone kudłacze!!! – machał groźnie wzniesiona pięścią – Oby was 
pchły pozjadały!!”

Mrok… Mrocznie. Hahaha. Tak, WFRP to z założenia system dark 
fantasy. Można postraszyć i pomęczyć graczy jesienną pogodą.

A może by tak dla odprężenia zagrać niekonwencjonalnie. Z jajem. 
Powyższy tekst może już nieco wam dać do myślenia. Czym było to coś, 
co poruszało się z ogromną prędkością?

Kudłaty Patrol. Do kudłatego patrolu rekrutowani są tylko najbardziej 
odważni lub najbardziej szaleni skaveni. Jazda po mieście lub po lesie 
z prędkością 300 km/h nie należy do najbezpieczniejszych. Tym bardziej, 
że pojazd to łazik zrobiony z metalu i drewna. Za silnik zaś służy kocioł 
ze spaczenie, który może wybuchnąć w każdej chwili.

Po co jest ten Kudłaty Patrol? Tego ludzie nie wiedzą. Jakkolwiek 
zawsze, pierwszego dnia tygodnia, przez Altdorf przejeżdża z ogromną 
prędkością pojazd skavenów. Rozsiewa przy tym za sobą zieloną chmurę 
pary wodnej. 

Zawsze jedzie ze wschodu na zachód. Czyżby skaveni oszaleli i pró-
bowali dogonić słońce? A może porywają się z motyką na słońce?

Kinga „H
ollow

” Spiczko

mailto:baca666@o2.pl
mailto:g-ash@o2.pl
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:baca666@o2.pl
mailto:hollow@autograf.pl
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Jest to jeden z tych magicznych tworów, 
które mogą być równie pomocne, co szko-
dliwe. Jednak poszukiwacze mocnych wra-
żeń, którzy odwiedzają przybytki uciech 
nieraz zostali skuszeni wdziękami pięk-
nych kobiet, które dnia następnego okazy-
wały się nie tak piękne, jak poprzedniego 
wieczora. Oczywiście kurtyzany, kochanki 
czy po prostu dziwki, mają swoje sposo-
by. No i oczywiście wypicie alkoholu też 
ułatwia podejmowanie decyzji, co do wy-
boru partnerki na noc. Jednak są też takie 
kobiety, które magię daną im od stwórcy 
wspomagają magią uroków, magicznych 
wywarów, czarów, czy magicznych przed-
miotów.

Pas Kurtyzany ma moc zawładnięcia 
ludzkim sercem. Powoduje, że nosząca pas 
w oczach drugiej osoby staje się w pięk-
niejsza i atrakcyjniejsza (działa tylko na 
płeć przeciwną – chyba :D). Będąc pod 
wpływem przedmiotu, oczarowany będzie 
chciał spotykać się z właścicielką, adoro-
wać ją i wielbić. A co z taką osobą zrobi 
właścicielka (lub właściciel) pasa, to już 
inna sprawa.

Jednak należy pamiętać, że nie każdego 
łatwo omamić – najłatwiejszymi ofiarami
są osoby szukające miłości, tej duchowej 
jak i cielesnej. Natomiast ktoś, kto zmie-
nia kochanki jak rękawiczki i nie poświęca 
im uwagi, nie zostanie poddany działaniu 
magii pasa, ponieważ sam nikogo nie chce 
pokochać. Podobnie osoby, które niedaw-
no przeżyły coś strasznego, nie zostaną 
oczarowane, gdyż ich serca nie są zdolne 
do miłości (a generalnie to wszystko w rę-
kach prowadzącego).

Przedmiot w rękach graczy może za-
kończyć się grą pod tytułem „Kto zaliczy 
więcej córek młynarza”. A że apetyt rośnie 
w miarę jedzenia, może następna będzie 
jakaś szlachetnie urodzona panna? Bo dla-

czego nie, jeśli wiadomo, że nie oprze się 
magii pasa? Właśnie takie myślenie może 
postacie graczy drogo kosztować.

I tu drogi Mistrzu Gry możesz zacząć 
się uśmiechać!

Bo przypuśćmy, że nasza wesoła kom-
pania trafia na jakiś dwór z zamiarem
podbicia serc tamtejszych dam. Mało tego 
– zostaje nie wiadomo dlaczego zaproszo-
na na wspaniały bankiet (da się to ustawić). 
I ku jeszcze większemu zaskoczeniu, oso-
ba nosząca pas dostaje zaproszenie do stołu 
właściciela posiadłości (cóż za zaszczyt). 

I tu drogi są dwie, albo (co jest banalne 
i oczywiste, zwłaszcza dla graczy) rozko-
chuje w sobie najpiękniejszą z córek go-
spodarza i ją poślubia. Lub, co mi się bar-
dziej podoba (myślę zresztą, że nie tylko 
mi), okazuje się ze to ów właściciel staje 
się natrętnym, ale i zdeterminowanym ad-
oratorem. 

Jakim cudem? No cóż. To proste. Nasz 
możnowładca (o czym na pewno gracze 
nie wiedzą, bo to w końcu tajemnica) od 
lat gustował w młodych paziach czy chłop-
cach stajennych. A gdy odwiedził go tak 
urodziwy, dzielny i wspaniały mężczyzna, 
serce możnowładcy od razu zabiło szybciej 
i zapragnął „poznać” przystojniaka bliżej. 

I tu drogi Bajarzu możesz dać upust 
swoim żądzom i odpowiednio przeczoł-
gać gracza, który nosił pas. Może będą to 
niezapowiedziane nocne wizyty, może se-
renady pod oknami, a może nawet pojedy-
nek na śmierć i życie, gdy ów zakochany 
pan zacznie podejrzewać gracza o zdradę. 
Nie zapominaj też o wpływach i środkach 
jakich może użyć bogaty magnat przeciw-
ko graczom, jeśli się zdenerwuje ciągłymi 
odmowami.

Artykuł ukazał się wcześniej w nieco innej 
wersji na stronie wiedzmin.rpg.pl.

Jakub „Qba” Kasper

PAS KURTYZANY
Ja

ku
b 

„Q
ba

” 
Ka

sp
er

Jarosław „Beacon” Kopeć
Zarys nieboraczej przygody

Drogi MG, poniższy artykuł to jedynie 
szkic przygody. Aby ją rozegrać musisz 
dodatkowo ją rozbudować i ewentualnie 
wprowadzić wątki poboczne.

Basta. Królowa Patrycja wpadła na 
pomysł zorganizowania turnieju dru-
żynowych trójek. Zapisy odbywają się 
w siedzibie straży miejskiej. Konkuren-
cja w jakiej staną w szranki uczestnicy, 
nie jest jeszcze znana, ale obiecywana 
jest duża nagroda.

Kiedy już nasze Patałachy zapiszą się 
do udziału w konkurach przetransporto-
wani zostają do lasu nieopodal miasta. 
Na miejscu okazuje się, że ich zadaniem 
jest złapanie „Kici” – królika Patrycji. 
W zamian otrzymają rękę przepięknej 
szlachcianki – Lady Bejbe. Zawody czas 
zacząć!

Bohaterowie uganiają się za króli-
kiem, pokonując odmęty lasu. Utrudniaj 
im to, rzucaj kłody pod nogi, niech upa-
dają i wstają. Ale niech w końcu dorwą 
go pierwsi.

Kiedy już mają zostać odznaczeni 
medalem i dostać całusa od „nagrody”, ta 
porwana zostaje przez okrutnego smoka. 
Patrycja wyznacza dodatkową nagrodę 
za ubicie smoczydła i wyrwanie damy ze 
szponów bestii.

Kiedy gracze dotrą na miejsce i ja-
kimś cudem ubiją smoka, niech okaże 
się, że szlachcianka kochała smoka i nie 
chce wychodzić za jednego z patałachów. 
Powiesi się, albo skoczy w przepaść.

Tomasz Kucza
SZTUCZNE OKO

Zależnie od systemu może to być 
niewielkie urządzenie z kamerą i ukry-
tą anteną radiową, które komunikuje się 
z wyposażonym w odbiornik i ekran wła-
ścicielem albo szklane oko łączące się 
magią z magiczną kulą lub lustrem.

W pierwszym przypadku ukryte pod 
ciemnymi okularami, w drugim ilu-
zją albo dzięki kunsztowi wykonania. 
Sztuczne oko może służyć do nagrywa-
nia obrazu albo szpiegostwa. Przemycone 
w oczodole jednookiego żebraka pozwa-
la zajrzeć do wnętrza oblężonej twierdzy 
albo w łatwy sposób śledzić graczy.

Oko może jednak się zepsuć, zostać 
odkryte albo spowodować infekcję. Ma-
gia albo działanie nadajnika radiowego 
będą łatwo wykrywalne, stąd zastoso-
wanie niestety jest ograniczone. A może 
pozbawiony oka bohater gracza wyposa-
ży się w magiczny albo elektroniczny za-
stępnik, który okaże się kryć coś więcej 
– demona, kamerę szpiegowską, wirusa 
albo pokazywać będzie obrazy z przy-
szłości lub… zmarłych?

http://wiedzmin.rpg.pl
mailto:kasperjakub@wp.pl
mailto:kasperjakub@wp.pl
mailto:jaroslawkop@gazeta.pl
mailto:magnes@poczta.fm
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Paweł „Saem” Sasko

EDGAR I MARGITA
NPC do dowolnego systemu

HISTORIA

Edgar urodził się w niemieckiej rodzinie z prawdziwie ger-
mańskimi korzeniami i od razu ściągnął na siebie gniew rodziców. 
Miał ciemne włosy, twarz okrągłą jak piłka i orli nos, przez co 
w niczym nie przypominał Niemca. Mimo że ojciec pragnął mieć 
syna, jakoś nie mógł się do Edgara przekonać. A chłopiec garnął 
się do rodziciela. Spędzali więc ze sobą dużo czasu aż, zagrzebani 
w śrubach i mechanizmach warsztatu naprawczego prowadzone-
go przez rodzinę Edgara od pokoleń. Lecz gdy chłopiec wracał do 
domu, umorusany w smarach jak nieboskie stworzenie, trafiał pod
karcącą rękę matki, która nie znała litości. Rodzicielka traktowała 
go jak największy błąd swojego życia i za wszelką cenę postano-
wiła wybić z syna wszelkie niearyjskie cechy. Dostawało się więc 
chłopcu na każdym kroku i za wszystko. Matce wyraźnie impono-
wały opowieści sąsiadek, które ponoć tak lały swoje dzieci, że aż 
wiły się na podłodze. Edgar znienawidził kołek i wiszący na nim 
skórzany rzemień. Któregoś dnia zakradł się z krawieckimi noży-
cami, poćwiartował pas na wióry, a resztki wrzucił do paleniska. 
Wówczas w domu rozpętało się prawdziwe piekło, jednak później 
coś się zmieniło. Edgar rósł, a matka chyba zrozumiała, że chłop-
ca w ten sposób nie zmieni.

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w jego krótkim 
życiu, był wypadek, który odebrał mu jedyną istotę jaką pokochał 
– Margitę. Edgar nie mógł pojąć, co tak piękna dziewczyna w nim 
widziała i ofiarował jej swoje serce. Gdy przyjechał na miejsce
wypadku, zobaczył tylko samochód ze zmiażdżoną maską, cały 

zbroczony krwią i wbity w drzewo. Wszystko wewnątrz niego 
kołatało się w gniewie. Pod wielkimi, przemysłowymi buciorami, 
które miał na nogach, rozpoznał znajomy kształt. Drucik z nawle-
czonymi polimerowymi bławatkami, który Margita zawsze nosiła 
na szyi. Pachniał jej ciałem. Łapiąc oddech, z nabożną czcią, za-
łożył go na szeroki kark.

Gdy dorósł, zaciągnął się do pracy przy wyrębie lasu, a z cza-
sem awansował. Okazał się świetnym kierowcą, toteż pod opiekę 
oddano mu jeden z największych Harvesterów. Edgar obdarzył go 
miłością, która szukała ujścia, od czasu śmierci Margity. Czyścił, 
wymieniał zużyte elementy, otoczył troskliwą opieką. Jednak cięż-
ka praca w lesie i czas były dla Harvesterów bezlitosne, toteż trak-
tory z czasem wymieniono. Ulubieniec Edgara trafił do magazy-
nu. Wówczas Niemiec zdecydował, że za wszystkie oszczędności, 
jakie ma, odkupi maszynę. Okazało się to wcale nie takie trudne, 
gdyż zarząd chętnie pozbył się nieużytecznego złomu i Harvester 
trafił w ręce spragnionego Edgara. Mężczyzna ochrzcił go imie-
niem Margita i inaczej się do niego nie zwracał.

Lata upływały, a Edgar stracił siłę i gibkość młodzieńca. Coraz 
trudniej było mu zerwać się z samego rana, by wyjść do pracy. Do 
nieszczęścia doszło podczas wyrębu Buków. Powalone drzewo 
mogło odebrać mu życie, lecz drwal uciekł spod nadlatującego 
pnia. Nie przewidział, że jeden z konarów zmiażdży mu prawą 
rękę.

DLA MISTRZA GRY

Obecnie Edgar wygląda na wczesną pięćdziesiątkę. Jednoręki 
drwal jest nikomu niepotrzebny, ale to nadal świetny mechanik. 
Jeśli gracze go nie obrażą, i nie zapytają o kiczowaty naszyjnik 
z bławatkami, mogą uzyskać pomoc. Gniew wywołają bez wąt-
pienia wszelkie próby oglądania traktora. Edgar jest w stanie na-
prawić wszelkie urządzenia mechaniczne. Może także okazać się 
cennym sprzymierzeńcem.

Tomasz Kucza

SALOME ZE WSCHODU
Pochodzi z biednej rodziny. Sprzedana w dzieciństwie najeźdźcom trafiła do

obozu niewolników na dalekim wschodzie. Szkolona wszechstronnie zyskała 
szerokie umiejętności uwodzenia, etykiety, poznała podstawy magii umysłu, 
a także nauczyła się… zabijania gołymi rękami i za pomocą wyrafinowanych
trucizn. Przez pewien czas pracowała dla bogatego szacha Szadillana, który 
podsyłał Salome przeciwnikom. Umierali w wypadkach, ze skręconym karkiem 
albo spokojnie, we śnie. Wkrótce została jedną z żon władcy i zaufaną dorad-
czynią, z której pomocą opracowywał polityczne ruchy.

Ale passa się odwróciła – Salome została zdradzona przed przekupionych 
podwładnych szacha, którzy mieli zapewniać kobiecie ochronę, i wpadła w ręce 
hrabiego Nilgreda z zachodniego kraju. Nie czekając długo, uciekła dalej na 
zachód i przez jakiś czas pracowała jako eksluzywna dama do towarzystwa. By-
wała na wielu ważnych przyjęciach, wdała się w dworskie intrygi, uczestniczyła 
w zabójstwie pewnego księcia i wkrótce musiała uciekać przed nasłanymi przez 
rodzinę zmarłego łowcami nagród. Teraz ukrywa się w eksluzywnym burdelu 
w stolicy, pod przybranym imieniem.

Ostatnimi dniami rycerze wrócili z wojennej wyprawy z pojmanym Szadil-
lanem i prowadzili dawnego szacha – teraz brudnego i poranionego, ze śladami 
tortur – w klatce. Salome nie wahała się ani chwili. Uruchomiła kontakty, za-
planowała skomplikowaną intrygę – obejmującą pozorowaną próbę zabójstwa 
króla oraz kilka podejrzanych transportów z ziem krasnoludów – która umożli-
wi uwolnienie władcy, kiedy wszyscy będą zajęci innymi sprawami (takimi jak 
groźba wojny domowej).

Gracze mogą przypadkowo zetknąć się z Salome albo celowo zostać przez 
nią wplątani w intrygę – jeśli słyną z odważnych czynów – uwolnienia Szadil-
lana. Jeśli wszystko pójdzie po myśli kobiety, niektórzy mogą nigdy nie pojąć, 
jaką rolę odegrali w uwolnieniu szacha. Ale łowcy nagród są blisko. Czy Salome 
przewidziała dla nich jakąś rolę, czy też zostanie zaskoczona ich przybyciem?

Jakub „Q
ba” Kasper

mailto:saem@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:kasperjakub@wp.pl
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Gęsty deszcz padał od rana, rozmięk-
czając leśne drogi i ukrywając ślady. Grupa 
cuchnących mężczyzn niosących na ple-
cach wypchane worki zbliżała się wolno do 
pieczary schowanej w sercu nieprzebytej 
puszczy. Rozglądali się nerwowo w po-
szukiwaniu zasadzki, kilku było lekko ran-
nych; zostawiali za sobą krwawy trop. Do 
kryjówki brakowało już tylko kilkudziesię-
ciu kroków. 

 – Brać ich! – spomiędzy drzew wybie-
gła grupa pieszych ubranych w identyczne 
mundury; część uzbrojona w piki, część 
w miecze. Woda spływała po spiczastych 
hełmach. Rozbójnicy porzucili worki z łu-
pami, wyszarpnęli zza pasów pordzewiałe 
noże, sztylety i krótkie miecze. Munduro-
wi zbliżali się łukiem zmuszając grupkę 
obdartych, wystraszonych mężczyzn do 
zbicia się w bezkształtną masę. Zza ich ple-
ców na drogę wypadł koń. Zarżał głośno 
kiedy dosiadająca go kobieta w mundurze 
ściągnęła cugle.

 – Żywcem ich brać! Żadnego nie prze-
puścić! Żywcem! – krzyknęła do odzianych 
w mundury.

* * *

Powiązani zbóje stali w rzędzie, pil-
nowani przez stojących za nimi strażni-
ków. Dowodząca strażą kobieta krążyła 
od pierwszego do ostatniego złoczyńcy 
uważnie porównując ich twarze z listami 
gończymi wypełniającymi pękatą skórzaną 
torbę. 

 – Kurwa, same kundle, nikogo ważne-
go nie mamy. 

 – Spokojnie, majorze – odezwał się 
jeden ze strażników – Złapiemy kurwich 
synów.

 – No, ja myślę! – rzuciła major wskaku-
jąc na konia – Zbieramy te świnie do paki. 
Porozmawiam sobie z nimi.

* * *

Major Annette Ursa służy jako strażnik 
dróg w Cesarstwie niedaleko granicy z Ki-
slevem od kilku lat. Jako młoda dziewczyna 
dostała się w szeregi straży wyłącznie dzię-
ki niezłomności i determinacji. To właśnie 
ona wyszła z propozycją nie tylko obrony 
dróg, ale także aktywnego wyłapywania 
przestępców. Stopień majora wypracowa-
ła wieloletnią ciężką pracą, poświęceniem 
i wieloma ranami odniesionymi w walkach. 
Pracuje niemal bez wytchnienia, robiąc tyl-
ko krótkie przerwy na sen, posiłki i modli-
twy do Ulryka. Major Ursa nie ma żadnego 
życia prywatnego, ponieważ cały czas wol-
ny przyjemności przeznacza na pogoń za 
mniejszymi i większymi złoczyńcami. Gdy 
mówi o służbie w jej oczach widać płomień 
szczerego gniewu skierowanego przeciw 
krzywdzie niesprawiedliwości.

Można się zastanawiać, co pchnęło dwu-
dziestokilkuletnią, ładną dziewczynę do tak 
niebezpiecznej, ciężkiej i niewdzięcznej 
pracy. Annette nosi nazwisko matki, gdyż 
nazwisko ojca zamknęłoby przed nią drzwi 
do wszelkiej kariery. Słynny swego czasu 
rozbójnik i wielokrotny morderca zwany 
Brodatym Podrzynaczem napotkał w le-
sie samotną wieśniaczkę Hannę. Z gwałtu 
urodziła się Annette, która, gdy w wieku 
kilkunastu lat poznała prawdę, postanowiła 
wstąpić do straży, by chronić bezbronnych, 
oszczędzić innym losu córki słynnego mor-
dercy, ale także skrycie marzy, że uda jej 
się odnaleźć ojca.

STATYSTYKI

Major Annette Ursa ma statystyki jak 
przepatrywacz włącznie z tym, że dosiada 
konia. Towarzyszy jej zawsze oddział od 
dziesięciu do dwunastu pieszych strażni-
ków.

Piotr A. Nowakowski

MAJOR ANNETTE URSA

Tomasz Kucza

Zaraza

W mieście wybucha epidemia. Ludzie 
umierają zaledwie tydzień od zakażenia, 
wydaje się, że choroba przenosi się dro-
gą kropelkową albo przez zatrutą wodę. 
Co zrobią gracze? Czy uciekną na czas 
zanim miasto zostanie poddane kwaran-
tannie? Pomogą umierającym, czy będą 
trzymać się z dala, w strachu przez zara-
żeniem się?

Jeśli uciekną, czy nie przeniosą cho-
roby dalej? Czy nie staną się nosicielami, 
za których plecami idzie śmierć?

Zaś w objętym kwarantanną mieście 
prawa są zawieszone, ludzie umiera-
ją na ulicach, nikt nie pilnuje dobytku, 
straż miejsca jest bezradna. Ale nikt nie 
kradnie, wszyscy obawiają się wyjść 
z domów, by nie nawdychać się za dużo 
skażonego powietrza.

Gracze będą szukać lekarzy i sposobu 
na pokonanie epidemii, czy także zamkną 
się w domu i czekać będą na śmierć albo 
koniec choroby?

W jaki sposób przenosi się choroba, 
co jest jej źródłem, czy da się powstrzy-
mać poprzez gotowanie wody albo wy-
bicie przenoszących zarazki zwierząt…  
Na te pytania będą musieli znaleźć odpo-
wiedź, jeśli nie chcą bezczynnie czekać 
na śmierć.

Tomasz Kucza
BOHATERZY

Pomysł oparty na odcinku serialu 
Firefly. Gracze kradną wielki skarb, ale
podczas ucieczki są zmuszeni porzucić 
złoto. Przypadkowo rozsypują wszystko 
nad wioską. Po latach tafiają przypad-
kowo do tamtej wioski i okazuje się, że 
zmieniła nazwę na ich cześć, zbudowa-
no im pomniki, ludzie śpiewają o nich 
pieśni, jako o tych, co kradną bogatym, 
a oddają biednym.

Jak zareagują gracze? Może nie wszy-
scy zostali uwzględnieni albo wieśniacy 
są tak nachalni, gdy poznają bohaterów, 
że ciężko wytrzymać? Czy sława Robin 
Hoodów powstrzyma ich przed kolej-
ną kradzieżą, która może sprowadzić na 
wioskę zagładę? Na ICH WIOSKĘ?

Nawet jeśli spróbują wieśniaków 
przekonać, że nie są krystalicznymi bo-
haterami, nikt nie uwierzy. Biedacy czczą 
symbol, a nie żywych ludzi.

Tomasz Kucza

MAŁPKA
Niewielka kapucynka jest niezwykle sprytna i zręczna. Gracze mogą kupić ją zachęce-

ni wesołym usposobieniem zwierzątka i z chęci posiadania czegoś egzotycznego. Posia-
dacz małpki będzie jednak miewał dziwne sny, a ostatecznie zacznie tracić świadomość 
na długie godziny. Okaże się, że małpka jest zaklętym nekromantą, który szuka sposobu 
na powrót do życia. Jak daleko się posunie? Jak potężne są jego moce? Czy wykorzysta 
graczy tylko jako pomoc, czy też spróbuje zrobić z nich forpocztę nowej armii nieumar-
łych? W systemach dziejących się w czasach współczenych, małpka może posiadać wbu-
dowany w mózg czip z zapisem pamięci pewnego naukowca, który szuka teraz sposobu 
na przeniesienie jaźni z powrotem do ludzkiego ciała.

Po za tym małpka może pomagać w kradzieżach albo szpiegowaniu, jest posłuszna 
i dobrze traktowana będzie służyć wiernie, aż… napotka okazję do wykonania planu.

mailto:nowakowski.piotr@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
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Kinga „Hollow” Spiczko

Tomasz Kucza

UKOCHANA ¯ONA
(na podstawie pomysłu z serialu Firefly)

Gracze prowadzą interesy z sołtysem pewnej zapusz-
czonej wioski. Podczas uczty z okazji podpisanej umowy 
– korzystnej dla obu stron – trunki leją się strumieniami, 
stoły zalegają góry jedzenia, a sołtys oprócz towarów daje 
graczom także liczne dary. Roześmiane wieśniaczki wirują 
w tańcu wokół ogniska, a jedna kładzie na głowę wybrane-
go gracza wieniec, niby przypadkowo.

Następnego ranka, gdy odjeżdżają na wyładowanych wo-
zach okazuje się, że… kobieta zabrała się z nimi. Nieśmia-
ła, ale piękna wieśniaczka twierdzi, że jest żoną gracza 
– córką sołtysa, Sarą Daloue ofiarowaną w zamian za udaną
transakcję. Płochliwa, szybko pogrąża się we łzach, jeśli 
gracz ją odrzuci. Jest zaskoczona, że nie wiedzą o zaślu-
binach – przecież zgodnie z lokalnym rytuałem wystarczy 
założenie wianka przez pannę młodą na głowę mężczyzny.

Chętnie będzie opowiadać – ale tylko „mężowi” – o okrut-
nym życiu w wiosce, o siostrach podobnie wydanych za mąż 
wbrew woli, na granicy łez powie jak cieszy się, że trafiła
na tak przystojnego i miłego mężczyznę. Jeśli gracz mimo 
wszystko będzie chciał ją odesłać, rozpłacze się i będzie 
pytała, w czym mu ubliżyła, zniży się nawet do błagania 
na kolanach. Będzie szykować jedzenie, sprzątać (ale tyl-
ko mężowi!), wykonywać wszelkie prace w obozie, a pod 
nieobecność gracza… adorować wszystkich wokół (także 
kobiety). Ostatecznie na postoju, jeśli gracz będzie chciał 
skosumować małżeństwo (w przeciwnym wypadku „żona” 
skutecznie go przekona), okaże się, że szminka na wargach 
kobiety zawiera… paraliżujący narkotyk. W podobny spo-
sób zneutralizowani mogą zostać wartownicy, a jeśli to nie 
pomoże, zawsze może zabłysnąć ukryty pod suknią sztylet. 
Kiedy Sara zrzuci maskę, nie powstrzyma się przed niewy-
brednymi żartami z unieruchomionych, szczególnie jeśli 
wcześniej podśmiewali się z jej usłużności.

Kiedy kobieta pozbędzie się problemów (czyli graczy), 
ukradnie wozy i zawiezie na miejsce spotkania z bandą 
rzezimieszków, z którymi (tymczasowo) współpracuje.

Jeśli gracze wrócą do sołtysa poskarżyć się, że jego cór-
ka ich okradła, okaże się, że kobieta była… świeżo upieczo-
ną żoną owego sołtysa i od wyjazdu graczy biedak prowadzi 
gruntowane poszukiwania, bo gdzieś zaginęła.

Tomasz Kucza

POTWÓR Z GŁĘBIN
Potwór z głębin pochodzi z czasów, gdy kontynenty były 

ułożone inaczej, a świat pierwotny i dziki. Wtedy w mo-
rzach żyło więcej podobnych istot. Przebudzony po tysiąc-
leciach ze snu w najgłębszej z ziemskich szczelin płynie ku 
światłu, szukując towarzystwa. Żywi się rybami i plankto-
nem, ale nie pogardzi większą zdobyczą – rozwarta paszcza 
jest w stanie połknąć w całości niewielki kuter rybacki.

Ale potwór z głębin nie poluje na ludzi. Obserwuje ło-
dzie podwodne i bazy, przybliżając oczy do świecących 
okien i reflektorów. Czasem przypadkiem dojdzie do ko-
lizji, a niektórzy marynarze opowiadają, że widzieli jak 
wciągnął pod wodę szalupę ratunkową.

Niektórzy zapowiadają wyprawy, żeby zbadać czym jest 
powtór z głębin – prawie zawsze wyposażone w harpuny 
i ciężką broń. Ale zabicie stwora może mieć niespodzie-
wane skutki. W brzuchu hibernowały przez tysiąclecia nie-
wielkie kijanki, które uwolnione szybko dorosną i ocean 
zaroi się od prehistorycznych istot. Czy podwodna baza, 
którą potwór nawiedza natrętnie, leży w miejscu gdzie 
leżała kiedyś pradawna świątynia? A może próbuje ludzi 
ostrzec przed innym zagrożeniem, które się przebudziło?

Zaatakowany nadyma się, ślepia stwora czerwienieją, 
a ciało staje się ciemniejsze. Bestia atakuje najczęściej ta-
ranując albo siekąc płetwami, nie posiada bowiem zębów. 
Ale grube fiszbiny potrafią przebić ludzkie ciało na wylot.

Zakończenia włosów na głowie służą do wyłapywania 
z wody planktonu a także sygnalizacji, liczne płetwy umoż-
liwiają rozwijanie ogromnych prędkości mimo nie calkiem 
opływowemu kształtowi ciała.

Jakub „Q
ba” Kasper

mailto:hollow@autograf.pl
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:kasperjakub@wp.pl
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Zazwyczaj nie zdradzamy nic o treści przyszłych nume-
rów, bowiem nigdy nie mamy pewności czy i kiedy dany 
tekst się ukaże. Dlatego poniżej tylko krótki przegląd 
planowanych przez nas (czasem już gotowych, czasem 
czekających na twórczą wenę) artykułów:

► Artykuł o Studiu Ghibli i Hayao Myiazaki.

► Seriale fantastyczne – czyli uzupełnienie artykułu Se-
riale SF, który już mocno się zdezaktualizował.

► „Schizma – Zło z Honkongu” – artykuł zamykający 
serię tekstów z dodatku „Londyn – 2003” do systemu 
„Zły”

► „Yantar” – długa przygoda w klimatach fantasy z licz-
nymi mapkami i planami

W następnych numerachPlany wydawnicze

Zebraliśmy trochę informacji o planach wydawniczych polskich i zagranicznych wydaw-
nictw erpegowych na najbliższy kwartał. Na razie eksperymentalnie i wielce niedoskona-
łe, postaramy się do przyszłych numerów zdobyć dokładniejsze informacje.

Wydawnictwo Portal (za planem wydawniczym na forum)

► Najnowszym produktem Portalu będzie planszowa Neuroshima Hex, która powinna 
się ukazać mniej więcej w tym samym czasie, co ten numer Wieży Snów. Wcześniej 
pojawi się Gwiezdny Pirat #14.

► Antologia opowiadań z uniwersum Neuroshimy zaplanowana jest na koniec paździer-
nika (powinno się tam ukazać opowiadanie rednacza, więc bądźcie w pogotowiu! ;) ), 
podobnie jak Cynazja, przygoda do Monastyru i karcianka SPADAMY! (czyli polska 
edycja gry Falling). W listopadzie zaś dodatek dla graczy w Neuroshimę, Bohater^3.

► Późną jesienią prawdopodobnie poznamy nationbook do Monastyru Nordia albo So-
jusznicy (jedno z dwojga).

► W przyszłym roku zaś szykują się Zabójca maszyn / Łowca mutantów – profesje do 
Neuroshimy oraz Rzeczpospolita Odrodzona (tak! nareszcie apokalipsa zawita do Pol-
ski). Miłośnicy zwariowanych gier planszowych na pewno ucieszą się z wieści, że na 
początek 2006 roku planowane jest wydanie „Machiny II” a także polską wersję „Une-
xploded Cows”. Pod koniec roku może zaś doczekamy się neuroshimowej karcianki 
kolekcjonerskiej.

Copernicus Corporation (zapowiedzi)

► Splądrowane krypty to antologia przygód ze świata Warhammera. Ukazać ma się już na 
początku października, więc zapewne, gdy czytacie te słowa już jest dostępna.

► Później ukaże się Bestiariusz Starego Świata (też październik), a w listopadzie I część 
kampanii w Middenheim (Ścieżki przeklętych) oraz Zbrojownia Starego Świata.

ISA (za forum)

► W tym roku ukażą się podręczniki do edycji 3.5 D&D.

► Jest już dostępna „Księga Potworów II”, dodatkowo na październik planowane są do-
datki: „Miasto Pajęczej Królowej”. Poza „Władcami Ciemności” wszystkie pozostałe 
suplementy będą już do edycji 3.5.

Wolf-Fang (informacje z forum)

► Niedługo ukaże się dodatek do karcianki Crystalicum (poszedł do druku).

► W okresie okołogwiazdkowym możliwe, że ukaże się jakiś suplement do L5K.

Kuźnia Gier (zapowiedzi)

► Produkcja, która ma się ukazać jesienią jest trzymana w tajemnicy. Z informacji w wie-
ściach wynika, ze rozpoczynają się beta-testy.

Niezależni twórcy

► Samaetry Town planuje wydanie niszowej gry Stemirya o wirtualnej rzeczywistości. 
Całość wymagać będzie… specjalnego programu komputerowego.

► Kamil „ja-prozac” Węgrzynowicz planuje grę o kosmicznych akwizytorach, której pre-
zentację możecie przeczytać w numerze.

► „Wojna królów” to roboczy tytuł mojej niewielkiej „dyplomatycznej gry narracyjnej” 
wymagającej klasycznych kart do gry, wyobraźni, ale już nie Mistrza Gry (choć nie 
jest wykluczony). Ukaże się zapewne przed albo po Wieży Snów #8.

ostatnia strona

Teksty i ilustracje w Wie-
ży Snów są własnością ich 
autorów. Zastrzegamy so-
bie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych ma-
teriałów. Niezamówionych 
materiałów nigdy dotychczas 
nie zwracaliśmy i zapewne 
w przyszłości też tego robić 
nie będziemy. Odpowiedzi na 
maile mogą nadejść z pew-
nym opóźnienieem.

► Krakowska Grupa Kreatywna za-
powiada na listopad nową kolekcjo-
nerską karciankę (po Veto!), będzie to 
„Gwiezdna Kohorta”. W planach są 
także gra RPG, planszówka, a nawet 
opowiadania ze świata [za: polter.pl]. 

►  Czasopismo „Science-
-Fiction” po problemach 
z wydawcą zmieniło nazwę 
i powróciło na półki skle-
pów. Nowa nazwa to „Scien-
ce Fiction, Fantasy i Horror”. 
W środku jak zwykle sporo 
polskich opowiadań (w tym 
debiutanci), a także inne 
atrakcje. Na stronie maga-
zynu www.science-fiction.pl 
pojawił się też odnośnik do nowego forum czasopi-
sma.

► Jak podaje Nowa Gildia w londyńskim akwarium 
można zobaczyć… sztuczną rybę, która pływa, udaje 
prawdziwą i… to właściwie tyle. Twórcy zapowiada-
ją, że wynalazek może znaleźć zastosowanie w wielu 
dziedzinach – przy wykrywaniu wycieków z pod-
wodnych ropociągów, detekcji min mor-
skich itp. A kiedy kolej na elektroniczną 
owcę? No i kiedy będzie można kupić 
taką rybkę (której nie trzeba karmić, co 
najwyżej ładować) do domowego 
akwarium?

► Dziennik Internautów zaprezen-
tował zdjęcie prototypowego pła-
skiego głośnika firmy Mirae Pla-
sma. Można go zwijać w rolkę, 
może też służyć jako mikrofon.

Z ostatniej chwili

http://ocen-wiezesnow.prv.pl
http://www.kgk.strefa.pl
http://polter.pl
http://science-fiction.pl/
http://gildia.pl
http://di.com.pl



