
www.wiezasnow.prv.pl

W o j n a

T r o n  M o r v a n u  o r a z  Ya n t a r
d w i e  d ł u g i e  p r z y g o d y

k r e w ,  p o t  i  ł z y
M a g i a  b o j o w a

T o  j e s t  w o j n a ,  p a n i e ,  w o j n a
W o j e n n a  p o ż o g a

B i t e w n i a k
S y s t e m  a u t o r s k i

t e k s t y  d o  s y s t e m ó w  f a n t a s y,
p o s t a p o k a l i p t y c z n y c h ,  S F  i  g r o z y
o p o w i a d a n i a  i  f e l i e t o n y
p o r a d y  d l a  M i s t r z ó w  G r y

FANTASY

SCIENCE-FICTION

POSTAPOKALIPSA

ALTERNATYWA

HORROR I GROZA

http://wiezasnow.prv.pl


magorya
kiedy sny stają się rzeczywistością

Wieża Snów #8
© 2006 by Łowcy Kynitu

e-mail: magnes@poczta.fm
strona: www.wiezasnow.prv.pl

W
oj

ci
ec

h 
„G

ul
as

h”
 O

śl
iź

lo
k

mailto:magnes@poczta.fm
http://www.wiezasnow.prv.pl
mailto:g-ash@o2.pl


w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l

3Wieża Snów #8

wiezasnow.prv.pl
forum: forumws.prv.pl
e-mail: magnes@poczta.fm
redaktor naczelny: Tomasz Kucza
zastępca redaktora naczelnego: Piotr A. Nowakowski
skład i projekt graficzny: Tomasz Kucza
logo: Wojciech „Gulash” Ośliźlok
okładka: Jakub „Qba” Kasper

WSPÓŁPRACUJĄ
Wojciech „Prozac” Anuszczyk, Wojciech „Ar’this” 
Sułek, -=baca=-, Paweł „Cronos” Branecki, Bulkers, 
Marcin Cybulski, Renata „Ashnod” Bursa, Szymon „quad” 
Gosek, Jacek Jamroży, Marcin „Jachu” Jasiński, Kenn, 
Jarosław „beacon” Kopeć, Marcin Kubiesa, Przemysław
„Gerion” Kusiakiewicz, Borys „Plenty” Makowski, Tomasz
„Feanor” Mihilewicz, Multidej, Nolron, Pestilence, 
Mateusz „Jaskier” Pitulski, Kacper „Hilsim” Pluta, Filip 
„Zły” Przybylski, Paweł „Saem” Sasko, Jarosław
„Tadeopulous” Smolar, Karol „SolFar” Solich, Sil, 
Paweł „gilbert” Światek, Marek „Farvus” Tarnawski, 
Manedhel, Mrufon, Savarian, Sławomir „Zuhar” Wrzesień

ILUSTRACJE
Marcin Cybulski, Marcin „Kroghul” Górecki, Przemysław
„Mr. UnDead” Horoszkiewicz, Jakub „Qba” Kasper, 
Wojciech „Gulash” Ośliźlok, Kinga „Hollow” Spiczko, 
Wojciech „Ar’this” Sułek, Michał „Tomb” Żółtowski

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY
Moorhold, 1k20.rpg.pl, Aleja Fantasy, Athel Loren, 
Autorskie Forum, Avatarae, DragonLady.pl, ErtClub,
Exodus WFRP, Extreme Nights, Fantasy Forever,
Fantazyn, Forum RPG, Galeria Hollow, Gerion Portal,
Gildia Fantasy, GOBAS, Imperium Ashnod, Inkluz, 
Insimilion, Ogień i Lód, Karczma RPG, Kislev.prv.pl,
Klan Mrocznego Miecza, Konpiracja,
Królestwo Szarego Smoka, Krypta XIII, Kryształy Czasu, 
magorya, Middenheim, Mystery of the Ring, Nieboracy, 
Samaetry Town, Starcraft RPG, Strażnicy Starych Praw, 
Trihex, Unreal Fantasy, Wiedźmin, Zielona Wieża

komiksy: DragonLady, www.dragonlady.pl

© 2003-2006 Łowcy Kynitu
magorya kiedy sny stają się rzeczywistością

n u m e r  8  z i m a  2 0 0 6

Katar 2009, czyli wizja 
wojny przyszłości 
ozdobiła okładkę 
numeru ósmego. 
Autorem jest Jakub 
Kasper.

Wstępniak
Opóźnienie wydania numeru magazynu, który czytam zawsze mnie dener-

wuje. Ile razy mogę zaglądać na kioskową wystawę, do empiku, czy na stronę 
internetową pisma, nim wreszcie się doczekam? Mam nadzieję, że drobne prze-
sunięcie w czasie najnowszego numeru Wieży tylko narobiło Wam apetytów, 
a nie przyczyniło się do niepotrzebnego rzucania wyzwiskami w stronę redakcji. 
Prawdą jest, że – o czym niektórzy wydają się zapominać – nasze pismo nie jest 
profesjonalnym magazynem z zapleczem, sekretarką i groźbą obcięcia premii za 
każdy dzień zwłoki. Tworzenie Wieży Snów to nasze hobby i długo pozostanie 
tylko nim. Chyba że nagle zlituje się nad nami jakiś sponsor… tutaj podaję mój 
numer konta… Eee… dobra, przejdźmy do konkretów.

Temat przewodni numeru to „Wojna: krew, pot i łzy”. Trzy artykuły, dwa sys-
temy autorskie (bitewniak do rozgrywania na stole oraz autorka o najemnikach) 
i sporo nawiązań do wojny w innych tekstach, powinny zainspirować do wprowa-
dzenia małego zamieszania na polach bitew światów RPG.

Numer liczy nieco więcej stron niż poprzedni. Planowane 80 stron zawsze ja-
koś okazuje się niewystarczające. Nawet moje dwa artykuły, które bodajże już za-
powiadałem w poprzednim numerze – o Studiu Ghibli i Serialach Fantastycznych 
– ukażą się w dziewiątym lub dziesiątym numerze. Tymczasem mamy dla Was 
dwie obszerne przygody – obie do systemów fantasy (przepraszam miłośników 
postapokaliptyki, ale nie dotarł do nas żaden scenariusz w tych klimatach). „Tron 
Morvanu” to przygoda do Aphalonu Marcina Cybulskiego, „Yantar” osadzony 
w świecie autorskim, obie można rozegrać w dowolnym systemie fantasy.

Numer siódmy zarejestrował rekordową liczbę ponad 3300 ściągnięć w cią-
gu kwartału (a numer trzeci przekroczył już 4000). Przypominam, że wszystkie 
archiwalne numery znajdują się w dziale download naszej strony. Dziękujemy 
wszystkim czytelnikom za zainteresowanie i mamy nadzieję, że czytało Wam się 
równie dobrze jak nam tworzyło.

Autorów tekstów i ilustracji jak zwykle zapraszam do przysłania swoich prac. 
Im więcej nas, tym większa różnorodoność.

Przepraszam za spore opóźnienia w odpowiadaniu na maile. Nie obiecuję 
poprawy, gdybym bowiem odpowiadał w terminie, niewiele zostałoby mi czasu 
wolnego, co owocowałoby frustracją i – kto wie – może któregoś dnia trzasnął-
bym czymś ciężkim w monitor. To nie byłoby dobre. Zatem pisząc do redakcji 
uzbrój się w cierpliwość – czytamy każdy tekst, który do nas dochodzi, zazwyczaj 
jednak robimy to dopiero podczas składu numeru (jakieś dwa tygodnie przed wy-
daniem). Przypominam też o forum dyskusyjnym Wieży Snów (gdzie odpowiedź 
można uzyskać znacznie szybciej), jeśli zaś ktoś chce wspomóc nasze pismo ma-
terialnie, zapraszam do wsparcia serwisu Moorhold.net, z którego gościnności 
korzystamy. Szczegóły pod adresem skocz.pl/moor.

Jeśli chcesz ocenić jakiś tekst lub ilustrację, a nie chce ci się zaglądać na fo-
rum, proszę o zostawienie swojej opinii w systemie oceniania, który specjalnie 
dla tego celu stworzyliśmy pod adresem www.ocen-wiezesnow.prv.pl. Pamiętaj 
– czytasz nas za darmo, zostaw przynajmniej jakiś ślad, dzięki któremu będziemy 
wiedzieli co robimy źle, a co dobrze.

Dość ględzenia. Życzę miłej lektury numeru.
Tomasz Kucza

Cholerne PSP!
Wszystko złe co się ostatnio wydarzyło to wina PSP! I nie, nie chodzi tu o Play-

Station Portable, ale o fatalny zestaw Praca, Studia, Praktyki w Gimnazjum. Lipa, 
brak snu, wykończenie nerwowe i fizyczne. Dodajmy do tego złośliwość rzeczy
martwych w postaci komputera, który w ramach uczczenia rocznicy stanu wojen-
nego zdechł i nie ma zamiaru odżyć bez dużych wkładów finansowych. Felieton
i recenzję napisałem odręcznie, przepisałem korzystając z dobroci DaMaGe i jej 
komputera. Chwilowo (do czasu pozyskania działającego kompa we własnym 
miejscu zamieszkania) pisanie moje stoi pod znakiem zapytania, może z wyjąt-
kiem pisania odręcznego, ale takowe się do Wieży nie nadaje. 

Dlatego też czytelnicy pałający wstrętem do mnie i mojej twórczości będą 
w tym i następnym numerze więcej niż ukontentowani ogromną ilością świetnych 
tekstów na wysokim poziomie, bez mojego bredzenia o rzeczach nieważnych. 

Życzę miłej lektury
Piotr Nowakowski
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► Wydawnictwo Portal zakończyło prace nad Neu-
roshimą Hex i rozpoczęło wysyłkę do osób, które 
grę zamówiły. Stosy pudeł z taktyczną planszówką 
osadzoną w świecie Neuroshimy robią wrażenie.

► Z bloga Pawła Braneckiego, twórcy gry Zły: Wła-
dza, Moc, Nieśmiertelność można się dowiedzieć 
o postępach prac nad trzecią edycją. Autor zapra-
sza też na oficjalne forum gry.

► Twórcy patronowanej przez Wieżę Snów gry 6:
Łowcy zapowiadają, że niedługo pojawią się nowe 
ilustracje w galerii na stronie, informacje o magii 
i wierzeniach w świecie gry, nowe opowiadania 
oraz pierwsze przygody. Pojawi się także wersja 
demonstracyjna podręcznika do ściągnięcia.

► W 23 blogu Portalu, można znaleźć odnośniki do 
fragmentów „Rzeczpospolitej Odrodzonej”, czyli 
Neuroshimy w Polsce, Heratici oraz nationbooka 
Teksas. Zwiastun Rzeczpospolitej znajduje się 
także w dziale Prezentacje w tym numerze Wieży 
Snów.

► Mighn Taghor i Bachus, administratorzy 1k20 
(1k20.net, później 1k20.rpg.pl) podjęli decyzję 
o ostatecznym zamknięciu swego czasu sławnego 
forum o RPG. Powodem były problemy technicz-
ne i odpływ użytkowników.

► Długo nieczynny Gobas oraz strona Nieboraków 
przeniosły się pod skrzydła Wrót Wyobraźni. 
Generalnie Otwarta Baza Autorskich Systemów 
znów działa pod adresem gobas.prv.pl i czeka na 
opisy systemów i artykuły.

► Ku miłemu zaskoczeniu wielu miłośników seriali 
fantastycznych TVP wyemitowała pierwszy sezon 
serialu Lost (Zagubieni) oraz miniserial Battle-
star Galactica (2003) będący pilotem serialu 
z 2004 roku, którego drugi sezon właśnie jest emi-
towany w USA. Oba seriale cieszą się ogromną 
popularnością na zachodzie. Więcej o serialach 
fantastycznych w następnym numerze.

► Powstanie film w uniwersum Kronik Mutantów, 
gry fabularnej, do której artykuły znajdziecie 
w niemal każdym numerze Wieży Snów. Prace na 
planie rozpoczną się wiosną 2006 roku. Główną 
rolę zagra Thomas Jane (Punisher), reżyserem jest 
Simon Hunter, a współscenarzystą (wraz z Hunte-
rem) Ross Jameson.

[źródła: RPG Wieści, Poltergeist, Nowa Gildia, Stop-
klatka]

Garść wieści I
Temat przewodni

Przygody

Artykuły

24 TO JEST WOJNA
Nolron

„Biją się wielkie rody, do gardeł skaczą so-
bie armie wrogich państw, batalie prowadzą 
silne imperia. Zdarzają się też przypadkowe 
starcia, choćby międzyklanowe, czy spo-
łeczne. Jak więc, u was na sesjach wygląda 
wojna?”

Literatura

29

53 BIAŁY
Ar’this

„Mała Wydra przedzierała się przez zieloną 
gęstwinę dzikiej latorośli z wielkim wysił-
kiem, a złote promienie z równym trudem 
co dziewczynka przebijały leśne poszycie, 
rzucając na nią zielono-bursztynowe świa-
tełka. Małej trzepotało serduszko.”

33 DZIERŻYCIELE OSTRZA
Kacper „Hilsim” Pluta

„Większość źródeł mówi, że wybuch Wojny 
Krwi był naturalnym skutkiem odmienności 
poglądów na zło obu ras, a Zakon nie miał 
żadnego wpływu na wybuch konfliktu. Jest
to w dużym stopniu prawda.”

17 YANTAR
Marek „Mrufon” Chrobot

„Wszyscy byli wprawdzie wyznawcami (…) 
Seta, ale drobne różnice w doktrynie poróż-
niły późniejszego założyciela Yantaru, księ-
cia Adamona z hierarchią z Luthal. Krótko 
mówiąc – musiał uciekać (…).”

WOJENNA POŻOGA
Tomasz Kucza

„W światach gier fabularnych – nie tylko 
fantasy – wojna jest codziennością. Ciągle 
jakiś kraj albo imperium ściera się z innym, 
werble wojenne niemal nigdy nie milkną. 
Gdzie tutaj miejsce dla graczy, jakie możli-
wości stwarza rozpętanie wojny w RPG?”

8 TRON MORVANU
Marcin Cybulski

„Pamiętacie jak wygląda Orgon? Grupa wal-
czących o władzę władców, wypalone wsie, 
stratowane pola, zrujnowane stare zamki 
i strażnice. Niepewni jutra ludzie (…). Tu 
właśnie zaczynamy nową przygodę. I od razu 
z grubej rury.”

http://www.rebel.pl/product.php/1,302/8118/Neuroshima-Hex.html?aff=591
http://www.rebel.pl/product.php/1,302/8118/Neuroshima-Hex.html?aff=591
http://zlyrpg.blox.pl
http://6lowcy.prv.pl
http://6lowcy.prv.pl
http://www.wydawnictwoportal.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=1
http://www.wrota.com.pl
http://gobas.prv.pl
http://rpgwiesci.prv.pl
http://polter.pl
http://gildia.pl
http://stopklatka.pl
http://stopklatka.pl
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 6 Wieści 

PRZYGODY

 8 Tron Morvanu fantasy
Marcin Cybulski

Obszerna przygoda do Aphalonu.

 17 Yantar fantasy
Marek „Mrufon” Chrobot

Scenariusz w mieście fanatycznych wyznawców Seta.

TEMAT PRZEWODNI

 24 To jest wojna, panie, wojna dowolny
Nolron

Czyli porady jak przedstawiać wojnę na sesji.

 27 Magia bojowa fantasy
Jarosław „Tadeopulous” Smolar

Czary przydatne na polu bitwy i w walce.

 29 Wojenna pożoga dowolny
Tomasz Kucza

Miejsce graczy podczas konfliktu.

ARTYKUŁY

 33 Dzierżyciele Ostrza dowolny
Kacper „Hilsim” Pluta, Manedhel

Opis zakonu ze świata Planescape.

 35 Herbaciarnia babuni Pio Lu Chun dowolny
Paweł „Saem” Sasko

 37 Mishima sf
Jarosław „Tadeopulous” Smolar

Korporacja z Kronik Mutantów.

 39 Schizma - Zło z Hongkongu alternatywa
Paweł „Cronos” Branecki

Chińska korporacja w Anglii Złego.

 41 Miasta sf
Karol „SolFar” Sollich

Artykuł o kosmicznych miastach z prezentacją systemu Go-
lem.

KRONIKA

 44 Pierwsza krew, ostatnie starcie 
Sławomir „Zuhar” Wrzesień

Mechanika obrażeń.

 46 To ja przez łeb, psiego syna 
-=baca=-

Prowadzenie walk z pomocą kart.

 47 Kalejdoskop: Ja ci dam 
-=baca=-

Jak rozpocząć sesję z wykopem.

LITERATURA

 49 Symbelmyne 
Savarian

Opowiadanie w realiach Śródziemia.

 53 Biały 
Wojciech „Ar’this” Sułek

 55 Ja nauczę głazy… 
Marcin Kubiesa (Nicram_ZW)

 59 Zalać Robaka 
Marcin „Jachu” Jasiński

 60 Ostatni 
Jacek Jamroży

PREZENTACJE

 62 Charakternik
Paweł „Cronos” Branecki

 64 Ostatni Dzień Stworzenia
Savarian

 66 Rzeczpospolita Odrodzona
Fragment.

RECENZJE

 67 Might&Magic Mobile gra

 67 Dworzec Perdido książka

 68 Harry Potter i Czara Ognia film

 68 Lew, Czarownica i Stara Szafa film

 68 Marebito film

 69 Zathura film

 69 Appleseed film

 69 36 film

 69 Gnijąca Panna Młoda film

 69 Harry Potter i Czara Ognia muzyka

 69 Dog Eat Dog muzyka

PUBLICYSTYKA

 70 Mitologia Słowiańska 
Maciej „Grodzisław” Prujszczyk

 72 Wszyscy artyści to prostytutki 
Piotr A. Nowakowski

 73 Konsumenty 
Pestilence

 74 Akustyczne olśnienie lewej półkuli 
Pawe „Gilbert” Światek

SYSTEMY

 75 MicroWars 0,5 bitewniak

Szymon „quad” Gosek, Filip „Zły” Przybylski

Bitewniak do rozgrywania bitw na stole.

 77 S.I.Y. dowolny

Sil

Minisystem, w którym gracze zostają najemnikami.

STAŁE DZIAŁY

 79 Skrzywiona Wieża 

 81 Krypta 
W kamiennym kręgu, Złe wspomnienia, Loteria Portowa, Eich Bul-

lenherz, Goście, goście, Istnieję, by pomagać, Siła strachu, Valhal-

la, Harnval „Oko” Bighauer, Opętani, Rycerz Liścia, Kielich Królów, 

Bębny Natchnienia, Most Zapomnienia, Czterdzieści Siedem

 87 Plany wydawnicze 

 87 W następnych numerach 

 87 Z ostatniej chwili 
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d20pro – zagraj przez sieć

Na stronie d20pro.com można znaleźć – niestety komercyjny 
– program do rozgrywania sesji przez sieć.  d20pro posiada 
rozbudowane możliwości tworzenia map, potworów i NPC. Gra roz-
grywa się jak poprzez komunikator sieciowy (gadu-gadu, konnekt), 
ale istnieje mnóstwo opcji wspomagających sesję – nawet możliwość 
wyboru czy zdanie mówimy, szepczemy, czy krzyczymy. Poniżej kil-
ka screenów z programu.

[źródło: www.idg.pl]

Unspeakable Vault po polsku

Na stronie Wrót Wyobraźni uka-
zuje się polska wersja paska komik-
sowego Unspeakable Vault – parodii 
Zew Cthulhu. Aktualnie pojawił się 
jedenasty odcinek. Angielskie odcin-
ki osiągnęły już numer 153. Autorem 
jest F. Launet z Goomi Studio.

[źródło: RPG Wieści]

Nawia #3 w PDF

Nawia to magazyn będący następcą Inkluza 
prowadzony przez Marka „Rasgana” Bednarczy-
ka. Najnowszy numer po raz pierwszy ukazał się 
w formie pliku PDF. W numerze sporo o smo-
kach, recenzje, konkursy, opowiadania oraz 
mnóstwo artykułów erpegowych. Magazyn ma ciekawą 
oprawę graficzną, pozostaje trzymać kciuki za dalszy rozwój pisma. 
Numer liczący 63 strony można pobrać ze strony nawia.pl.

Gedo Senki

Potwierdziły się plotki, że 
Studio Ghibli wykupiło prawa 
do ekranizacji Ziemiomorza 
Ursuli K. LeGuin. Po kom-
pletnie nieudanej adaptacji 
zrobionej przez telewizję Sci-
Fi Channel autorka powieści 
miała zapewne spore opory, co 
przełożyło się nad długie ne-
gocjacje, zakończone odsprze-
daniem praw do ekranizacji 
wszystkich tomów poza dwo-
ma pierwszymi (do nich prawa 
nadal ma SciFi).

Anime nakręci syn sław-
nego Hayo Miyazakiego, Goro, będzie to jego debiut reżyserski. Na 
razie pojawił się plakat, znamy już także tytuł filmu – Gedo Senki,
co oznacza w wolnym tłumaczeniu „historia wojenna Geda”. Film 
będzie ekranizacją „Najdalszego brzegu”, czyli trzeciej części cyklu, 
opowiadającej o wyprawie do świata umarłych, aby przywrócić świa-
tu magię. Więcej o Studiu Ghibli w następnym numerze. 10% ujęć 
filmu jest już gotowe, a na 24 luty zapowiadany jest pierwszy trailer.

[źródła: www.nausicaa.net, www.polter.pl, www.wrota.com.pl, 
www.ghibli.jp]

WikiShima – Neuroshimowa encyklopedia

WikiShima to tworzona przez fanów ze wsparciem Wydawcnitwa Portal encyklopedia Neuroshimy. 
Pod adresem wiki.neuroshima.org każdy może dodać opis jakiegoś elementu świata Neuroshimy, 
serwisu o Neuroshimie, czy czegokolwiek z Neuroshimą związanego – całość jest oparta o oprogramo-
wanie MediaWiki, podobnie jak Gobas. Aktualnie na stronie znajduje się 126 haseł, w tym opisy Inkluza 
i Wieży Snów opatrzone spisem artykułów Neuroshimowych zamieszczonych w tych pismach.

Wśród kategorii opisy dodatków, informacje o mechanice, miejca, osoby, organizacje, postacie, pro-
jekty fanowskie, serwisy internetowe, wydarzenia.

[źródło: RPG Wieści]

http://d20pro.com
http://www.idg.pl
http://uvod.wrota.com
http://rpgwiesci.prv.pl
http://nawia.pl
http://www.nausicaa.net
http://polter.pl
http://www.wrota.com.pl
http://www.ghibli.jp
http://wiki.neuroshima.org
http://rpgwiesci.prv.pl
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Garść wieści IINeuroshima Alternative

Alternatywna wizja Neuroshimy napisana przez 
Michała „de99iala” Romaniuka pojawiła się do ścią-
gnięcia na stronach Wrót Wyobraźni oraz neuroshi-
ma.org. Dodatek w postaci pliku PDF liczy 45 stron, 
zawiera wiele przydatnych informacji, które łatwo 
wykorzystać podczas sesji, chociaż prezentuje świat 
przed wydarzeniami z oficjalnej storylinii Neuroshi-
my. Ważną część zajmuje opis Uranopolis, miasta 
znanego uważnym czytelnikom Gwiezdnego Pirata.

Dodatek wykorzystuje (za zgodą Wydawnictwa 
Portal) szatę graficzną oficjalnych dodatków do Neuroshimy (chociaż jest oczywiście
dodatkiem nieoficjalnym).

Misjonaż

Misjonaż to wydana w formie pliku PDF pod pa-
tronatem Poltergeista humorystyczna gra fabularna. 
Autorem jest Jakub ‘Erpegis’ Osiejewski. Co tu się 
dużo rozwodzić, najlepiej zacytujmy autora: „Misjo-
naż (tak, tam jest „ż”) to zupełnie inne spojrzenie na 
RPG – takie, które osiągnąłbyś patrząc na nie po czte-
rogodzinnym maratonie naprzemiennego uderzania 
głową w ścianę i kręcenia się w kółko do momentu, 
w którym Twój żołądek złożyłby pozew o rozwód. 

Misjonaż to coś, co musisz mieć. I to wcale nie dlatego, że jest za darmo i ma ko-
lorową okładkę. To nowy wymiar gry – po jego lekturze dowiesz się, dlaczego inne 
RPGi wolały pozostać w starym wymiarze i dlaczego oddajemy Ci go gratis, a nie za 
grubą kasę, którą musiałbyś wyłożyć w normalnych warunkach, dodatkowo męcząc 
się, czytając zdania zbyt-wiele-razy-wielokrotnie-złożone…”

Podręcznik liczy 14 stron, jest kolorowo ilustrowany i na pewno zapewni sporo 
dobrej zabawy. Można go pobrać na stronie Poltergeista: http://polter.pl/czytaj/867-
-Misjonaz.html. W grze wcielamy się w tytułowych misjona(r)ży, którzy wszelakimi 
sposobami próbują wmusić biednym tubylcom planety Chakkul swoją religię.

W skład podstawki wchodzi także ciekawie wykonana mapa z takimi lokacjami 
jak Królestwo Nieskalowalnych, Rżysko, czy też Wielka Kupa Błota Na Środku Oce-
anu.

► Jak donosi Konspiracja, projektowanie świata sys-
temu autorskiego eXploited zostało zakończone. 
Więcej informacji, w tym odnośniki do nowej ga-
lerii systemu w postapokaliptycznej Europie roku 
2151 w wieści na stronie Konspiracji.

► Dziennik Internautów informuje: „Naukowcy Ko-
reańskiego Instytutu KAIST (Korea Advanced 
Institute of Science and Technology) opracowali 
nowatorski komputer osobisty UFC (Ubiquitous 
Fashionable Computer), który pozwala „rzucać” 
plikami pomiędzy użytkownikami. Urządzenie 
składa się ze specjalnych okularów, wyposażo-
nych w ekran o rozdzielczości 640 x 480 pikseli, 
klawiatury umieszczanej na nadgarstku oraz spe-
cjalnej rękawicy.”

► Jak podało BBC News przez teleskop Hubble’a za-
obserwowano dwa dodatkowe księżyce (oprócz 
Charona) dziewiątej planety (przy najmniej na 
razie planety) Układu Słonecznego. Charon został 
odkryty w 1978 roku. Oba nowo zaobserwowane 
obiekty krążą wokół Plutona ruchem przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara i nazywają się na ra-
zie… S/2005 P1 i S/2005 P2. Mają około 45-160 
km średnicy (dla porónania Charon 1,2 tysiąca ki-
lometrów). Księżyce krążą wokół Plutona na orbi-
cie dwa razy większej niż Charon.

► Na stronie Grega Stolze ukazała się już bardzo 
nietypowa gra Executive Decision. Zebrany okup 
przekazano do Czerwonego Krzyża na ofiary hu-
raganu Katrina.

► Pierwsza edycja konkursu Neuromachia w serwi-
sie Monasytr przyniosła sporo wartych uwagi prac, 
które można przeczytać w dziale Neuroshimy.

► Nibykonkurs na forum autorskie.fora.pl został 
przerwany z braku zainteresowania, ale przyniósł 
wcześniej kilka wartych uwagi gier. Więcej można 
przeczytać na forum w dziale Nibykonkurs.

► W pięć godzin na Marsa? New Scientist podaje, że 
NASA zainteresowała się opartym na… dość eg-
zotycznej teorii fizycznej (która prawdopodobnie 
jest fałszywa) projektem silnika nadprzestrzen-
nego. Testy zostaną przeprowadzone najszybciej 
za pięć lat.

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

Virchy – dodatek do Monastyru

Fani Monastyru nie pozostają z tyłu za miłośnikami Neuroshimy. Na stronach (i pod patronatem) Poltergeista 
znajdziemy obszerny dodatek Virchy – dostępny zarówno w formie PDF (z ilustracjami i mapami) jak i html (do 
przeczytania na stronie). Dodatek można pobrać ze strony monastyr.polter.pl. Autorem jest Marcin ‘Ezechiel’ Za-
ród, mapy wykonano w Kartografie (dostępnym w dziale download Wieży Snów, przyznam że zdziwiło mnie, że 
w tym programie da się takie mapki robić…), jako ilustracje służą zdjęcia Bieszczad. Na 38 stronach autor przed-
stawił opis krainy Monastyru stylizowany na traktat naukowy wraz z pomysłami na przygody. Virchy na pewno 
staną się wartościowym źródłem pomysłów na sesje Monastyru lub innego dark fantasy.

[źródło: Aleja Fantasy]

Junk Shipyard

Fanowie Neuroshimy nie śpią. Kolejnym darmowym do-
datkiem fanowskim jest Junk Shipyard, czyli suplement 
do… dodatku „Piraci”. Plik PDF można pobrać za darmo ze 
strony neuroshima.org. Zawiera na 65 stronach opisy jedno-
stek pływających po morzach postapokaliptycznej Ameryki, 
opis sprzętu, roślin Neodżungli, rozszerzenie zasad, a także 
słownik oraz… znane bandery.

http://www.wrota.com.pl
http://www.neuroshima.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=12
http://www.neuroshima.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=12
http://polter.pl
http://polter.pl/czytaj/867-Misjonaz.html
http://polter.pl/czytaj/867-Misjonaz.html
http://konpiracja.attu.pl
http://www.konspiracja.attu.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=107
http://di.com.pl
http://www.gregstolze.com
http://neuroshima.moorhold.net
http://autorskie.fora.pl
http://www.newscientistspace.com/article/mg18925331.200
http://gildia.pl
http://rpgwiesci.prv.pl
http://polter.pl
http://moorhold.net
http://moorhold.net
http://monastyr.polter.pl/czytaj.php?id=95&dzial=Ksi%EAgi%20o%20Dominium
http://aleja.fantasy.prv.pl
http://www.neuroshima.org/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=12
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Pamiętacie jak wygląda Orgon? Grupa walczących o władzę 
władców, wypalone wsie, stratowane pola, zrujnowane stare zamki 
i strażnice. Niepewni jutra ludzie trwający w tej ponurej krainie tylko 
za sprawą egzekwowanej podległości lennej.

Tu właśnie zaczynamy nową przygodę. I od razu z grubej rury.

BITWA

Rozległa dolina przecięta rzeką. Nad wodą ruiny wioski. W ru-
inach – gracze będący oddziałem zwiadowczym dobrego księcia Eu-
ridiosa. Chronią się jakoś przed październikową mżawką.

Za nimi – trzy tysiące własnego wojska, schodzące w szyku do 
doliny. Przed nimi – posępne szeregi armii księcia Viriana, zaciekli 
wrogowie. (Dowodzeni przez generała Roderika, bo sam Virian jest 
już stary i za gruby, by wyruszać w pole.) Obie strony zdążają ku 
sobie. Grają bojowe bębny, wyją trąby i piszczałki. Wojownicy walą 
bronią o tarcze i krzyczą. Na flankach wojsk rozwija szyki kawaleria.
Nad polem kołują kruki.

W sumie na przebieg całej bitwy gracze nie będą mieli wpływu, 
ale trzeba sprawić, by się nie nudzili.

Zatem:
1) Z naprzeciwka, do tych samych ruin wioski (jest tu mostek na 

rzeczce) przychodzi kilku/kilkunastu (zależnie od siły drużyny) 
zwiadowców wroga. To odłam Dzieci Fortuny, mały oddział zwa-
ny Liskami. Mają rude kity przyczepione do hełmów. Rozpoczyna 
się konfrontacja, bo obie strony mają podobne zadanie: zdobyć 
i utrzymać mostek przed rozpoczęciem głównego starcia.

2) W pewnym momencie BG znajdą się w otoczeniu własnego 
oddziału piechoty (nieważne gdzie będą – oddział równie dobrze 
może przyjść do ruin wioski, jak i zostać wysłanym w którekol-
wiek miejsce bitwy). A potem na piechotę zaszarżuje własna ka-
waleria – oto jeden z możnowładców zdradził księcia Euridiosa.

3) Wkrótce okazuje się, że bitwa jest przegrana. Jedyne rozsądne 
kroki, jakie należy przedsięwziąć, to te jak najdłuższe. Wiadomo, 
że książę Virian rozkazał nabijać pochwyconych jeńców na pal.

NIEDOBITKI

Chwalebna rola niedobitków na pewno ucieszy graczy – oto 
wreszcie mamy wolną rękę, możemy pohasać do woli po Orgonie. 
No prawda, ale nie całkiem. Przecież na poszukiwanie resztek armii 
księcia Euridiosa wysłano szereg podjazdów i patroli. Jeśli gracze są 
głodni wyżynki, spuść im na głowę taki patrol – a będą to doświad-
czeni najemnicy, elita Dzieci Fortuny. Gdyby potem jeszcze mieli 
ochotę pojunakować, wyślij drugi, podobny, tylko tym razem wspar-
ty przez kadrowego maga. Jeśli to nie wystarczy, następny będzie 
cały podjazd. Różnicuj miejsca spotkań – czy będzie to droga nad 
wąwozem, którą zamierzali dotrzeć do swego księstwa? Może ruiny 
jakiejś strażnicy albo zameczku? Może jaskinia w wapiennych skał-
kach, gdzie szukali schronienia przed jesiennym chłodem?

Nie przesadź czasowo z ilością tych atrakcji, i nie rozciągaj ich 
ponad miarę. Godzina realnego czasu gry będzie aż nadto. Stosuj 
tylko podstawowe wersje zasad, żeby nie przeciągać ewentualnych 

Marcin Cybulski

T r o n
M o r v a n u

przygoda do Aphalonu

przygoda | Aphalon, fantasy
Przygoda została napisana przy wykorzystaniu materiałów zgromadzonych w serwisie Moorhold oraz na moorholdowym fo-
rum, gdzie przygotowywana jest nowa edycja systemu Aphalon.

Tutaj mały smaczek odnośnie obu dowódców – po-
wszechnie wiadomo, że są przyrodnimi braćmi. Roderik 
jest bękartem ich wspólnej matki: kiedy stary książę, ojciec 
Euridiosa był na wyprawie wojennej, jego żona wdała się 
w romans z tajemniczym błędnym rycerzem, wędrującym 
po kraju w poszukiwaniu sławy. Uciekła z nim – i małym 
Euridiosem – z zamku. Stary książę po powrocie ruszył 
w pościg, by ukarać niewierną żonę, odzyskać dziedzica 
no i policzyć się z konkurentem. Ostatecznie dopadli zbie-
gów, błędny rycerz zginął, Euridios wrócił do ojcowskiego 
zamku, zaś matkę oszczędzono, bo była brzemienna. Stary 
książę wygnał ją ze swych ziem. Wróciła do domu rodzi-
ców, tam powiła – i odchowała – Roderika.

mailto:marcin.cybulski@stegny.2a.pl
http://moorhold.net
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walk. Narób graczom kłopotu, przestrasz, 
osłab, ale nie zabijaj. Ot, dzień z życia żoł-
nierzy z rozbitej armii…

Kiedy już poczują klimat i zostaną rze-
czywistymi uciekinierami, możesz zaczynać 
– przechodzimy do zawiązania akcji. Gracze 
napotykają członków starej, tajemnej ograni-
zacji – Ligi Tronu.

ZADANIE

Istnieją różne możliwości. Członkowie 
Ligi Tronu mogą uratować BG przed pojma-
niem, wspomóc ich w trakcie walki z podjaz-

dem, wreszcie oświadczyć, ze „ci obszarpań-
cy są naszymi sługami, wysłanymi po spyżę, 
musieli zapić po drodze” i tym sposobem 
wyciągnąć BG z opresji. Teraz nastąpi wła-
ściwe zawiązanie akcji: jeśli BG wydadzą 
się członkom Ligi Tronu godnymi zaufania, 
wiernymi sługami księcia Euridiosa, zostaną 
wtajemniczeni w intrygę.

Skryba Ligi Tronu odkrył w niedawno 
odnalezionych księgach rodowych kilka pas-
susów, które dały mu wyraźne podstawy by 
przypuszczać, że Euridios jest prawowitym 

następcą tronu Morvanu. Zamierzali odna-
leźć go na wyprawie wojennej, przedstawić 
mu swoje domysły – i skłonić, by wyruszył 
do ruin Morvanhal i zasiadł na tronie królew-
skim.

Niestety, zanim do niego dotarli, Euri-
dios przegrał bitwę z Roderikiem, dowódcą 
wojsk księcia Viriana i ma być przewieziony 
w stalowej klatce do siedziby rodu Virian.

Liga Tronu zamierza go uwolnić po dro-
dze. Tym bardziej że rycerze uważają za nie-

Niegdyś był fragmentem potężnego im-
perium Morvanu, które na początku Szarej 
Ery było równie potężne jak Morotan. Jed-
nak władcy królestwa zostali przed wieka-
mi przeklęci, wyginęli a ich rodowa kraina 
zamieniła się w siedlisko upiorów. Impe-
rium rozpadło się na Gorhon i Orgon. Ten 
pierwszy stał się niezależnym królestwem, 
kiedy jeden z możnowładców zdobył nad 
nim władzę. Drugi pozostał najbardziej nie-
spokojną okolicą na całym Aphalonie.

Kraj zajmuje dwie rozległe rzeczne do-
liny pomiędzy górami. Pomiędzy rzekami 
tkwi wapienny masyw, pełen skałek, jarów, 
jaskiń i grotek. Na skalistych wzgórzach 
bieleją liczne zameczki i jeszcze liczniejsze 
ruiny. Każdy bogaty szlachcic chce mieć 
własną obronną siedzibę – i nic dziwnego.

Od czasu upadku królów Orgon to arena 
stałych walk pomiędzy możnowładcami. 
Górzysty teren sprzyja podziałom, prak-

tycznie każda większa dolina ma swoich 
władców i nie zechce uznać zewnętrznej 
władzy.

Ziemia Orgonu jest niezwykle żyzna 
– plony są zwykle tak obfite, że wystar-
czają na kilka lat. Właściwie tylko dlatego 
kraj się jeszcze nie wyludnił – bo pola czę-
sto leżą odłogiem albo są palone w czasie 
walk. Dlatego też porzucone osiedla szybko 
porasta puszcza.

W tej krainie charakterystyczne są dwa 
typy lasów. Pierwsze to stare bukowiny – 
obszary pierwotnych, nigdy nie wyciętych 
drzew, rosnące dość luźno; drugie to gęste, 
różnorodne młodniaki i jeżynowe chasz-
cze, które pojawiły się na dawnych polach, 
łąkach i w ruinach osad. Przez ten zbity 
gąszcz iść trudno, a czasem trzeba sobie 
drogę wycinać. Ale też w takich nieprzy-
stępnych gąszczach łatwiej ukryć osadę.

Mieszkańcy Orgonu ziem to ludzie wy-
socy i czarnowłosi, o charakterystycznym 
orlim nosie. Stałe zagrożenie uczyniło ich 
podejrzliwymi i oschłymi, sprawiło też, że 
zapomnieli o dawnym obyczaju gościn-
ności – dziś każdy obcy to potencjalny 
nieprzyjaciel. Nie spotkasz Orgonina bez 
broni, nie zaskoczysz go we śnie. Gorhoń-
scy wieśniacy, rozleniwieni pokojem i do-
brobytem, mawiają o kimś nazbyt czujnym 
„przestraszony jak Orgonin”.

Prócz ludzi sporo jest tu krasnoludów 
– kraj sąsiaduje wszak z Khanhanarak, kra-
snoludzkim królestwem na skraju Gór Dzi-
kich. Przez Orgon wiedzie też krasnoludzki 
szlak handlowy. Dawniej szedł do Morvan-
hal, ale teraz rozłącza się na dwie odnogi 
– północna prowadzi do Gorhonu, zaś po-
łudniowa skręca przez Arvan do cesarstwa 
Revansu. I o myto ze szlaków toczy się 
większość wojen między możnowładcami.

Orgon

M
arcin Cybulski

Tron Morvanu

mailto:marcin.cybulski@stegny.2a.pl
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godne, by bękart i wygnaniec – Roderik – tak 
traktował kogokolwiek z książąt Orgonu.

ZASADZKA

Członkowie Ligi Tronu postanawiają na-
paść na konwój z wozem wiozącym stalową 
klatkę księcia. Zrobią to w dogodnym miej-
scu – gdzie droga wije się pomiędzy skałami. 
Rozstawieni odpowiednio wojownicy za-
atakują konwój. Chodzi o to, by przepędzić 
lub wybić ochronę i mieć czas na otwarcie 
klatki. Zanosi się na niezłą jatkę. I tak też bę-
dzie. W ochronie wozu jest rycerz ze świtą 
– dwóch giermków i sługa, oraz oddział kra-
snoludzkich najemników – kilku-kilkunastu 
rębaczy. To ciężka piechota, w kolczugach, 
z toporami, dużymi tarczami i kuszami.

Ponieważ dopiero zawiązujemy przygo-
dę, warto tak manewrować walką, NPC-ami 
i przeciwnikami, żeby nie powybijać druży-
ny. W końcu nie po to jest napisana cała resz-
ta, żeby bohaterowie polegli bohatersko przy 
uwalnianiu księcia.

Euridios uwolniony, stoimy wszyscy na 
pobojowisku. (Niektórzy plądrują trupy, ku 
zgorszeniu kawalerów Ligi.) Teraz skupmy 
się na istotnym wydarzeniu: Stary czarodziej 
przekonuje Euridiosa, że jest spadkobiercą 
Morvanów.

Zasuszony staruszek drżącymi rękami wydo-
był z torby masę papierów. Były tam rozsy-

pujące się ze starości pergaminy i całkiem 
świeże notatki, pełne notek i genealogicz-
nych wykresów.
– Młodzieńcze, oto efekt moich badań. Lat 
pracy. Szperałem w starych archiwach i ro-
dzinnych bibliotekach, badałem rodowe le-
gendy i podania. Porównywałem rodowody 
książąt, szlachty i zwykłych zjadaczy chleba. 
Wyszukiwałem potomstwo królów, w jednej 
nadziei: wskrzeszenia imperium, które upa-
dło pod ciężarem klątwy. Wiele razy zwiodły 
mnie nadzieje, nieraz też wędrowałem pół 
świata, by odnaleźć zaledwie grób królew-
skiego potomka. Tym razem jednak zdaje się, 
że szczęście uśmiechnęło się do Starego Kró-
lestwa, bowiem stoję u celu drogi.
– Ale jak…?
– Powiedz, książę, co wiesz o swojej prabab-
ce? Po mieczu.
Euridios zmarszczył brwi.
– Helioda z rodu Bustwaldów.
– Zgadza się – stary mag skinął z przejęciem 
głową. – I wiesz też dobrze, że miała jeden 
feler…
– Jej łono było jałowe – książę potarł brodę 
w zamyśleniu.
– Więc jej mąż przywiózł z Gorhonu bran-
kę, nałożnicę która powiła mu troje dzieci. 
Zgodnie ze starym zwyczajem, rodziła na 
kolanach żony, by dzieci uznać za jej prawo-
witych potomków. Prawda? A teraz powiedz, 
jak miała na imię.
– Morhilda, jeśli dobrze pamiętam,
Czarodziej podetknął mu jedną ze swych no-
tatek.

– To drzewo genealogiczne Erriomadów, któ-
rzy wywodzili się z bocznej linii królewskiej. 
Wyginęli jakieś sto lat temu, kiedy zamek ich 
spalili najeźdźcy orgońscy. Popatrz. – Wska-
zał jedno z imion – oto ostatnia latorośl 
rodu.
– Morhilda – odczytał Euridios.
– Uważano, że wszyscy zginęli, ale to nie-
prawda. Morhilda została branką, by prze-
kazać królewską krew twojemu rodowi, Eu-
ridiosie.

ZAGADKA

Na to wszystko nadjedzie oddział kon-
nych (nie rozpoznają tych ludzi), który chyba 
należy do księcia Viriana. Ich dowódcą jest 
barhar. To rasa nie występująca w Orgonie, 
musi być przybyszem, choć włada orgońską 
mową całkiem sprawnie. Zwróć uwagę bo-
haterów na tego osobnika – jeszcze się poja-
wi w przygodzie.

Barhar wstrzyma ludzi, zapyta, z kim mają 
do czynienia. Jeśli on i jego ludzie dowiedzą 
się, że Euridios został uwolniony, popatrzą 
na siebie z uśmiechem i odjadą galopem.

Roderik miał rozkaz dostarczyć księcia 
do swego mocodawcy. Zorganizował jed-
nak oddział, który ma odbić Euridiosa. Nie 
zamierzał bowiem przyłożyć ręki do śmierci 
swego przyrodniego brata. Dlatego Kesar-
-Berk, jego prawa ręka i dowódca oddziału, 
nie zaatakował uwalniających księcia.

Marcin Cybulski

Marcin Cybulski

mailto:marcin.cybulski@stegny.2a.pl
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Kiedy jednak dowie się, że młody książę 
został uwolniony przez Ligę Tronu, zechce 
na nowo go schwytać. Nie zamierza dopu-
ścić, by zasiadł na tronie Morvanu. Z sobie 
tylko znanych powodów.

WYPRAWA

Teraz członkowie Ligi Tronu przedstawią 
księciu dowody, że pochodzi z królewskiego 
rodu, i że powinien ruszyć do Morvanhal, by 
zasiąść na Tronie Królów. I wyruszamy na 
wyprawę. Trzeba dotrzeć nad przełom Mo-
rvany, którędy wiedzie droga do Martwej 
Doliny i do starej stolicy.

Tu wypada zaznaczyć, że nie będzie to 
zwykła wycieczka. Każ graczom trochę się 
spocić, w końcu książę Virian i jego dowód-
ca Roderik nie próżnują. Zagrożeniem mogą 
być zarówno większe podjazdy, jak i ewen-
tualni miejscowi baronowie, którzy chcieliby 
się przypodobać zwycięzcy.

Przywódcą jednego z podjazdów niechaj 
będzie Kesar-Berk, barhar, którego już spo-
tkali. Roderik jasno i rzeczowo wyłożył mu, 
że Euridiosa należy powstrzymać przed pró-
bą uzurpacji, zaś Liga Tronu nie zasługuje na 
łaskawe traktowanie.

Nie dopuść jednak do tego, by gracze 
zabili barhara w którejś z utarczek: będzie 
przydatny w scenie finałowej.

Ukrytym atutem księcia Euridiosa jest 
wysłanie przez Ligę Tronu posłów do Dzie-
ci Wiatru. Jan i Beniamin de Khornowie są 
w Gorhonie, gdzie trwa jakaś kampania. Ale 
na wezwanie Ligi prawdopodobnie przybędą 
do Morvanu, gdzie ma nastąpić introniza-
cja…

Niech ta wiadomość stanie się nadzie-
ją dla uciekających przed ludźmi Roderika 
i przebijających się do Pustej Doliny.

Tymczasem, na wypadek, gdybyś nie miał 
za dużo własnych pomysłów, podaję kilka 
gotowych epizodów owej wyprawy.

ZDRADLIWY SOJUSZNIK

Tytułowym zdradliwym sojusznikiem jest 
niezależny baron, lawirujący pomiędzy wal-
czącymi o władzę seniorami. On i jego ludzie 
uratują księcia Euridiosa i jego świtę przed 
pochwyceniem przez podjazd Roderika.

Książę zostanie – to zaakcentujmy – ZA-
PROSZONY na zamek barona. Zostanie tam 
wydana uczta. Broń idzie do arsenału, zaś 
BG przyuważają wysyłanie posła z listem. 
Stwórz graczom szansę, by mogli znaleźć 
wersję pierwotną listu, albo żeby nacisnąć 
zamkowego skrybę. W każdym razie okaże 
się, iż pismo skierowano do księcia Virian 
– to oferta wydania Euridiosa w zamian za 
jakieś przywileje. Cóż, zdrada już się doko-
nała, czasu jest mało…

Możliwości wyrwania się ze zdradliwej 
gościny jest kilka. Rozpatrzmy je szybko:

– walka lub terroryzm – opcja dość ryzy-
kowna, biorąc pod uwagę, że „gości” roz-
brojono przed ucztą i że przeciwnicy są 
liczni i znają teren

– nieoczekiwana pomoc – w lochach zam-
kowych siedzi stary krasnolud, który 
projektował budowlę (zamczysko baro-
na). Obecnie konstruktor jest więźniem. 
Trzeba go odnaleźć i dzięki jego wiedzy 
tajemnym przejściem uciec z zamku.

– romantyczna historia – ci lepiej znają-
cy naturę ludzką (a naturę płci pięknej 
w szczególności) zauważą, że Euridios 
przyciąga coraz bardziej rozmarzone 
spojrzenie Reeminy, córki barona. Nie-
rozważny i romantyczny podlotek na 
pewno chętnie udzieli pomocy ukocha-
nemu i jego ludziom. A jeszcze chętniej 
razem z nimi ucieknie z domu ojca…

GOSPODA POD DOBRYM SNEM

Motyw klasyczny. Bohaterowie zajeżdża-
ją do gospody położonej gdzieś na uboczu, 
licząc na chwilę wytchnienia. Tymczasem 

gospodarz podaje im środek usypiają-
cy w winie i posiłku. Nocą zakrada się do 
komnaty, by mordować i grabić. Aby akcja 
w tym miejscu nie zakończyła się tragicznie, 
musisz zadbać, by któryś z BG (może nawet 
niejeden) nie zasnął. Obojętne, czy nie jadł 
z powodu biegunki, przekonań czy okolicz-
ności. Będzie musiał zawalczyć ze zbrodni-
czym karczmarzem i jego pomocnikiem.

W trakcie walki BG usłyszy, jak przed 
gospodę zajechali konni. To żołnierze Rode-
rika, jeden z podjazdów tropiących księcia 
Euridiosa i jego kompanię. Jest ich sporo. 
Zajęli już parter, wołają karczmarza, chcą 
piwo. Na zewnątrz też się kręcą. Praktycznie 
jedyna droga ucieczki to sekretne przejście, 
którym karczmarz-morderca dostał się do 
komnaty.

Owszem, prowadzi ono poza gospodę, 
jednak oczywiście postawimy coś graczom 
na drodze, żeby zbyt łatwo się nie wykpili: 
otóż sekretne przejście prowadziło do groty, 
gdzie karczmarz porzucał ciała na żer ghu-
li. Tak więc w pewnym momencie korytarz 
kończy się skalną półką. Tutaj rzucano zwło-
ki w dół, ku kłębiącym się kilkanaście me-
trów niżej ghulom.

Bohaterów czekać będzie zatem pokona-
nie znacznego spadku, a potem – przeprawa 
z ghulami. A czasu na decyzje jest mało, bo 
w każdej chwili pościg może odkryć drogę 
ich ucieczki!

Mimo to, jeśli jesteś łaskawym prowadzą-
cym, pozwól graczom odkryć sekretny skła-
dzik, znajdujący się za małymi drzwiczkami 
za załomem skalnym, na końcu półki, z któ-
rej zrzucano zabite ofiary. Karczmarz prze-
chowywał w nim łupy. Co tam znajdą, zależy 
od ciebie, odradzam jednak jakieś straszliwe 
artefakty w rodzaju Kryształów Mocy czy 
Księżycowego Ostrza.

RZEŹNICY HORQUENA

To jeden z oddziałków Dzieci Fortuny. 
Kilku, kilkunastu maruderów z nieokreślo-
nej armii. Masa takich band panoszy się po 
całym Orgonie, są plagą gorszą niż choroby, 
głód czy sama wojna. Ci tutaj znaleźli sobie 
doskonałe miejsce do zabawy – mały dworek 
w którym zostało ledwie kilkoro służby, star-
cy i kobiety. Bo mężczyźni poszli na wojnę, 
ginąć za Euridiosa. Można powiedzieć, że 
zadanie wykonali dość skutecznie. Niestety, 
Rzeźnicy Horquena wyraźnie mają ochotę 
wypełnić po nich lukę. Dworek jeszcze stoi, 
ale stodoła już płonie.

Euridios przybędzie tu, licząc na chwilę 
odpoczynku i pomoc poddanych. Owszem, 
powita go biegnąca kobieta, jednak za nią 
będzie gonił rozwrzeszczany, pijany najem-
nik…

To starcie będzie wymagało mocnych 
nerwów i pewnego sprytu, bo w odpowiedzi 
na frontalny atak Rzeźnicy mogą zamknąć 
się we dworku z zakładniczkami.

RODOBÓJCY

W starym królestwie było 26 możnych familii, których przedstawiciele tworzy-
li radę królewską. Na owe magnackie rodziny także padła klątwa ginącego czarno-
księżnika. Z grobów powstali przodkowie-założyciele rodów, by po całej dolinie 
polować na swych krewniaków. Są potężnymi upiorami, dwakroć przerastającymi 
ludzi. Ich wielkie, szkarłatno-czarne płaszcze w strzępach powiewają na wietrze, 
a przerdzewiałe hełmy straszą kolcami i zadziorami. Każdy ma przy lewym nad-
garstku opaskę, od której odchodzi spora liczba łańcuchów. Na łańcuchach szarpią 
się zezwierzęcone, półhumanoidalne sylwetki – to zabici krewniacy, zamienieni 
w ich sforę. Rodobójcy używają rozmaitej, acz zawsze egzotycznej broni – każdy 
innej. Może to być hak na łańcuchu, ale też glewia, partyzana, berdysz (trzymany 
w jednej ręce, robi wrażenie) czy stalowe pazury na rękach. Piękną scenkę można 
ułożyć z udziałem Rodobójcy, jeśli jeden z towarzyszy BG okaże się krewnym 
jednego z upiorów. Istota zignoruje pozostałych, za wyjątkiem ofiary…

Tron Morvanu
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Jeszcze jedna uwaga odnośnie wyprawy. 
W trakcie któregoś z epizodów powinieneś 
pozbyć się skryby. Wie on dużo o przeklę-
tym Morvanhal i jego obecność mogłaby 
być dla drużyny zbytnim ułatwieniem. Za-
miast kombinować, mogliby się zwyczaj-
nie zapytać. Niech zginie, ale pozostawi po 
sobie spory plik notatek. Co w nich będzie? 
Oczywiście dokładnie to, co w danym mo-
mencie uznasz za stosowne. Dość dużo, by 
graczy naprowadzać na wyjaśnienia, ale nie 
powiedziane wprost, kawa na ławę. Przecież 
notatki starzec robił na swój użytek, nie dla 
innych – nie muszą być ani kompletne, ani 
zbyt zrozumiałe. Kartkowanie niekomplet-
nych, pomieszanych – i być może okrwawio-
nych – pergaminów może być dodatkowym 
smaczkiem, który dopełni klimat przeklętej 
doliny dawnych władców Morvanu.

PUSTA DOLINA

Niech się graczom nie wydaje, że wejście 
do Pustej Doliny jest tylko weekendowym 
piknikiem. Przygotujmy kilka atrakcji, które 
bohaterom mają to uświadomić. W końcu to 
przeklęte miejsce, i niech tak właśnie gracze 
je wspominają…

1) WJAZD DO DOLINY

Przełom Morvany to głęboki wąwóz, nad 
którym zwieszają się niemal pionowe ścia-
ny górskie. W połowie drogi między Szero-
ką Doliną w Orgonie a Kotliną Strażników 
w Morvanie, wznosi się mur, który dawniej 
służył za bramę państwa, a dziś jest grani-
cą przeklętego kraju. Obok rzeka spada ze 
stumetrowego wodospadu, by kontynuować 
bieg w kotlinie. Wjazd do Morvanu może 
być bardzo ładną scenką. Droga wiedzie nad 
przepaścią – w dole, pod wodospadem, rze-
ka rozlewa się szeroko. W niemożliwym do 
ominięcia miejscu drogę blokuje mur starej 

strażnicy. Bramy nie ma od dawna. Za mu-
rem szarość: nad pokrytą popiołem ziemią 
zwieszają się równie szare chmury.

Na baszcie nad bramą, na wyszczerbio-
nych blankach widać potężną postać. Szkar-
łatno-czarny płaszcz w strzępach powiewa 
na wietrze. Błękitne jarzące się oczy mierzą 
przybyszów zimnym spojrzeniem. U jednej 
ręki szarpią mu się na łańcuchach dziwaczne 
zwierzęta – oszalała, jęcząca sfora.

Rodobójca zignoruje wszelkie działania 
graczy, póki nie wjadą do Doliny. Zresztą 
póki są poza Morvanem, żadne ich ataki nie 
są w stanie nic mu zrobić – wszystko przela-
tuje przezeń jak przez powietrze.

Ruch zaczyna się dopiero, kiedy prze-
jeżdżają pod bramą. Nad nimi gwałtownie 
podnosi się wycie kilkunastu gardeł. Prze-
raźliwe, bolesne i nieludzkie. Konie, spło-
szone, stają dęba i ruszają galopem. Kiedy 
drużyna wyjeżdża spod kamiennego sklepie-
nia, mroczna postać zeskakuje z muru. Upiór 

Ze szczytu wgórza panował nad do-
stępem do stolicy groźny i okazały, sze-
ściowieżowy zamek Morvanhal. Czy był 
strażnikiem, czy wyzwaniem dla często 
buntującego się miasta, nie jest całkiem 
jasne. Wznoszący się w samym centrum 

fortecy gigantyczny cylinder przewyższał 
trzykrotnie pięć narożnych wież. Był to tak 
zwany donżon, czyli cytadela centralna, 
największa na Aphalonie i najpotężniejsza 
z tych, jakie wybudowano w Szarej Erze, 
a może i wcześniej. W czasie oblężenia 

mógł pomieścić dwa tysiące ludzi. Swą 
wielkością przytłaczał cały zamek, który 
wydawał się przez to o wiele mniejszy, niż 
był w istocie. Osłaniał przylegające do jego 
podstawy i wokół niego skupione budynki 
mieszkalne. Nadciągający z jakiejkolwiek 

strony przybysze dostrzegali ów 
kolos królewskiej potęgi już z odle-
głości wielu mil.

Budowniczowie ogarnięci gigan-
tomanią dostosowali do skali wiel-
kości donżonu także i zarysy jego 
wnętrza, przewyższające potrzeby 
zwykłych śmiertelników: wykonali 
stopnie o wysokości około czter-
dziestu centymetrów, a siedziska 
w wykuszach pod oknami umiesz-
czono na metr od podłogi, jakby 
miały służyć tytanom. Niemniej 
potężne były kamienne nadproża, 
mające po dwa metry sześcienne.

Przez ponad czterysta lat dy-
nastia wykazywała tę samą cechę: 
nieumiarkowanie. Członkowie 
rodu Morvanów – ambitni, niebez-
pieczni, nierzadko okrutni – władali 
twierdzą i krajem. Stąd rzucali dum-
ne wyzwania królom, narodom, ma-
gom i demonom. Duma i siła, które 
zaprowadziły ich na szczyty potęgi, 
stały się też przyczyną upadku.*

* opis pochodzi z książki „Odległe 
Zwierciadło” Barbary Tuchman 
i jest nieznaczną przeróbką akapi-
tów prezentujących twierdzę Coucy

Morvanhal

Marcin Cybulski

Marcin Cybulski
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rozpoznał w jednym z rycerzy Ligi Tronu 
swojego krewniaka.

Opór na nic się nie zda, postronni, którzy 
spróbują walki, zostaną odepchnięci (jakieś 
rany lekkie) zaś kawaler zginie i dołączy do 
sfory łańcuchowej.

2) WĘDRÓWKA

Nad całym obszarem ustawicznie zalegają 
mroczne, jakby burzowe chmury. Nie ma ani 
jednej żywej istoty – ani roślin, ani zwierząt. 
Wszystko pokrywa szary popiół, który wzbi-
ja gryzące tumany przy każdym ruchu. Może 
to znacząco wpływać na możliwości bojowe 
bohaterów. Wniosek jest prosty: mimo że 
chmury stale wiszą, nie zanosi się na deszcz, 
który zmyłby popioły.

Wszystkie budynki stoją jak stały, chyba 
że rozpadły się ze starości.

Jazda przez Morvan będzie szarpiącą 
nerwy wędrówką pośród nawiedzonych ruin 
i Wygłodniałych żerujących w popiele. Kie-
dy nie ma rannych – ignorują przybyszów. 
A taki wędrujący Rodobójca – wyczuł ko-
goś, czy snuje się po prostu bez celu? Nie 
wiadomo.

Pozwól graczom dotrzeć w pobliże zam-
ku Morvanhal, niech uwierzą, że są w sta-
nie dotrzeć do niego bez kłopotów. I wła-
śnie wtedy uderz. Nie, nie będzie to któryś 
z mieszkańców doliny, lecz drapieżna bestia, 
potwór który przybłąkał się z lasów Gorho-
nu. Pokonają go bez trudu, istota wkrótce le-
gnie martwa w rosnącej kałuży krwi…

Zapach posoki podnieci Wygłodniałych. 
Wrzask atakujących pobudzi kolejnych. To 
jak lawina. I zacznie się piekło. Atakujący 
z każdej strony. Wyjący, plujący brązową śli-
ną ożywieńcy, rzucający się z pazurami i zę-
bami na drużynę. Pora gnać do królewskiego 
zamku. Im szybciej, tym lepiej.

3) ZAMEK MORVANHAL

Na razie zachowaj to w tajemnicy, ale BG 
nie są w twierdzy pierwsi. Roderik domyślił 
się celu Ligi Tronu i postanowił pojawić się 
przy tronie wcześniej.

Wędrując po zamku, można zobaczyć 
świeże ślady krwi i porzuconą broń (ślad 
działania Rodobójcy, który rozpoznał krew-
niaka w oddziale Roderika).

Pozwól bohaterom trochę się pokręcić po 
zamku. Daj im odczuć, że to przeklęte miej-
sce, którego należy się lękać: możesz zapre-
zentować zeschnięte zwłoki rabusia, który 
wciąż ściska w dłoniach skradzioną złotą 
ozdobę. Możesz postraszyć ich odgłosami 
tortur, wciąż kołaczącymi się w pustych ko-
rytarzach. Możesz pokazać strasznie poszar-
pane zwłoki, albo też tylko plamę krwi i po-
krwawione ślady, które znikają w ścianie.

Niech gracze mają wrażenie, że pośród 
murów czai się wciąż zła siła, która tylko 
czyha na przybyszów. Niech im się zdaje, że 
tuż za rogiem czai się coś koszmarnego. Ale 
nie odsłaniaj kart, nie daj im zobaczyć żadne-
go przeciwnika, niech nie mają szansy zogni-

skować działań na konkretnym przeciwniku. 
Bo wtedy nastrój pryśnie a gracze zmienią 
się w maszynki do wygrywania starć.

Tylko nie przeciągaj tej sytuacji zbyt dłu-
go, bo stanie się nudna.

Bohaterowie i książę docierają do samej 
sali tronowej, tam stoi jeszcze jeden Rodo-
bójca, który jednakże ich ignoruje. Będzie 
tak stał przez całą scenę finałową.

4) SALA TRONOWA

Euridios z poplecznikami dociera wresz-
cie do celu. Przed nim kilkanaście stopni, 
które dzielą go od tronu. Jednakże na trzecim 
stopniu, pośród obeschniętych kości i strzę-
pów strojów siedzi Roderik.

– Przykro mi, braciszku, ale nie mogę po-
zwolić, byś na tym tronie usiadł – mówi.

Euridios nie podejmuje rozmowy, tylko 
bez słowa wyciąga miecz i rzuca się na bę-
karta.

– Zdrajco! – syczy, kiedy ich ostrza krzy-
żują się. Roderik próbuje coś tłumaczyć.

Nie musisz jednak relacjonować gra-
czom tych wyjaśnień, bowiem będą mieli 
pełne ręce roboty: Roderik nie był sam. Jego 

WYGŁODNIALI

Dawni mieszkańcy doliny, któ-
rym przekleństwo odebrało wolę 
i wszelką radość życia, ale nie po-
zwoliło umrzeć. Wyglądają jak 
stada ghuli, wciąż poszukujących 
jadła, które zaspokoi ich wieczny 
głód. Nie są groźni, jeśli zapach 
krwi nie obudzi w nich głodu. 
Można traktować ich jak mięsko 
armatnie, ale pierwsza scenka z ich 
udziałem, kiedy wystraszą graczy 
na potęgę samym swoim pojawie-
niem się, może być całkiem fajna. 
Wygłodniali nie przestąpią bram 
zamkowych – królewska siedziba 
nie wpuści ich do swego wnętrza.

M
arcin Cybulski

Tron Morvanu

mailto:marcin.cybulski@stegny.2a.pl
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żołnierze widząc atak na swojego generała, 
przychodzą mu z pomocą. Jest ich więcej niż 
popleczników księcia, więc nie zapowiada 
się nic dobrego…

Wybawienie przyjdzie ze spodziewanej 
strony: oto do Morvanhal przybyli bracia de 
Khorn, prowadząc swój oddział Dzieci Wia-
tru. Wkroczą do sali tronowej, pacyfikując
walczących. Roderik zostanie pochwycony, 
jego żołnierze – rozbrojeni.

Mimo to raz jeszcze spróbuje odwieść 
brata od zamiaru zasiąścia na przeklętym 
tronie.

– Pomyśl, braciszku, pomyśl dobrze, zanim 
to zrobisz! Świadectwo starego, szalonego 
czarodzieja to mało! Co ci powiedział? Że 
Morhilda – branka naszego przodka i Mor-
hilda – potomkini królów, to ta sama osoba? 
A ileż Morhild chodziło wtedy po świecie? 
Postawisz życie na szali dla pomysłów sza-
leńca? Morhilda, o której mowa, zmarła na 
tyfus, podczas oblężenia. Tak zapisał rodowy 
skryba, czytałem jego notatki. Nasza prabab-
ka musiała być inną jakąś branką.
– Łżesz, bękarcie – rzekł zimno Euridios. 
– Zrobisz wszystko, by zszargać imię rodu, 
który cię nie przyjął.
Ruszył ku szczytowi podwyższenia. Zetlałe 
kości zgrzytały pod obcasami.
– Nie! – zawołał Roderik, próbując wyrwać 
się z krzepkich ramion wojaków. Ale Euri-
dios dotarł już do tronu. Chwilę stał przed 
siedziskiem, z namysłem dotknął oparcia. 
Wreszcie obrócił się, uśmiechnął do zgroma-
dzonych i usiadł.
Wszyscy wstrzymali dech, w oczekiwaniu 
czegoś gwałtownego – triumfalnych fanfar 
lub złowieszczego grzmotu.
Książę bezwładnie zwalił się z tronu. Ciało 
potoczyło się po schodach. Rozkładało się 
w oczach – kiedy znieruchomiało kilka stopni 
niżej, książę był już tylko zeschniętym, rozsy-
pującym się szkieletem obciągniętym pękają-
cą skórą. Od pozostałych uzurpatorów różnił 
się jedynie strojem, który się nie zmienił.
Rodobójca z kąta zaśmiał się gardłowo, 
okrutnie.
– Braciszku – Roderik osunął się na kolana, 
podtrzymywany przez najemników. Jan de 

Khorn wypuścił miecz z dłoni. Broń z dono-
śnym echem załomotała o posadzkę. Kawa-
ler Ligi Tronu spuścił głowę.
– A jednak nie on – mruknął.
Roderik poderwał się na nogi, patrząc na 
rycerza.
– Żądam prawa zemsty – zawarczał. – Żą-
dam prawa do pomsty na tych, którzy zabili 
mi brata! Niech przedstawiciel Ligi Tronu 
stanie ze mną do walki!
Beniamin de Khorn parsknął tylko, ale jego 
brat Jan wzniósł pięść do góry.
– Ma takie prawo! – wrzasnął. Zawtórowali 
mu żołnierze.
– Pojedynek! Pojedynek! – rozległy się roz-
ochocone głosy.
– Żądasz satysfakcji, bękarcie? – zapytał 
chłodno pierwszy z kawalerów. – Bardzo 
chętnie jej udzielę. Ścigałeś nas jak psy przez 
pół Orgonu, a teraz Inni wydali cię memu 
mieczowi.
– Na dziedziniec z tym – rozkazał Beniamin, 
toteż zbrojni ruszyli ku wyjściu. Mijając bar-
hara, jednego z najemników Dzieci Wiatru, 
Roderik leciutko skinął głową. Odpowiedzia-
ło mu podobne skinienie, ale nikt tego nie za-
uważył w tumulcie.

PLAN RODERIKA

Barhar Kesar-Berk przybył do Morvanhal 
jako jeden z żołnierzy Dzieci Wiatru. Teraz 
zaczepia BG i nakłania, by nie wychodzili 
z innymi na zewnątrz. Na pewno go sobie 
przypomną – ten sam cętkowany barhar do-
wodził małym oddziałem Roderika, kiedy 
uwalniali swego księcia!

Mówi że liga tronu rokrocznie wysyła na 
zgubę kolejnych młodych szlachciców, że 
najwyższy czas temu zaradzić. Prosto, ale 
skutecznie. Jakich argumentów zazwyczaj 
używam, by przekonać graczy?

„Jeśli jeszcze kochacie swego księcia, 
przez pamięć o nim, dopomóżcie mi”.

„Czemu was wtedy, przy wyzwalaniu 
Euridiosa, nie zaatakowałem? [uśmiech] Po-
móżcie mi, a dowiecie się zaraz potem.”

„Liga Tronu co i rusz wysyła kolejnych 
ludzi na zgubę w tej sali. Trzeba przerwać to 

szaleństwo, a ja mam sposób, aby tego do-
konać.”

Pomoc, o którą prosi, będzie polegała na 
zamianie miejscami tronów w sali (tzn. za-
miana miejscami tronu królewskiego i jed-
nego z identycznych krzeseł jego rycerzy). 
Niemym świadkiem będzie stojący cały czas 
w sali Rodobójca – którego nikt nie zechce 
zaczepić – oraz szarpiący się na łańcuchach 
krewniacy.

Kto ma zasiąść na podmienionym kró-
lewskim siedzisku?

Potomek księcia Viriana (Virinion) cały 
czas przebywa wśród Dzieci Wiatru, w mun-
durze żołnierzy de Khornów. Jest wtajemni-
czony w plan. Będzie się przyglądał poje-
dynkowi i wypatrywał sygnału od barhara. 
Wówczas podniesie dłoń do czoła, co będzie 
znakiem dla Roderika, że można kończyć 
starcie.

POJEDYNEK

Być może nie będziesz musiał go opisy-
wać, bo wszyscy gracze będą uczestniczyć 
w przestawianiu mebelków w sali tronowej. 
Jednak niektórzy mogą zechcieć oglądać 
walkę zamiast bawić się w szemrane prze-
prowadzki albo też wszyscy uporają się ze 
sprawą na tyle szybko, by finał obejrzeć.

Inspiracją była scena z filmu „Trzyna-
sty Wojownik” – przez całą walkę rycerz 
Ligi Tronu będzie miał widoczną przewa-
gę, potnie Roderikowi kolejno trzy tarcze, 
z pogardliwym uśmiechem będzie uderzał 
słaniającego się przeciwnika. Dopóki bękart 
nie zobaczy sygnału od Viriniona. Bo wtedy 
jednym płynnym ruchem zakończy sprawę, 
i podejdzie do przywódców Dzieci Wiatru, 
nie wyglądając nawet na zasapanego.

INTRONIZACJA

Roderik staje przed braćmi De Khorn 
i mówi, ze zna właściwego następcę. I że 
skoro liga tronu przysięgła to robić, niechaj 
teraz zezwoli na próbę.

Beniamin chyba coś podejrzewa, ale się 
zgadza. Wszyscy przechodzą z powrotem do 
sali tronowej, gdzie zwycięzca pojedynku 
wskazuje kandydata i ujawnia jego tożsa-
mość.

Konsternacja.
Virinion spokojnie siada na tronie.
Wiwaty.
Ale Beniamin, słusznie zwany Głowa-

czem, nie jest w ciemię bity. Za plecami 
wiwatujących przeprowadza kontr-intrygę, 
chce obrócić podstęp przeciwko jego twórcy. 
Kilku rosłych najemników spośród Dzieci 
Wiatru obstępuje bękarta, zaś stary de Khorn 
uśmiecha się przymilnie.

Miał widać obserwatorów lub szpiegów 
w sali tronowej, bo teraz wskazuje praw-
dziwy tron Roderikowi. Zaprasza generała, 
by zajął fotel specjalnego doradcy – oto dla 
niego miejsce, w kącie sali. Pomocnicy Ro-
derika są skonsternowani, ich dowódca nie-

Sala tronowa rodu Morvanów sprawia posępne wrażenie. Mroczna, zaku-
rzona, zasłana szczątkami ludzi i sprzętów. Dominuje w niej podwyższenie dla 
władcy. Królewskie siedzisko, majestatyczne jak wszystko w fortecy, góruje nad 
pomieszczeniem. Wchodzący tu musieli zadzierać głowę, by móc spojrzeć na 
króla.

Na tytanicznych stopniach wiodących do tronu walają się zeschnięte szczątki. 
To trupy uzurpatorów, którzy odważyli się zasiąść na królewskim miejscu.

Na krańcach każdego ze stopni poniżej tronu stoją podobne do niego siedzi-
ska – to miejsca rady królewskiej, zarezerwowane dla dziewięciu przywódców 
rodów. Nie czuć od nich magii – ot, stoją ponure, opuszczone i niepotrzebne.

W kącie, nieruchomy i obojętny, stoi Rodobójca. Sfora krewniaków szarpie 
się niemrawo na łańcuchach u jego stóp.

Marcin Cybulski
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pewnym krokiem rusza ku tronowi. Siada. 
Po chwili odpręża się i rozpiera na fotelu, 
wyciągając przed siebie chude nożyska obu-
te w znoszone kamasze.

– No cóż, koniec bezkrólewia – mówi, 
ironicznie patrząc na de Khorna. – Dzięku-
ję Beniaminowi za skromne krzesełko, na 
którym mogłem przysiąść tu w kącie, nie 
wadząc nikomu. Cieszmy się zatem i niech 
się dzieje wola władcy! Pokłońmy się Jego 
Wysokości!

– Niech się dzieje wola władcy – powta-
rza jak echo Beniamin, składając młodemu 
Virinionowi pokłon. Patrzy jednak na Rode-
rika.

POSTACI

Euridios – wygląda jak na księcia przy-
stało. Wysoki, smukły, czarnowłosy i niebie-

skooki. Z orlim nosem, silnie zarysowaną 
linią podbródka – cechami dziedziczonymi 
w całym rodzie. Nieodrodny syn orgońskiej 
ziemi. Jest dobrym władcą i dowódcą ko-
chanym przez żołnierzy. Młodego księcia 
kochają też poddani – wydaje im się wyba-
wieniem, kiedy przypomną sobie niedawne 
rządy jego ojca.

Główną wadą Euridiosa jest przekonanie 
o własnej wyjątkowości. Wychowany do 
władzy, przyzwyczajony do uwielbienia ze 
strony poddanych, do tego że opędzać się 
musi od kobiet, do stałych sukcesów.

Bitwa, która rozpoczyna naszą przygodę, 
jest jego pierwszym życiowym niepowo-
dzeniem. Uważa jednak, że przyczyną była 
zdrada.

W teorię, jakoby był potomkiem królów 
przedwiecznego Morvanu, Euridios uwierzy 

WYGLĄD I CECHY FIZYCZNE

Barharowie to istoty humanoidalne, 
pokryte futrem, wyraźnie podobne do ko-
towatych. Chodzą jednak na dwóch no-
gach. W tej pozycji barhar ma nieco po-
nad metr wzrostu. Samce przeważnie są 
większe, mają też dłuższą sierść. Samice 
zaś posiadają dłuższy, puszysty i bardziej 
okazały ogon, dorównujący długością ich 
ciału. (Stąd czasami pogardliwe określenie 
– „wiewióry”) Kobiety barharów ze wzglę-
du na kształty i grację ruchów uchodzą za 
niezwykle urodziwe.

Sierść tej rasy jest burobrązowa, prąż-
kowana (jak u żbika) choć niektóre rody 
szczycą się innym umaszczeniem (np. non-
dorski klan Garrakh-Hekr często wydaje 
potomków czarno cętkowanych, zaś moro-
tański Horroheh – aksamitnie czarnych).

WYSTĘPOWANIE

Żyją na terenach chłodniejszych – w go-
rącym klimacie ich futra są zbyt ciepłe. 
Prawdopodobnie pierwotną ich siedzibą 
były mroźne lasy północny. Obecnie żyją 
w Nondorze, Gormii, Asmaghorii oraz na 
północy Morotanu i Glordonu.

Nie lubią dużych skupisk ludzkich, nie-
chętnie osiedlają się w miastach. Preferują 
życie w małych osadach klanowych, w po-
bliżu lasu.

OBYCZAJE

Barhary są drapieżnikami. Jadają prawie 
wyłącznie mięso, a duża porcja jarskich 
potraw wyraźnie im szkodzi. Lubią tere-
ny leśne, dużą wagę podczas wychowania 
przykładają do umiejętności myśliwskich. 
Często i chętnie chodzą po drzewach i pły-
wają.

Sprawnie walczą bez broni, uważając to 
za szczególnie chwalebne – honorowy po-
jedynek barharów toczy się na kły i pazury. 
Potrafią jednak bronią się posłużyć, najczę-
ściej używają włóczni i łuków.

Jako futrzaki, nie lubią ubrań. 
Noszą je głównie ze względu na 
obyczajowość innych ras. Na-
tomiast we własnym gronie – 
a zwłaszcza we własnym domu 
– pozbywają się krępującego 
dodatkowego okrycia.

Karają oszustów, zdrajców 
i krzywoprzysięzców pozba-
wieniem sierści na grzbiecie 
i głowie. Dokonują tego, paląc 
winowajcy włosy.

Kochają koty (i wszelkie ko-
towate), uważając je za istoty 
pokrewne. Ich osady pełne są 
tych stworzeń.

NARODY I ODMIANY

Nie wykształcili narodów ani 
odmian (nie licząc wspomnia-
nego już specyficznego umasz-
czenia w niektórych rodach). 
Żyją w ludzkich krajach jako 
poddani miejscowych władców. 
Mówią też miejscowymi języ-
kami, bo z barharskiej mowy 
zachowało się ledwie kilka słów i to w za-
pożyczeniach.

HISTORIA

Staromorotańskie kroniki podają, że 
barharowie u świtu Szarej Ery przywędro-
wali z północy, niosąc ze sobą opowieści 
o prześladujących ich okrutnych pobratym-
cach i śmiercionośnej zemście straszliwej 
bogini lodów. Nie wiadomo dokładnie skąd 
przybyli ani co za nieszczęście ich spotkało. 
Ludzie z Vraranu zaś nazywają barharów 
„hulf-storka” co niektórzy wiążą z legen-
darną rasą storków – rozumnych śnieżnych 
kotoludzi z północy.

Sami barharowie również niewiele wie-
dzą o swej przeszłości. Tym bardziej, że nie 
posiadali własnego pisma. Ustne przekazy 
zaś to ledwie kilka przeinaczonych wersji 

legend, których wspólnym punktem jest 
wyjście z Doliny Niewoli. Większość opo-
wieści barharskich skupia się również na 
antagonizmie wobec orków.

WYBRANE CECHY RASOWE

– widzenie w ciemnościach – jak koty 
(a więc nie w całkowitych!) poza tym 
w ciemności świecą im się oczy.

– niechęć do błota, szlamu – wszystkiego 
co może zapaskudzić futro

– czułe zmysły – koci wzrok (widzą ruch 
lepiej niż ludzie, gorzej widzą kolory) 
oraz węch i słuch

– umiejętność wspinaczki (pomagają im 
pazury)

Barharowie

Marcin Cybulski
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Tron Morvanu

Euridios
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więc zadziwiająco łatwo i zdumiewająco sil-
nie. Uzna to po prostu za zadośćuczynienie 
ze strony szczęścia, które tak haniebnie opu-
ściło go na polu walki.

Roderik – nieślubny starszy brat Euridio-
sa. Wyższy od niego, chudy – wręcz patyko-
waty. Poza tym jest do niego dość podobny 
– ale wszystko w wyglądzie jakby gorsze. 
Czarne włosy zakrywają pół twarzy tłusty-
mi strąkami. Haczykowaty nos nad wydatną 
szczęką, stale pokrytą zarostem. Prawy poli-
czek naznaczony blizną od pazurów czegoś 
dużego.

Stare, wytarte ubranie wisi na nim jak 
na strachu na wróble. Rękawice zdają się za 
duże, a w miarę nowy płaszcz generalski już 
mu się o coś postrzępił na rogach.

I tylko oczy patrzą z tej twarzy jasne, by-
stre, wesołe, łobuzersko zmrużone.

Roderik wychowywał się na zamku 
dziadka. Przeznaczono go na wilwarina – jak 
wiele innych szlacheckich bękartów w Or-
gonie. Ze szkoły wilwarinów uciekł jednak 
i kilka lat wędrował po świecie. Wiadomo, 
że podając się za Revańskiego arystokratę 
studiował na akademii oficerskiej w Nimel-
gen, ale musiał uciekać, bo go zdemaskowa-
no. Przy pasie nosi morotański basef – coś 
pośredniego między mieczem a rapierem. 
Kochankę przywiózł sobie z Asmaghorii, zaś 
stary kumpel, którego uczynił oficerem w ar-
mii, to nondorski barhar.

Roderik już spotkał się z Ligą Tronu, 
jemu także – parę lat temu – jej włysłannicy 
chcieli ofiarować koronę. Wyśmiał ich, ale
potem zbadał pochodzenie po mieczu, nie po 
kądzieli. I tu ciekawostka, bo tatko pocho-
dził z bardzo starego morotańskiego rodu, 

który wywodzono od bocznej linii dynastii 
Morvanów. Jednak młodzian nie zaryzyko-
wał sprawdzenia, czy to prawda.

Kesar-Berk – barhar, przyjaciel i pod-
władny Roderika. Duży, bury i puszysty, 
czarno cętkowany, z grubym ogonem.

Pochodzi z Nodnoru. Jest znakomitym 
łowcą i tropicielem oraz sprawnym wojow-
nikiem. Do perfekcji opanował sztukę wy-
mykania się z kłopotów, prowadząc żywot 
awanturnika. Jego ulubioną bronią jest non-
dorska dwustrzałowa kusza, której używa 
z przerażającą skutecznością. Przecież widzi 
jak kot.

Barhary są w Orgonie rasą znaną, ale 
dość egzotyczną i tak też jest postrzegany 
Kesar-Berk.

LIGA TRONU

Czym jest Liga Tronu? To tajna organi-
zacja mająca na celu odnowienie królestwa 
Morvanu, które kiedyś władało ziemiami 
zarówno Orgonu, jak i Gorhonu. Wierzą, że 
kiedy odnajdzie się właściwy następca i za-
siądzie na tronie w ruinach Morvanhal, stare 
królestwo odrodzi się i odzyska dawną potę-
gę. Oczywiście, jak dobrze wiemy, niewła-
ściwy człowiek na tym miejscu źle skończy, 
bo magiczny tron zabija uzurpatorów.

Członkami Ligi Tronu, którzy wystąpią 
w tej przygodzie, są:

Skryba – wysoki, zgarbiony i całkiem 
siwy staruszek, który jest źródłem wiedzy, 
krynicą mądrości i pomniejszym magiem. 
Całą swoją energię poświęcił na szukanie 
potomków królewskiego rodu Morvanów. 
Niedowidzi, bo życie strawił na przeglądaniu 
ksiąg, zwłaszcza tych zawierających wypisy 
genealogiczne. Jest jednym z twórców, przy-
wódców i motorów działania Ligi. Kiedy 
wyrusza na jakaś wyprawę, liga przydziela 
mu z reguły 2-3 rycerzy do ochrony. Tak też 
jest tym razem.

Skryba zna kilka czarów leczących, dys-
ponuje też pewną ilością ziół o rozmaitym 
działaniu, co może okazać się pomocne w ja-
kichś cięższych chwilach. Nie zna czarów 
ofensywnych, za to sporo takich, które uła-
twiają codzienne życie: rozpala światło zni-
kąd (do czytania), chroni się przed gryzący-
mi owadami, wzmaga odporność na choroby, 
i – co zapewne okaże się przebojem sesji 
– leczy kaca przez nałożenie rąk na czoło.

Dwaj kawalerowie Ligi – to są, praw-
dę mówiąc, po prostu siepacze najwyższej 
klasy. Dwaj rycerze sławni na cały Orgon, 
mistrzowie kopii i miecza. Uświadom to gra-

czom od razu, żeby wiedzieli, że warto ich 
mieć po swojej stronie, a nie przeciwko:

Gutred Rodeko, herbu Dwie Czaple. 
– mistrz topora i zwolennik zbroi płytowej. 
Średniego wzrostu, ale bardzo masywny. 
Smagły i czarnowłosy, mówi głośno i z pew-
nością siebie. Lubi dobrze zjeść a jeszcze 
lepiej wypić. Miał giermka, ale mu go zabili 
przedwczoraj.

Pallenod Venturiat herbu Siedem Powo-
zów – pochodzi z Gorhonu, ale do lat miesz-
ka i zabija na ziemi orgońskiej. Wysoki i ma-
sywny, szatyn, z pogardliwym uśmieszkiem 
zbywa każdego, kto o coś go pyta. Jego ulu-
biona broń to wielki rycerski miecz, którego 
używa oburącz. ulubiony pancerz – to lekka 
kolczuga.

DZIECI WIATRU

Jan de Khorn – zwany Huraganem. Ry-
cerski i bohaterski, młody i przystojny; do-
skonały wojownik i przywódca, za którym 
pójdą wojownicy. Fanatyczny wyznawca 
Pana Wiatru, boga wichury, burzy i bitew. 
Przeżył uderzenie pioruna w czasie burzy, 
i to – jak uważa – natchnęło go mocą boską. 
Jest wybrańcem. Swoim zastępcą ustanowił 
– z boskiego natchnienia – brata, Beniami-
na.

Beniamin de Khorn – zwany Głowa-
czem. Starszy brat Jana. Niewysoki, z sumia-
stym wąsem i nieproporcjonalnie dużą głową 
na grubej szyi. Zawsze chciał być ziemiani-
nem i zarządcą, nie znosi wojaczki. Jednak 
jego żona zginęła w trakcie jednej z wojen 
między książętami, zaś majątek spłonął ze 
szczętem. Wtedy przyłączył się do najemnej 
kompanii Jana.

Beniamin jest znakomitym dowódcą 
i strategiem, jego decyzje nieraz wydosta-
wały Dzieci Wiatru z najgorszych opresji. 
Równie łatwo sprawdza się w polityce, w lot 
odgadując rozmaite powiązania i intrygi.

Głównym problemem Beniamina jest 
choroba brata – młody de Khorn dostał kie-
dyś piorunem w głowę i od tego czasu ma 
fioła – uważa się za ziemskiego namiestnika
bóstwa wojny. Co gorsza, większość pomy-
leńców w oddziale bierze Janowe brednie na 
serio i denerwują się, kiedy Beniamin pró-
buje je podważać. Stary Głowacz dawno już 
zresztą zrezygnował z takich prób.

M
arcin Cybulski

Marcin Cybulski

Roderik

http://autorskie.fora.pl
mailto:marcin.cybulski@stegny.2a.pl
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przygody

Marek „Mrufon” Chrobot

Yan t a r
przygoda do dowolnego systemu fantasy

1. TYTUŁEM WSTĘPU

Przygoda przeznaczona jest dla postaci posiadających już niejakie 
doświadczenie. Nie ukrywam, że w trakcie rozgrywania może dojść 
do różnych zwarć (choć nie jest to wcale konieczne) i wtedy pewne 
talenta bojowe lub czarownicze byłyby wskazane. Ze względu jednak 
na równowagę gry, poziom postaci nie może być zbyt wysoki. Ot, 
średnie drużyny, bo i przygoda jest średnia.

Scenariusz jest elastyczny jak gumka od majtek, może zostać ro-
zegrany niemal w każdym systemie fantasy, choć został napisany na 
potrzeby systemu autorskiego „Cień z południa”. Jest jednak jeden 
warunek – musi istnieć jakaś enklawa tolerancji religijnej, rzecz bo-
wiem toczy się w kręgu Setytów, a w licznych systemach, w których 
ten kult występuje, jest mocno na aucie. Oczywiście trzeba tu uspo-
koić graczy, którzy obcują ze światami, w których Seta nie ma. Moż-
na go zastąpić dowolnym, zbliżonym, choć złym, bóstwem.

Czas akcji – późna wiosna, ewentualnie lato.

2. MIEJSCE AKCJI

Małe, liczące około dwa tysiące mieszkańców miasto-państwo. 
Leży nad Zatoką Morśw. Obszar przez nie kontrolowany zajmuje 
półkole o promieniu dwudziestu mil. Założone zostało przed mniej 
więcej stu laty przez dużą grupę uciekinierów ze Stygii. Wszyscy 
byli wprawdzie wyznawcami obowiązującej tam religii, czyli Seta, 
ale drobne różnice w doktrynie poróżniły późniejszego założycie-
la Yantaru, księcia Adamona z hierarchią z Luthal. Krótko mówiąc 

– musiał uciekać, bo siepacze arcykapłana ze stolicy już podążali do 
jego posiadłości. Zwinął więc naprędce, co się dało z ruchomości, 
zabrał mieszkańców latyfundium, a także, co najważniejsze, bogato 
inkrustowany kielich z miejscowej świątyni. Naturalnie wbrew woli 
tamtejszych kapłanów.

Licząca kilkanaście okrętów flotylla wyruszyła na północ, by
uciec jak najdalej od Stygii. Umknęli pościgowi, który został zatrzy-
many na wodach królestwa Blyth. Minęli Blyth, Lechistan i Ergoth 
i wylądowali w zatoce. Tam założyli miasto Yantar. Stygijczycy nie 
mogą wywrzeć tak upragnionej zemsty, ponieważ od Yantaru dzieliły 
ich wody terytorialne należące do kilku krajów. Nie są jeszcze gotowi 
do ich penetracji par force…

Niestety uwolnienie się od wpływów potężnej matki nie zaowo-
cowało złagodzeniem religijnego stanowiska. Ha, wręcz przeciwnie. 
Są jeszcze bardziej ortodoksyjni niż Stygijczycy. Żyją w społeczno-
ści bardzo hermetycznej. Nikt obcy w mieście nie może się osiedlać, 
nie można się w nim swobodnie zatrzymywać, ani podróżować po 
obszarze podlegającym ich samozwańczej jurysdykcji. Dostępne jest 
właściwie tylko dla licencjonowanych kupców i w sytuacjach bardzo 
szczególnych (gracze muszą przekonać MG). Nie można absolutnie 
manifestować innej przynależności religijnej, jeżeli już się w mieście 
znajdzie. Trzeba się też bezwzględnie podporządkować wszystkim 
lokalnym prawom. A kary za wykroczenia są nieporównanie strasz-
niejsze niż w innych dominiach.

przygoda | Cień z południa, fantasy

Scenariusz powstał dla systemu autorskiego „Cień z południa”, można go rozegrać w dowolnym świecie fantasy. Strona syste-
mu znajduej się poda adresem www.tawerna.rpg.pl/cien/.

mailto:cladoniae@op.pl
mailto:cladoniae@op.pl
http://www.tawerna.rpg.pl/cien/
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przygody

Kołem zamachowym gospodarki jest 
odkrywka bursztynów. Sprzedają bursztyn 
wszystkim sąsiadom. Nieźle funkcjonuje też 
rzemiosło. Za zarobione tak denary kupują 
głównie żywność, której niewiele produkują 
(kury, świnie przy domach).

Miasto utrzymuje silne oddziały woj-
ska, ponieważ nie jest otoczone murami. 
Bywały już w przeszłości ataki hord dziku-
sów z północy, Nordów, orków z Ergoth. 
Poza tym okolica pełna jest dzikich zwie-
rząt. Wreszcie, co najważniejsze – każda 
autokracja, a zwłaszcza teokracja, wymaga 
bardzo silnego i sprawnego aparatu władzy. 
Żołnierzy pod bronią w każdej chwili jest 
pięćdziesięciu, z czego dziesięciu w dwóch 
konnych patrolach poza miastem. Nie są to 
jednak wszystkie możliwości mobilizacyjne 
miasta. W sytuacji dużego zagrożenia, np. 
atakiem z zewnątrz, rozdaje się broń dodat-
kowym trzystu mężczyznom. Broń wydaje 
się z miejscowego garnizonu. Są to głównie 
kordy i łuki.

W mieście, ze względu na pewne wyda-
rzenia, o czym szerzej dalej, panuje godzi-
na policyjna. Po zmroku (około dziewiątej) 
nikt, kto nie ma specjalnej przepustki, nie 
może opuszczać terenu posesji. Kara za nie-

przestrzeganie zarządzenia może być tylko 
jedna – śmierć przez szarpanie rozpalonymi 
cęgami. Nie polecam.

Zezwolenie na nocleg w mieście, w któ-
rejś z dwóch funkcjonujących knajp wyda-
wane jest na każdy dzień osobno. Nie ma tak, 
że ktoś sobie wjeżdża i siedzi ile chce. Osoba 
złapana bez ważnego zezwolenia traktowa-
na jest jak najgorszy wróg uświęconej wiary 
i jako taki: patrz wyżej. Nie wolno o żadnej 
porze dnia czy nocy poruszać się po mieście 
z bronią. Nikogo nie obchodzą bzdury zwią-
zane z rycerskim pochodzeniem, broń zo-
staje w depozycie w garnizonie albo, jeżeli 
MG ma dobry humor, może być w karczmie. 
Broń wydana zostanie przy wyjeździe albo 
w szczególnej sytuacji (patrz dalej).

Wszyscy bez wyjątku mieszkańcy są Se-
tytami. Nie ma hipokrytów (wyjątków mało), 
wszyscy są szczerze oddani idei. Szeregowi 
wyznawcy są fatalistami, wierzącymi, że 
wszystko co zarządzi bóg lub jego ziemscy 
przedstawiciele musi być wykonane. Żeby 
to dobrze zilustrować – jeśli kapłani zarzą-
dzą ceremonię w celu przebłagania gniewu 
Węża, łatwo znajdą się ochotnicy gotowi od-
dać pierworodnych czy jedynaków na ołtarz 
ofiarny.

Często się modlą, w domach, knajpach są 
ołtarzyki poświęcone Setowi i założycielowi 
Yantaru – księciu Adamonowi. W knajpach 
nierzadko można się natknąć na zbiorowe 
modły, biczowanie się wyznawców czy chó-
ralne kantyczki śpiewane ku czci Seta lub 
sławiące Adamona. Mieszkańcy są potwor-
nymi oszołomami na skalę nie spotykaną 
nigdzie indziej na Orindzie. MG musi bar-
dzo skupić się na odegraniu klimatu panu-
jącego w miasteczku, jest to bardzo ważne, 
by gracze byli trochę przerażeni stosunkami 
panującymi w Yantarze. Powinni być spara-
liżowani, bo swobodne działanie w tym mie-
ście jest bardzo utrudnione. Muszą naprawdę 
wykazać się dobrym pretekstem na wjazd, by 
móc szperać tak, jak są przyzwyczajeni. Po 
mieście chodzą liczne patrole, dzień i noc.

WAŻNE OSOBY

1. Saggoth – główny kapłan świątyni Seta 
w Yantar. Wiek około sieśćdziesiąt lat. 
Wysoki, chudy jak tyka, lekko przygar-
biony. Obłąkany fanatyk. Czarodziejem 
jest kiepskim, magia śmierci tylko na 
pierwszym poziomie, ale bardzo chary-
zmatyczny. Boją się go wszyscy, jest coś 
w jego zachowaniu i spojrzeniu, co zmra-

M
arcin Cybulski

Marek „Mrufon” Chrobot

mailto:marcin.cybulski@stegny.2a.pl


w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l

19Wieża Snów #8

przygody

ża nawet burmistrza. Uwielbia składać 
ofiary, to jego prawdziwe hobby. Szara
eminencja w mieście. Mówi sepleniąc 
i nie jest to wcale śmieszne. Doktrynę 
kultu Seta ma w małym palcu. Uważać na 
niego, jeśli coś się wydarzy, kto wie, czy 
winą nie zostaną obarczeni przybysze…

2. Khemsa – dowódca garnizonu. Wiek 
– około 40, mocno zbudowany. To najwy-
żej postawiona osoba w mieście, która nie 
jest fanatykiem religijnym. Uważa jednak 
na to co i komu mówi. W krytycznej sy-
tuacji można na niego liczyć, ucieknie 
z graczami. Muszą jednak dokonać cu-
dów na płaszczyźnie dyplomacji, by tego 
dokonać, bo Khemsa nie ma przecież 
dokąd pójść. Myślał kiedyś o ucieczce 
i zostaniu najemnikiem. To jest wciąż 
możliwe. Uczulam jednak, nie może się 
to stać zbyt łatwo. Świadomie nie podaję 
współczynników, bo nie są najważniejsze. 
W każdym systemie MG wie, jak trzeba 
ubrać BN-a, by był na odpowiednim po-
ziomie.

3. Delias – burmistrz miasta. Teoretycznie 
najważniejsza osoba. Potomków księcia 
Adamona nie ma już wśród żywych, zgi-
nęli kilkadziesiąt lat wcześniej podczas 
inwazji orków. Miastem rządzi więc bur-
mistrz wybierany przez kapitułę kapła-
nów na okres dziesięciu lat. Delias jest 
fanatykiem, ale przebłyski zdrowego roz-
sądku czasem miewa. Np. jego inicjatywą 
było wysłanie synów pięciu prominent-
nych mieszkańców na studia do Tal-Mo-
or, królestwa rządzonego przez magów. 
Sześćdziesiąt lat na karku, niski, barył-
kowaty. Nieprzekupny, gdy ktoś spróbu-
je, Saggoth będzie miał ofiarę… Nie jest
jak Saggoth zaślepiony, żyje w realnym 
świecie. Uznaje korzyści płynące z han-
dlu i kontaktów ze światem.

MAPA YANTARU

Wieże obserwacyjne: do lasu jest mniej 
więcej trzysta metrów z każdej strony. Wie-
że są oświetlone. Wyglądem przypominają 
myśliwskie ambony, tylko są wyższe. Mniej 
więcej trzypiętrowe. Jest to system wczesne-
go ostrzegania. Obsada – dwóch strażników 
na każdej, mają świstawki. Głośno gwiżdżą, 
gdy coś się dzieje, np. ktoś ucieka…

Studnia: jest zabudowana, punkt dystry-
bucji wody w mieście. Ludzie zajeżdżają tu 
z beczkami.

Grota, w której Dagobert i spółka przy-
zwali Yothę jest kilka kilometrów na wschód 
od miasta. Odkrywki bursztynów znajdują 
się kilometr na zachód, niemal wzdłuż linii 
brzegowej.

3. WPROWADZENIE BOHATERÓW

Gracze pod żadnym pozorem nie mogą 
wiedzieć, co będzie się działo w Yantarze. 
Nie wiedzą o żadnych demonach. Wezwanie 
demonów i tego konsekwencje są GŁÓWNĄ 
treścią przygody, choć drużyna przyjedzie tu 
w zupełnie innym celu. I o to chodzi – roz-
wija się bardzo groźna sytuacja a nikt nie 
jest świadom zagrożenia. Dopiero w miarę 
upływu czasu okazuje się, że zlecenie, jakie 
otrzymała drużyna jest zupełnie bez znacze-
nia w porównaniu do tego, co dzieje się nie-
jako na boku, poza głównym nurtem.

Zleceniodawca – Nayar, człowiek ze Sty-
gii. Wiek około czterdziestki. Szczupły, deli-
katne dłonie i inne determinanty świadczące, 
że nie dźwigał nigdy miecza. Mieni się być 
adeptem sztuk magicznych. Interesuje go 
złoty kielich znajdujący się w podziemiach 
świątyni Seta w Yantarze. Kielich przed stu 
laty został skradziony z innej świątyni, na 
terenie Stygii. Jest ważnym przedmiotem 
kultu. Kapłani ustalili miejsce, w którym się 
znajduje i postanowili wynająć grupę rzut-
kich awanturników, żeby go odzyskać. On 
został do tego celu oddelegowany. Zapłacić 
może za odzyskanie kielicha dwie grzyw-
ny srebra, całej drużynie naturalnie, zwraca 
także poniesione nakłady, ale nie więcej niż 
jedną grzywnę.

Jak dojdzie do spotkania członków druży-
ny z Nayarem? Zostawiam to przemyślności 
Mistrza Gry. Każdy wprowadza inaczej, nie 
chcę tego narzucać ani tym, co idą na łatwi-
znę (knajpa) ani tym, co budują wysublimo-
wane wprowadzenia.

Jak Nayar zabezpieczy się przed zachłan-
nością drużyny, przed ucieczką z kielichem? 
Otóż pojedzie w kierunku Yantaru dzień po 
drużynie, w towarzystwie czterech stygij-
skich siepaczy. Poczekają na drużynę i w 
odpowiednim momencie dołączą do nich. 
Teraz są dwa warianty – może uczciwie za-
płacić, bo jest człowiekiem honoru, może też 
zaatakować drużynę i próbować odebrać kie-
lich bez zapłaty. Niech o tym też zadecyduje 
MG. Np. niech nagrodą za dobrą grę będzie 
uczciwe potraktowanie bohaterów.

4. O CO CHODZI?
Przed pięciu laty miasto wyekspediowało 

do Tal-Moor pięciu swoich najlepszych sy-
nów, synów prominentnych mieszkańców. 
Była to inicjatywa burmistrza Deliasa, któ-
ry mimo tego, że reprezentuje dość skrajne 
skrzydło Setytów, zachowuje resztki roz-
sądku. Rozsądek nakazuje kształcić ludzi, 
którzy umożliwią w dłuższej perspektywie 
rozwój miasta. Mieli zgłębić tajniki architek-
tury, gospodarki zasobami leśnymi, handlu 
itd. Owszem, zgłębiali, ale nie tylko to. Do-
stali się do grona dekadentów, zajmujących 

się nekromancją dla zgrywy. Zaangażowali 
się jednak dużo mocniej niż reszta. Zaczęli 
uczestniczyć w najbardziej krwawych obrzę-
dach, jak składanie ofiar np. po ukończeniu
Akademii wrócili do Yantaru bogatsi o zdo-
bytą wiedzę i… księgę ukradzioną mento-
rowi. Księga zawiera rytuały przywołania 
demonów. Chłopcy posiadają niestety tylko 
szczątkową wiedzę z dziedziny demonologii. 
Wykonali w leśnej kryjówce rytuał, w trak-
cie którego wypowiedzieli zgodnie z proce-
durą wszystkie niezbędne inkantacje. Miały 
na celu przywołanie Yothy (opis księgi poni-
żej), pierwszego z jedenastu demonów, które 
opisuje księga. W ciągu godziny nic się nie 
wydarzyło, nie było błysków i fajerwerków. 
Wrócili więc do domów, mocno rozczarowa-
ni. Księga wylądowała w kufrze Dagoberta, 
syna burmistrza. Panowie jednak nie odrobili 
lekcji – nie doczytali tomu do końca, bo de-
mon i owszem pojawił się, ale parę godzin 
później, a księga zniknęłą z kufra. Po kilku 
dniach zaczął się dym, stanowiący rdzeń 
niniejszego scenariusza. Domorośli czarno-
księżnicy zawiesili działalność i zapomnieli 
o wszystkim, do czasu…

Krótka charakterystyka pięciu złodzie-
jaszków:
1. Dagobert – syn burmistrza, dwadzieścia 

pięć lat. Niski, jak ojciec. Niemała tusza, 
jak na ten wiek. W mieście pełni funkcję 
pisarza. Nie jest typem herosa, do odważ-
nych także nie należy. Teraz boi się po-
twornie, że zaginiony tom odnajdzie się 
w łapach Saggotha. Podejrzewa, że ktoś 
ją ukradł, z drugiej strony ma poważne 
wątpliwości. W mieście złodziejstwo nie 
istnieje. Ludzie nie kradną z powodów 
ideowych. Poza tym karą jest śmierć 
przez ćwiartowanie. Gdyby wyciągnął 
ją ojciec, sprawa też pojawiła by się na 
wokandzie, bo nie darowałby synowi na 
pewno. Jedno z fundamentalnych założeń 
doktryny w kulcie Seta wyklucza jakie-
kolwiek kontakty z demonami, istotami 
niosącymi chaos i bezmyślne zniszczenie. 
Reprezentuje je np. kult Khauna, czwo-
rogłowego boga-demona. Set i Khaun 
to bezwzględni wrogowie. Dagobert boi 
się Saggotha, przyciśnięty mocno przez 
drużynę, np. szantażowany, będzie służył 
pomocą.

2. Maico – syn medyka i jak słusznie 
się domyślasz, czytelniku, też medyk. 
Świetnie zna się na ziołach. Nienawidzi 
fanatyków i uważa za psychopatów. Wol-
nomyśliciel, choć myśli wcale szybko. 
Inteligentny. Najbardziej z całej piątki. 
W całym galimatiasie poszuka jak naj-
większych dla siebie korzyści. Też jest 

Yantar
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gotów współpracować. Najmniej z piątki 
godny zaufania. 

3. Tehua – wojskowy, sierżant w garnizo-
nie, zaufany Khemsy. Też nie jest oszoło-
mem. W ogóle nasza piątka nie daje się 
zwariować. Pobyt w Tal-Moor odświeżył 
ich umysły i natchnął rozsądnymi treścia-
mi. Charakter – sztywno trzyma się re-
guł, jak to wojskowy. Ale pod wpływem 
perswazji Khemsy da się przekonać. Syn 
jednego z 10 radnych, Maliusa.

4. Hellias – świetny architekt. Też synalek 
któregoś z radnych. Nieważne. Najłatwiej 
będzie mógł zostać przekonany przez 
drużynę do współpracy. Fechtuje jak się 
patrzy.

5. Denides – prominent jak wyżej. Zwol-
ni ojca na stanowisku sędziego. Nie bę-
dzie chciał współpracować ze względu 
na skrupułu i przywiązanie do tradycji, 
ale szantażyk zdziała cuda… Tylko nie 
może się dać zbyt łatwo zastraszyć – np. 
zastosuje kontrszantaż wobec drużyny. 
Saggoth wielce szanuje jego ojca za bez-
względność…

Jakie są konsekwencje rytuału? Miał 
miejsce półtora miesiąca temu. Początkowo 
nic się nie działo. Po dwóch tygodniach ciszy 
zaczęło się. Giną ludzie. Nie ma żadnych re-
guł – giną kobiety, mężczyźni, starcy, nawet 
zniknął jeden posterunek z wieżyczki. Od 

dnia pojawienia się drużyny zniknęło dwana-
ście osób – bez najmniejszego śladu, nikt nic 
nie widział, żadnej krwi, nic.

Kto albo co za tymi zniknięciami stoi? 
Otóż, pierwszy z przyzwanych demonów, 
Yotha jest za wszystko odpowiedzialny. 
Nabiera sił, pochłaniając kolejne ofiary, by
wezwać resztę braci (patrz opis księgi). Ma 
galaretowatą, amebowatą konstrukcję, więc 
wlewa się na ofiarę i pochłania, błyskawicz-
nie rozpuszczając tkanki. Przybiera na mo-
ment krwistoczerwone zabarwienie. Teraz 
sił już nabrał, rozpocznie więc przyzywanie 
kolejnych opisanych w księdze demonów. 
Jak reaguje miasto na te zjawiska? To jasne. 
Za tym czego nie da się wytłumaczyć, stoi 
Set. Na pewno pała słusznym gniewem na 
wyznawców, tak myślą mieszkańcy, ponie-
waż zbyt dużo czasu poświęcają sprawom 
świeckim. Wpadną więc w małą, początko-
wo kontrolowaną jeszcze histerię – biczowa-
nia, modły, kantyczki itd. Kapłani poszukają 
winnych… W miarę upływu czasu i pogar-
szania się sytuacji zaczną się krwawe ofia-
ry na rynku, histeria będzie wspinała się na 
wyższe poziomy. Coraz trudniej będzie się 
z nimi dogadać, mogą być nawet agresywni. 
Drużyna musi bardzo uważać, gdy sytuacja 
w mieście stanie się ciężka. W związku z za-
ginięciami burmistrz zarządził godzinę poli-
cyjną. Od godziny dziewiątej mniej więcej 
(gdy zapada zmrok) do świtu (piąta rano). 

W tym czasie nikt, kto nie posiada specjalnej 
przepustki, nie może się poruszać poza tere-
nem swojej posiadłości. Zgadnijcie, jaka jest 
kara za nieprzestrzeganie przepisu?

5. KSIĘGA

„De invocabus” – tytuł. Silnie magiczna 
księga, zawierająca opisy rytuałów przywo-
łania demonów. Demony to strażnicy bra-
my, stanowiącej przejście między planem 
materialnym, a planem egzystencji demo-
nów. Rytuały muszą zostać przeprowadzone 
w określonej kolejności. Pierwszy musi być 
wezwany Yotha, potem pozostałe. Jeżeli po 
jego przywołaniu rytuał zostanie przerwany, 
dzieło może podjąć Yotha. Trwa to jednak 
dużo dłużej. To się właśnie dzieje – Dagobert 
z towarzyszami wezwał Yothę, ale rozczaro-
wani pozornym brakiem efektów zamknęli 
sesję. Yotha nabiera sił, chłonąc kolejne ofia-
ry i w ciągu dwóch, trzech dni zacznie po 
kolei wzywać następne.

Gdy pojawi się już dziesięć demonów, 
wtedy tworzą krąg i wspólnie przywołują 
wielkiego strażnika bramy – Azaela. Trwa 
to około godziny. Jego pojawienie się jest 
równoznaczne z zupełnym pęknięciem ba-
rier dzielących dwa światy. Demony niczym 
nie skrępowane wylewają się do świata ma-
terialnego. Jeżeli do tego dojdzie, drużyna 
jest martwa. Jeżeli spróbują uciekać przed 
końcem rytuału, też nie przetrwają. Pozosta-

Jakub „Q
ba” Kasper

Marek „Mrufon” Chrobot

mailto:kasperjakub@wp.pl


w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l

21Wieża Snów #8

przygody

wianie problemu nierozwiązanym oznacza 
więc śmierć. Założenie jest następujące – nie 
ma litości dla kiepskich graczy. Koniecznie 
muszą umrzeć, jeśli nie poradzą sobie ze sce-
nariuszem. Jak im to wytłumaczyć? Jeżeli 
uciekną nawet na dwadzieścia kilometrów 
MG autorytatywnie stwierdza, że demony 
rozlazły się po okolicy na nawet pięćdziesiąt 
kilometrów. Nie ma przed nimi ucieczki.

Czas opisać demony, o których traktuje 
księga:
1. Yotha – najważniejszy zawodnik, 

sprawca wszystkich zniknięć w mieście. 
Bezkształtna, przelewająca się galareta, 
niemal niewidoczna, szczególnie nocą. 
Można się zorientować, że jest obecny, 
bo rozmywa kontury przedmiotów, które 
zasłania. Kiedy zostanie pokonany, poja-
wia się zaginiona księga – on nią jest. Po-
jawia się tylko nocą, w jaskini, w której 
został przywołany. Toczy się do miasta 
i tam pożywia. Parametry bojowe nie zo-
staną podane, każdy MG musi je ustalić 
własnym sumptem tak, by drużyna była 
w stanie go pokonać, jeżeli dojdzie do 
starcia. Podam jedną zdolność specjalną 
– plucie kwasem.

2. Ismael – wielki czerw z ludzką głową. 
Ma petryfikujące spojrzenie. Przemiesz-
czając się zostawia ślad na trawie jak śli-
mak – śluzowatą ścieżkę. 

3. Baal – trzymetrowy stwór przypomina-
jący wyglądem gula. Potrafi przywoływać
i kontrolować umrzyków, zwykle zombie. 
To też czyni.

4. Yaggamothotep – mumia w złotych 
bandażach, towarzyszą jej roje much 
i choroby.

5. Uriah – wielki korpus, wystające spod 
żeber arterie, liczne serca. Ocieka śmier-
dzącym śluzem. Związana jest z nim 
plaga robaków. Można zorientować się , 
że któryś z nich się pojawił po pewnych 
znakach – choroby, muchy, ślady śluzu na 
ziemi, robactwo itd.

6. Saal – wysysacz dusz. Pozostawia ka-
dłuby bez umysłu, rośliny, jeżeli osoba 
nie obroni się przed tą zdolnością rzutem 
na odporność psychiczną.

7. Bragg – wielka kula strzelająca pioru-
nami.

8. Loco – demon szaleństwa. Po jego poja-
wieniu się zaczną się nieuzasadnione akty 
agresji – mąż zabił toporem żonę, jasne?

9. Arif – chmura dusząca ludzi.
10. Yaro – porusza się tuż pod powierzch-

nią ziemii, zostawia skiby jak po pługu. 
Atakuje spod ziemi.

11. Azael – jego wygląd i parametry są 
nieważne. Jak się już pojawi drużyna jest 
martwa bez zbędnego turlania kostkami.

Każdy z nich pojawia się w jaskini po 
zmroku i ściąga do miasta. Atakują przy po-
mocy dostępnych środków. Im więcej ich 
jest, tym ataki są dłuższe. Drużynie nie pole-
cam bezpośredniej szarży na ich stanowiska 
przy cmentarzu. Najczęściej atakują przywo-
łane przez Baala hordy zombie.

6. KALENDARZ WYDARZEŃ

1 noc – (tzn. pierwsza od pojawienia się 
drużyny) znikną cztery osoby.

2 noc – pojawi się po raz pierwszy Isma-
el, znikają następni – czternaście osób. Skala 
zniknięć zaczyna niepokoić „ciało” (waż-
nych w mieście) – opisać to, nerwowa at-
mosfera itd. Dagobert zostanie złapany przez 
straż (opis dalej).

3 noc – Pojawia się Baal. Pierwszy atak 
zombich w liczbie około pięćdziesięciu. gi-
nie znów kilkanaście osób. Po każdej nocy 
histeria w mieście narasta. Ważne – oddać to 
koniecznie.

4 noc – znika trzydzieści osób, jest czwar-
ty i piąty demon, plaga robactwa, dziwna 
choroba – ofiary czernieją w ciągu godziny 
i umierają. Gracze nie ulegną jej – mają inne 
zadanie. Poważny atak zombich, około dwu-
stu, w dzień po tym ataku będzie mobilizacja 
większej ilości żołnierzy.

5 noc – Saal, Bragg i Loco hulają, kolejny 
atak – około pięciuset zombiaków. Pożary 
w mieście.

Marcin Cybulski
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6 noc – są już wszystkie. Rzeź miasta, 
około tysiąc zombich. Przed świtem zacznie 
się rytuał przywołania Azaela. Świt oznacza 
koniec dla drużyny i miasta.

7. TAJEMNA WYPRAWA DAGOBERTA.
Dagobert i pozostali uczestnicy feralnego 

wzywania demonów zaczynają podejrzewać, 
że jednak coś przyzwali. Znikają ludziem, 
a chłopaki pamiętają, że specjalistą w tej 
dziedzinie jest Yotha. Umawiają się więc na 
nocne spotkanie w grocie, by ustalić plan 
działania na najbliższą przyszłość. Wracają 
osobno i w tajemnicy, bo przecież nikt nie 
może się poruszać po mieście nocą. Dago-
bert został zauważony w czasie przemykania 
przez miasteczko do domu. Patrol straży gło-
śno krzyknął „Stać!”, co mogło zaalarmować 
drużynę, bo wydarzenie miało miejsce obok 
karczmy, w której się zatrzymali. Gracze 
powinni zobaczyć z okna całą sytuację, bo 
ułatwi to drużynie dojście do sedna sprawy. 
Może dowiedzą się, kim jest zatrzymana oso-
ba, może spróbują się z nią skontaktować. 
Pewnie też dowiedzą się o grocie.

Co zrobili strażnicy po zatrzymaniu Da-
goberta? Kiedy zorientowali się, kim jest 
nocny wędrowiec ściszyli głos i starali się 
załagodzić sytuację. Po chwili wypuścili 
go. Tak zakończył się ważny incydent, który 
może się okazać przełomowym dla zasadni-
czej treści scenariusza.

8. GROTA

Jest to miejsce, w którym spiskowcy od-
prawili rytuał przywołania demonów. Znaj-
duje się około pięć kilometrów od miasta, 
w kierunku wschodnim. Nie jest widoczna 
z zewnątrz. Znajduje się w niewielkim kom-
pleksie skalnym, zwanym przez mieszkań-
ców Yantaru „skałkami”. U podstawy jednej 
ze skał jest niewielki staw, przylegający do 
ściany. Aby odnaleźć wejście do groty, nale-
ży zanurzyć się w chłodnej wodzie przy ścia-
nie. Jest tam sporej wielkości otwór, oczywi-
ście pod poziomem wody. Należy wpłynąć 
krótkim, metrowej długości tunelem pod 
skałę. Wewnątrz skały jest korytarz wodny 
długości około pięciu metrów. Kończy się 
nagle litą skałą. Z wody wyłaniają się schody 
wykute w skale, po lewej ręce. Kilka stopni, 
dalej korytarz dwudziestometrowy, kończący 
się sporą jaskinią. W korytarzu są uchwyty 
z pochodniami.

W jaskini jest ołtarz ofiarny, kamienna,
gładka płyta, na której znajdują się resztki 
magicznych symboli, pod ścianami kilka-
naście kostek granitowych, na których po-
ustawiane są czaszki (pewnie wykopane na 
cmentarzu). Na ścianach wymalowano de-
moniczne kreatury. Jest i kuferek, w którym 
bohaterowie znajdą pięć tog w kolorze czar-

nym oraz mały, srebrny sztylecik, niezwykle 
ostry. Nie jest magiczny.

Jeżeli drużyna z jakichś względów zechce 
tu przenocować, będą musieli stawić czoła 
Yocie. Pojawi się, jak każdej nocy. Po poko-
naniu zamieni się w księgę.

Jest szansa przyłapania spiskowców przez 
drużynę, np. przy wychodzeniu z groty.

9. JAK ZAKOŃCZYĆ BY PRZEŻYĆ?
Nie da się ukryć, że w którymś momen-

cie bohaterowie muszą załatwić Yothę, bo 
jest kluczem do rozwiązania problemu. Bo-
wiem pojawia się wówczas księga, w której 
zawarty jest opis rytuału, niezbędnego do od-
wołania reszty wezwanych już przez Yothę 
demonów. Nie dopełnienie czynności będzie 
błędem, albowiem po dobie księga znowu 

zniknie i Yotha pojawi się znowu. Tyle. Mało 
i dużo.

10. OPIS ŚWIĄTYNI

Budynek świątyni otoczony jest kamien-
nym murem o wysokości dwóch i pół metra 
zwieńczonym metalowymi, zaostrzonymi 
prętami. Przy bramie od zewnątrz stoi stale 
dwóch strażników w czterogodzinnych cy-
klach. Wewnątrz, na dziedzińcu jest jeszcze 
jeden. Uzbrojenie – tasaki, tarcze, pancerze 
zbrojnikowe i okute metalem pałki. Są nie-
przekupni, niechętnie rozmawiają z kimkol-
wiek. Potrafią walczyć wcale nieźle.

ŚWIĄTYNIA

Kamienny ołtarz można obrócić. Nale-
ży w tym celu wprowadzić do otworu przy 
podstawie gruby metalowy pręt, schowany 

Marek „Mrufon” Chrobot
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za posągiem Seta, mocno pociągnąć. Ujrzy się wtedy 
schodki prowadzące na dół, do podziemi. Wewnątrz 
świątyni zwykle nie ma nikogo. W trakcie obrzędów 
wierni stoją lub klęczą wokół ołtarza, przy którym stoją 
prowadzący ceremonię kapłani.

1. Szachownica z białych i czarnych płytek, stąpnię-
cie na białą powoduje uruchomienie jednej z kusz 
tkwiących w ścianie i wystrzelenie pocisku. Nie-
istotne są obrażenia, tylko fakt, że strzałki są zatru-
te – nieudany rzut na odporność fizyczną oznacza
śmierć, udany osłabienie na pięć godzin.

2. Fontanna – trochę wody, nic szczególnego. Zasila-
na gdzieś z dołu, odpływ też tam jest.

3. Wąż – olbrzymia anakonda. Wygląda jak rzeźba, 
ale to złudzenie, jest jak najbardziej żywa, aż za 
żywa, jak powiedzieliby gracze. Opleciona jest wo-
kół niewielkiego walca z granitu. Na nim spoczywa 
poszukiwany kielich. Niestety dotknięcie kielicha 
powoduje obudzenie śpiącej anakondy. Trzeba bę-
dzie stoczyć z nią walkę. Jedyny sposób ominięcia 
tego przykrego obowiązku, to telekinetyczne wy-
prowadzenie kielicha z pomieszczenia.

4. Słupy kamienne. Wyrzeźbione są na nich sylwet-
ki kapłanów w obszernych togach. Naciśnięcie obu 
oczu jednocześnie na prawym filarze powoduje wy-
sunięcie skądś tam schowka z małym puzdrem. MG 
może dać w nim jakiś magiczny przedmiot, byle nie 
za mocny. Prócz tego jest tam 5 złotych dukatów 
z wizerunkiem króla Lardas.

5. Drzwi – prowadzą na górę do klapy w suficie, po
otworzeniu jej ląduje się w przybudówce przylega-
jącej do świątyni. Jeśli MG będzie dobry, właz bę-
dzie otwarty.

6. Wajcha w ścianie. Ściągnięcie jej otwiera kratę 
zamykającą drogę do komnaty z sarkofagami. Jeśli 
dzielni bohaterowie zechcą opędzlować sarkofagi, 
niech znajdą stary miedziany guz przy zetlałej todze 
jednego z nich.

Kapłanów jest łącznie 6, mieszkają w mini kasztelu 
w dzielnicy patrycjatu. Skryptornia i pracownie znaj-
dują się właśnie tam. W podziemiach bywają dwa, trzy 
razy dziennie, w okolicach obrzędów, czyli o mniej 
więcej dziesiątej rano i ósmej wieczorem. Saggoth jest 
słaby w bezpośrednim starciu, ale jego akolici znają 
magię śmierci na trzecim poziomie. Potrafią też znośnie
machać kordami, które zawsze przy sobie noszą. 

11. PODSUMOWANIE

Świadomie nie podaję parametrów żadnego z poten-
cjalnych przeciwników graczy. Po pierwsze dlatego, że 
przygoda napisana jest dla autorskiego systemu i więk-
szość czytelników może go nie znać. Drugi powód 
– każdy MG może w swoim uniwersum nadać BN-om 
parametry charakterystyczne dla niego, w określonej 
wysokości, co dla weteranów jest pestką. 

Życzę przyjemnej zabawy (ja się dobrze bawiłem 
prowadząc). Jakub „Qba” Kasper

Yantar

mailto:kasperjakub@wp.pl
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Nolron

T o  j e s t  w o j n a , p a n i e ,  w o j n a
artykuł | dowolny system

Bitwy, walki, potyczki – to nieodłączny element systemów fan-
tasy. Często ktoś kogoś tłucze, bije, czasem wręcz masakruje. Biją 
się wielkie rody, do gardeł skaczą sobie armie wrogich państw, ba-
talie prowadzą silne imperia. Zdarzają się też przypadkowe starcia, 
choćby międzyklanowe, czy społeczne. Jak więc u was na sesjach 
wygląda wojna? Dwie armie, które wzajemnie się wycinają? Wojna, 
to proste – mówicie, czy też analizujecie to zjawisko, zastanawiacie 
się jak można ją ciekawie poprowadzić, jak oddać dynamiczny i mor-
derczy klimat takiego zdarzenia? A może po prostu tworzycie bitwę, 
wrzucacie w nią graczy i reszta Was nie obchodzi? Ważne jedynie kto 
kogo chce ukrócić o głowę.

Warto jednak zastanowić się nad sposobem prowadzenia wszel-
kich batalii. Jest to zjawisko ciekawe, które można przedstawić od 
różnych stron. Na wojnie opierać się może cała kampania. W wojnie 
kryje się wiele konwencji. Od horroru po komedię. Wojna, to wy-
zwanie dla graczy. To walka przede wszystkim ze słabościami i stra-
chem. To wszechobecna i wisząca, gdzieś zawsze nad głowami gra-
czy – śmierć. Niepokój i niepewność. A także wyzwanie dla Ciebie, 
Mistrzu. Czy mu podołasz?

Zacznijmy nie od samego wojennego zgiełku i bitewnego chaosu, 
lecz od wojennej otoczki. Wypowiedzenie wojny, to nie błaha decy-
zja, którą podejmuje się z dnia na dzień, z godziny na godzinę. To też 
nie akcja błyskawiczna (o czym wbrew swoim planom przekonali się 
np. Niemcy). Wojna, poprzedzona jest przygotowaniami. O tym się 
mówi, na początku cicho, bo każdy boi się zło wywołać. „Panie, źle 
się dzieje” – powie miejscowy. – „Coś się psuje i to widać. Nie będzie 
dobrze, to się czuje.” I ma rację. W wioskach panuje jakaś nieprzy-
jemna cisza. Ludzie jakby poważnieją, liczą oszczędności, zastana-
wiają się nad sprzedażą dobytku. Kupują wóz, kufry i rozważają po 
cichu opuszczenie rodzimej mieściny. „Niby na razie nic się nie dzie-
je, ale wie pan jak to jest” – wypuści dym z ust – „lepiej być przygo-
towanym na każdą ewentualność. Najgorszą też.” Zgasi fajkę i odej-
dzie. Do domu, do rodziny, bo ona jest teraz najważniejsza. „Ja to 
mógłbym i zostać, ale widzi pan” – powolnym ruchem głowy wskaże 

na bawiące się w podwórkowym błocie dzieci – „one nie zasłużyły 
na taką parszywą przyszłość. Ja mógłbym tu zostać, naprawdę. Ale 
nie zrobię tego dzieciom.” I wisi ta wojna w powietrzu. Jak ołowiany 
ciężarek na cieniutkiej nitce. Każdy tylko czeka aż się zerwie i z hu-
kiem uderzy o ziemię. Jeszcze nie mówi się o wojnie głośno, bo nikt 
nie chce przywołać zła. Jeszcze jest nadzieja, delikatna i słaba, ale 
jeszcze istnieje. Jest szansa. A póki jest szansa trzeba wierzyć.

I stopniowo się pogarsza. „Żelazo drożeje” – mówią kupcy – „za-
czyna się”.

Nadal jest cicho. Ludzie są podejrzliwi i cisi. Boją się o dobytek 
i dobro rodziny. Żyją w napięciu. Kiedy to się zacznie? To już? Zo-
stać, czy uciekać do miast, do fortec? – zadręczają się w myślach. 
Brakuje żelaza, jest w cenie. Kupcy albo bankrutują albo dorabiają 
się takiej sumki, że najbliższe dwa lata mogą przeżyć w dobrobycie 
bez kiwnięcia palcem. Kto ma dojścia do metalu – jest panem i wład-
cą. Kto nie ma – przepada w tej przeklętej pogoni z czasem. 

Na co żelazo? Na broń, pancerz, podkowy, na tarcze i sztylety. Na 
hełmy i miecze. Trzeba wyekwipować żołnierzy. Każda para rąk się 
liczy, każdy wojownik może przyczynić się do zwycięstwa. Młodzi 
mężczyźni się boją. „Mamo, ja nie chcę, pieprzyć wojnę, nic mnie nie 
obchodzi. Ja nawet nie umiem walczyć tym kawałkiem żelastwa, nie 
znam się na tym. Mamo… ja mogę stamtąd już nie wrócić.” I wie-
lu nie wraca. Ale co zrobić? Przyjdzie rozkaz, kilku zbrojnych. Wy-
ciągną chłopaków, na siłę, z objęć matki. „Musi wspomóc ojczyznę 
w trudnej chwili!” – powie dowódca strażników. Uodporniony już 
na płacz i rozdzierający krzyk matki, która traci syna. Dlatego mło-
dzieńcy mogą być ukrywani, przetrzymywani gdzieś w lesie, byleby 
tylko uciec od służby. Ukrywanie staje się wtedy wioskową tajemni-
cą i każdy nieznajomy traktowany jest jak szpieg. Intruz, który chce 
zaburzyć spokój niewielkiej wioski. To ciekawa sytuacja dla graczy. 
Czują się obco. Wioskowi z niechęcią rozmawiają, patrzą bykiem 
i starają się unikać przejezdnych.

Drożeje żywność, zaczyna brakować towarów. Armię musi ktoś 
wykarmić. Do miast ściągają najemnicy. Zabijaki i oprychy, którzy 

Jakub „Q
ba” Kasper

Nolron

mailto:Cyberpunk86@interia.pl
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za pieniądze sprzedaliby własną matkę. Porządne miasta zamieniają 
się w siedlisko męt i typów spod ciemnej gwiazdy, którzy piją na po-
tęgę. Cała rzeczywistość diametralnie się zmienia. Wybucha, znika 
i zastępują ją nowa – pełna chaosu i okropnego nieładu. Jak bohate-
rowie odnajdą się w mieście, w którym znacznie więcej niż zwykle 
jest wszelkich szumowin? Narażą się jakiemuś podpitemu zabijace? 
Przyczynią się do wywołania karczemnej bójki? Stracą złoto? Przed-
mioty? Co zrobią gracze, gdy zobaczą, że miasto zamienia się w je-
den wielki garnizon?

I w końcu okazuje się, że wszystkie okropne przeczucia były 
słuszne. Rzeczywistość pęka jak szkło, rozbita szaleńczym krzykiem: 
„Wojna!”

A każdego mieszkańca ogarnia zimne przerażenie. Każdego – bez 
wyjątku. Żołnierze zaczynają składać modły do bogów „żebym prze-
żył, Sigmarze, daj mi siłę, żebym przeżył, żebym tylko przeżył…” 
Matki spoglądają na synów, czerpiąc z tego momentu chęć do życia 
„Jeszcze tu jesteś. Jeszcze mam dla kogo żyć. Nie daj się zabić, syn-
ku. Tylko nie daj się zabić. Proszę cię”. Synowie w milczeniu odcho-
dzą, nie są w stanie wykrztusić słowa. Cała ta armia, potęga impe-
rium – milczy sparaliżowana strachem. Boją się też żony o mężów, 
i narzeczone – o przyszłych małżonków. „Będę na ciebie czekała, nie 
ważne ile będzie trwało to piekło. Będę pamiętać. Kocha…” I wóz 
odjeżdża, urywając wszystkie te piękne i okropne zarazem chwile. 
A później wszelkie obietnice są niszczone, rozbijane bestialsko o to-
pory wroga. Nikt nie czeka i nikt nie pamięta.

Kaplice i świątynie tryumfują. Wiernych w obliczu zagrożenia 
gwałtownie przybywa. Kościoły wypełnione są po brzegi, a kapła-
ni robią co tylko w ich mocy, by podtrzymać w ludziach nadzieję. 
To czasy gorących przemówień, przepełnionych wiarą w pomyślną 
przyszłość. Ludzie szukają błogosławieństw, boskiej pomocy, potrze-
bują przekonania, że Coś jednak nad nimi czuwa. Że oszalał jedynie 
ten, niski, ziemski świat, a tam, u góry jest wszystko w jak najlep-
szym porządku. Żyją myślą, że Coś ich jednak ocali. Tak nie może 
być, rzeczywistość jest zbyt przerażająca. Ludzie muszą w coś wie-
rzyć. Muszą w czymś odnaleźć nadzieję.

Armia wyrusza. W miejsce bitwy. Często na granicę, czasem do 
konkretnego miejsca, gór, czy większego miasta. Strategiczne punkty 
są dobrze chronione. Armia – gigantyczne skupisko wszelkich za-
bijak – zostaje rozproszona po całym kraju, podzielona na oddziały 
i skazana na walkę w imię ojczyzny. „Wy” – mówi dowódca – „ma-
cie utrzymać Bergstadt. Nie obchodzi mnie jakim kosztem. Przez 
dwa miesiące ta nora ma stać nienaruszona nawet bełtem tych skur-
wiałych sukinsynów! Macie pilnować tego lepiej niż źrenicy oka. 
Broń, to przedłużenie waszej ręki. Nawet na krok mi się bez niej nie 
ruszać! Siedzicie tu i chronicie tego gówna. Dokopiemy sukinsynom, 
nie takie rzeczy potrafi nasze wojsko!” Tupnie nogą, i odjedzie dalej,
na północ wydawać kolejne rozkazy. Zostawiając za sobą mieścinę 
pilnowaną przez dwudziestu przerażonych wojną żołnierzy. Dwu-
dziestu…

Zaczyna się pełne napięcia oczekiwanie. Żołnierskie wieczory, 
podczas których młodzi strażnicy z milczeniem wpatrują się w ogień 
z kominka. „W domu czeka na mnie żona” – mówi krótko ostrzy-
żony młodzieniec – „razem czekamy aż to się skończy i planujemy 
zbudować dom. Mamy już ziemię. Całkiem niedaleko stąd, wiecie?” 
– spogląda po swoich towarzyszach – też młodych ludziach, którzy 
rozumieją jego marzenia. Uśmiechają się nieznacznie i nieśmiało ki-
wają głowami – „Carl – mój syn, musi mieć własny pokój, drugie 
dziecko już w drodze. To musi być córka. Nawet mamy dla niej imię. 
Rosi – prawda, że ładnie?” – spojrzy po sali, spuści wzrok i będzie 
kontynuował łamiącym się głosem – „Szlag… to się nigdy nie skoń-
czy…”

Co zrobią gracze, gdy trafią do takiej „fortecy”? W jaki sposób
pomogą żołnierzom? Co zrobią, gdy jeden z nich wręczy im list i po-
wie „przekaż to mojej żonie, proszę”. Jak się zachowają, gdy wiedzą, 
że za dwa, trzy dni dotrze tutaj armia wroga. Potężna, liczna armia, 

która jest w stanie zrównać tę norę z powierzchnią ziemi. Pomogą 
walczyć? Uciekną? Namówią żołnierzy do ucieczki? 

I wybucha, nagle. Błyskawicznie, pojawia się jak piorun. Armia 
wroga, nad którą górują złowieszcze sztandary. Zaczęło się. Czas 
walczyć.

Zabójcza masa rusza na kraj. Wojownicy przeciwko wojownikom. 
Zwykli ludzie, przeciw ludziom. Zaczyna się bitwa, pierwsza potycz-
ka.

Jeszcze jest niewielki odcinek czasu. Zaraz tu będą, jeszcze 
chwila. Żołnierze spoglądają w niebo, wspierają się na halabardach. 
„Sigmarze daj siłę, nie pozwól mi zginąć” – szepcze młody żołnierz. 
Wszystko jeszcze dzieje się powoli, jakby do krwawej bitwy było 
bardzo daleko. Wspominanie żony, uśmiechu dziecka, własnego 
dzieciństwa. Jest jeszcze czas na marzenia. Umysł pracuje szybko 
przywołując błogie obrazy. Dom rodzinny, satysfakcja z wystrugania 
drewnianego miecza, głos matki, która woła na obiad, wzrok ojca, 
który z dumą patrzy na wymachującego „mieczem” syna…

I koniec. Wrzask pisk i chaos! To już! Cholera, to już! Zapomi-
nasz gdzie jesteś, wyrywasz się z tego półsnu i widzisz jak stojący 
obok żołnierz pada bezwładnie na ziemię. Strzała przebiła mu gardło 
i powaliła na ziemię, jak szmacianą lalkę. Zwracasz wzrok na pra-
wo – „Na bogów!” krzyczysz w myślach i patrzysz, jak płonie twój 
przyjaciel, z którym jeszcze kilka godzin temu grałeś w kości. „Na 
bogów…” powtarzasz bezsilnie.

Dźwięki uderzają w ciebie jak bełty. Wrzask, pisk, wybuchy! Cała 
rzeczywistość drży. Krzyki! Wydawane w pośpiechu rozkazy. „Na co 
się gapisz?” – słyszysz głos-tubę, nawet nie wiesz skąd – „walcz!” 
Strażnicy biegają, tną, na oślep, gdzie popadnie. Krew tryska ze 
wszystkich kierunków. Cały uporządkowany obraz, który widziałeś 
wcześniej jest rozcinany, rozrąbywany na kawałki. Czujesz zapach 
prochu. Słyszysz wybuch. Znowu krzyk! „Walcz! Rusz się!” Wy-
rywasz się z otępienia i wystawiasz przed siebie broń. Ktoś skacze 
w twoim kierunku wydzierając się wniebogłosy. I cichnie. A twoja 
pika ocieka krwią i staje się wręcz niemożliwa do utrzymania. „Za-
biłem” – myślisz – „zabiłem człowieka”. Rzut oka na walkę. Mnó-
stwo trupów. Ogrom krwi. I ciągły bajzel, wojenny chaos i krzyki. 
Nawoływania dowódców, głosy trąb. „Na pohybel!” – ktoś próbu-
je przekrzyczeć wojenne odgłosy – „Na pohybel, sukinsynom!” To 
jakaś pomyłka. To nie tak wyglądają wojny. Nie wierzysz w to co 
widzisz. Jak to możliwe? Przecież to nie tak. Przecież… nawet nie 
wiesz w kogo uderzasz. Nie jesteś pewien, czy ten szaleniec, który 
nadział się na twoją pikę nie walczył po twojej stronie… Niech się 
skończy! Niech ten burdel się w końcu skończy!

Ważne, Mistrzu, byś nie prowadził bitwy, dużej batalii, jak zwy-
kły pojedynek. To nie rzuty na Ww, czy Us. To nie spokojne licze-
nie obrażeń i sprawdzanie trafionej lokacji. To nie finezyjne ruchy
i przemyślane akcje. To jest wojna, chaos. Nie ma miejsca na zręcz-
nie przeprowadzone akcje. Bohater jest przerażony rzeczywistością, 
którą widzi. Spraw, Mistrzu, by autentycznie poczuł się jak na polu 
bitwy. Krzycz, uderzaj w najczulsze struny.

Gracz zaprzyjaźnił się z żołnierzem? Poznał jego rodzinę? Po-
lubił go? Cóż z tego – to jest wojna. Mógł zginąć. Mógł być tym 
pierwszym, który nie doświadczył czym jest wojenny chaos. Tnij, 
Mistrzu, wystawiaj bohatera na przypadkowe rany, niech nie stoi jak 
kołek, a próbuje działać, uciekać, kombinować. Niech walczy o ży-
cie. Niech przekona się, że jeżeli kogoś nie zabije, to ten ktoś ukró-
ci go o głowę. Nie ma miejsca na miłosierdzie i wahanie. Decyzje 
trzeba podejmować w ułamku sekundy. Bo inaczej może być już za 
późno. Prowadź wojnę jako nieustającą wymianę ciosów, jako błędy 
niedoświadczonych wojowników. Pokaż graczom, że mogą zginąć 
w każdej chwili. Przypadkowa strzała może być śmiertelna. Pokaż 
katapulty siejące spustoszenia w szeregach armii. Płonące kule, które 
lecą wprost na grupę żołnierzy. Pokaż przerażenie w oczach sprzy-
mierzonych wojowników. Panuj nad czasem – przyspieszaj i spowal-
niaj. Zwracaj uwagę na szczegóły, i przeciwnie – mów tylko ogólnie. 

To jest wojna, panie, wojna
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Spowalniaj w chwilach grozy, smutku. Zwolnij tempo, gdy umiera 
jakaś znajoma graczom osoba, opisz jak powoli opada, jak drobin-
ki potu opadają na ziemię, jak jego długie włosy powoli zakrywają 
twarz. Jak zamyka oczy i upada. Przypomnij jego rodzinę, dzieciaki. 
Powiedz o jego marzeniach.

I powiedz, że upada, uderza z impetem o ziemię.
Przyspiesz narrację – nikt nie zwrócił uwagi na taki epizod. Woj-

na trwa. Krzyki, strzały, wybuchy! Kolejne ciosy, nawet chwili wy-
tchnienia. Trzeba rozpaczliwie walczyć o życie. Parować ciosy, mieć 
oczy dookoła głowy. Z każdej strony może lecieć strzała, zewsząd 
można narazić się na cios. Przyspieszony oddech, głośne bicie serca. 
I potworne zmęczenia. A to wszystko jeszcze trwa. Mnóstwo brudu, 
błota i chaosu. Cała ta przeklęta wojna jeszcze trwa…

Nie daj graczom wytchnienia, niech z utęsknieniem czekają spo-
koju. Bądź bezwzględny – jeżeli któryś gracz dostał strzałą, rana 
krwawi, spowalnia ruchy. Ale nie oszukuj. Kości niech będą wy-
rocznią. Niech będzie bezwzględny chaos, ale niech będzie też spra-
wiedliwość wobec graczy. Bądź uczciwy, niech gracze cię szanują. 
Nie będą mieli później pretensji („gdybyś nie oszukiwał na kościach 
– moja postać by przeżyła”). Daj im poczucie, że wojna to okropny 
nieład, ale udowadniaj im, że wszystko toczy się tak jak powinno, że 
nikt ich nie oszukuje. Że to wszystko co widzą, jest prawdą. Brutalną 
i bezwzględną prawdą.

A później batalia ucicha. Daj odpocząć graczom. Pokaż pobojowi-
sko, powojenny krajobraz, cichy i złowrogi.

Po niebie zaczynają krążyć kruki, okrywając czarnym cieniem za-
krwawioną ziemię. Jest cicho. Słychać tylko pokrakiwania czarnych 
ptaków zwiastujących śmierć. Cały ten wojenny chaos znika, urywa 
się. Na polach leżą trupy żołnierzy obu armii. Grabaże zbierają ciała 
na wóz. Układają je jak worki, bez żadnego poszanowania. Jedno na 
drugim. Hieny cmentarne wychodzą na żer. Zrywają srebrne łańcusz-
ki, sygnety i rodzinne pamiątki. Kradną sztylety i co lepsze bronie. 
Zdzierają zbroje, a ogłuszonych wojowników błyskawicznie dobi-
jają. Z łupami oddalają się gdzieś dalej, znikają za linią horyzontu. 
Wszystko cichnie i ciemnieje. Zaczyna się noc.

Dopiero teraz można zaobserwować ogrom strat. Miejsce obok 
graczy, które zajmował znajomy żołnierz jest puste. W ogóle sala 
jakby zwiększyła rozmiary. Za mało jest ludzi. Na twarzach wojow-
ników widać zmęczenie i smutek. Piją piwo, jakoś tak bez przekona-
nia, powoli przechylając kufel. Niewiele osób rozmawia. Mężczyź-
ni wpatrują się gdzieś w pustkę, jakby zapomnieli gdzie są. A jutro 
– znowu bitwa. Trzeba zasnąć, odpocząć. Ale dzisiejsze obrazy po-
wracają, gdy tylko ktoś zamknie oczy. Co jakiś czas słychać krzyk 
żołnierza, który próbuje zasnąć. Nikt nie komentuje. Strażnicy kiwają 
tylko ze zrozumieniem głową. „A co będzie jutro?” – pada pytanie. 
Nikt nie odpowiada.

Trwa szereg bitew. W różnych rejonach kraju. Wioski i miasta 
bronią się. Żołnierze walczą o przeżycie. Krajobraz się zmienia wraz 
z postępem działań wojennych. Palone wsie, zniszczone miasta. Kro-
ple krwi na trakcie. „Trzeba było wyjechać, gdy był jeszcze czas” 
– mówi mieszkaniec wioski, patrząc na własny dom, stojący w pło-
mieniach – „Trzeba było wyjechać…”

I tak jest wszędzie. Wojna, to nie tylko pole bitwy i okrzyki wo-
jowników. Wojna, to zdarzenie, które ogarnia cały kraj. Nie sposób 
myśleć o niczym innym. Z tym przeklętym przelewaniem krwi wią-
że się wszystko, co ważne dla ludzi. Jest też strach. Wszechobecny 
strach o życie członków rodziny, i własne.

Gdy wojna trwa dłużej niż kilkanaście miesięcy zaczyna się kry-
zys. Brakuje jedzenia, ludzie tracą nadzieję. „Nasz koniec jest bli-
ski!” – ktoś krzyknie. Pojawiają się głosy, że lepiej już nie będzie. Że 
bogowie karzą ludzi za grzechy. Że wszystko zginie i nie będzie już 
żadnego początku. Słowa te przeplatają się ze zdewastowanym kra-
jobrazem. Z ziemią, na której wciąż płoną domy, wsie. Z krzykiem 
i płaczem. Z ciężką ciszą i wyczekiwaniem na atak wroga. Z cichymi 

modlitwami, już nie o siebie, nie o własne życie, ale… „Niech to się 
skończy, bogowie, proszę. Niech to piekło dobiegnie końca.”

Nie ma co jeść. W Średniowieczu podczas wojny trzynastolet-
niej, w karczmach sprzedawano mięso kotów, psów. Ludzie próbo-
wali każdej żywności, byleby tylko przeżyć. Łapczywie trzymali się 
ziemskiego życia. Cóż znaczą wtedy pieniądze? Cóż z tego, że gracze 
będą mieli sakiewki pełne złota? Co za to kupią w spalonej wiosce, 
w której ludzie głodują? Będą polować? Zwierzyny jest coraz mniej. 
Poluje armia własnego i wrogiego kraju. Zapasy przeznaczone są dla 
żołnierzy, choć i tam zaczyna brakować jedzenia. „Niech to się skoń-
czy…” – nie ustają modlitwy.

Dezercje to coraz powszechniejsze zjawisko. Często natknąć się 
można na niewielkie grupki żołnierzy, które żyją gdzieś w lasach. 
Można natrafić na kilku zbrojnych siedzących w lesie, przy ognisku,
rozmawiających o czasach sprzed wojny. „A pamiętacie Tommy’ego, 
tego grubasa” – powie jeden z siedzących – „ten to miał pecha! Pod-
glądał kiedyś córkę wójta, jak kąpała się w jeziorze. Cisza i spokój, 
a tu nagle z całym impetem odzywa się obiad Tommy’ego. Pierdnął 
aż powietrze zafalowało! I nici z romantycznej sceny.” Wszyscy wy-
buchną szczerym śmiechem. Naleją sobie piwa z bukłaka, który jest 
już prawie pusty. I znowu zaczną opowiadać o czasie, który teraz wy-
daje się rajem. A później, zmęczeni, wpatrywać będą się w ognisko. 
„Co dalej?” – zapyta jeden z nich – „co będzie dalej?”

Zaczynają się też poszukiwania. Gracze mogą zostać zaczepie-
ni przez brudnego wędrowca. „Widzieliście gdzieś mojego syna?” 
– spyta żarliwie – „,młody, służył pod Winningstadt. Widzieliście 
go?” Pokłada w graczach całą nadzieję. Może wreszcie odnajdzie 
swoje dziecko, może w końcu będzie miał jakieś informacje. Poki-
wają przecząca głową, a ze starca uleci nadzieja. Takich poszukiwań 
jest coraz więcej – narzeczone szukają kochanków, matki – synów, 
ojcowie – dzieci, rodziny – zaginionych. Wojna to wieczne poszuki-
wanie bliskich, odnajdywanie nadziei. Chwytanie się najbardziej ab-
surdalnych myśli. Wojna, to wyczekiwanie upragnionego szczęścia 
i świadomość, że to szczęście może wcale nie nadejść.

Decydując się na wprowadzenie na swoje sesje wojny, Mistrzu, 
decydujesz się na szereg zjawisk przyczynowo-skutkowych. Wojna, 
to nie tylko bitwa, ogromna i krwawa. Wojna, to prawdziwe pole do 
popisu dla ciebie. To chwila refleksji nad własnym losem i ukazanie
graczom, tego, co jest dla nich najważniejsze. To szukanie nadziei 
i odnajdywanie szczęścia w prozaicznych zdarzeniach. Czy scena 
z dezerterami przy ognisku sprawi, że gracze będą chcieli na nich 
donieść? Czy wręcz przeciwnie – przyłączą się do nich, by przez 
jedną noc poczuć się normalnie, bez myśli o tej koszmarnej walce? 
Wojna, to ciężki sprawdzian psychiczny dla bohaterów. Cały świat, 
który znają – znika. Wszystko w czym odnajdywali szczęście i dla 
czego żyli – umiera. Wszystko się wali, płonie, ginie, przepada, jak 
rzucone w przepaść. Jak się zachowają? Jak sobie poradzą? Wojna, 
to też moment, w którym gracze mogą naprawdę zżyć się ze sobą. 
To wzajemne ostrzeganie o niebezpieczeństwie i ratowanie życia. To 
wspólne podróże, rozmowy i rozumienie się bez słów. W tym całym 
wojennym chaosie gracze mają tylko siebie, mogą liczyć tylko na 
siebie nawzajem. Drużyna jest teraz rodziną. Wprowadzenie wojny 
na sesje, to nie kwestia jednej przygody. Często na niej opiera się 
cała kampania. To długi epizod w życiu postaci graczy, który może 
być najważniejszym punktem w rozwoju bohaterów. Jak na wojnie 
poradzą sobie twoi gracze? Jak przeżyją pierwszą bitwę? Co będą 
mówili ludziom, którzy poszukują nadziei? Jak zareagują na cały ten 
koszmar? Będą walczyć, czy uciekną? Będą pomagać ludziom, czy 
za wszelką cenę będą chcieli przeżyć? Jak poradzą sobie w świecie 
ogarniętym konfliktem? Sprawdź ich. To niezwykłe przeżycie zarów-
no dla ciebie jak i dla nich. Sprawdź, co tak naprawdę warci są twoi 
gracze. I daj im czasem nadzieję. Że to piekło może się jednak skoń-
czyć. „Ale co dalej?” – spytają – „Co będzie dalej?”.

Nolron
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Czujesz to? Smak! Prawie metaliczny! Oto ona! Dokładnie tak sma-
kuje! Już za chwilę zbroczy całą Twoją postać! TAK! TO KREW!

Czar Żądza Krwi wywołuje niesłychane pragnienie śmierci opo-
nenta. Niejednokrotnie wykorzystywana na oddziałach, wymagając 
nadludzkich wysiłków, obiecuje spełnienie w kąpieli krwi przeciw-
nika, skutkuje tym że oddziały, bohaterowie będący pod wpływem 
tegoż czaru zadają podwójne obrażenia, jednakowoż nie zwracają 
uwagi na własne rany.

Skóra cię swędzi? Czujesz smród palonego ciała? Nie możesz za-
czerpnąć tchu?

Czar Iskry wywoływany jest obszarowo. Na polu bitwy często 
wykorzystywany do zatrzymania ataku kawalerii. Na danym obsza-
rze sypią się skry żywego ognia, przypiekając do żywego mięsa nie-
szczęśników oraz zwierzęta przypuszczające atak.

Poczułem Twą stal, boleśnie rozrywającą mój bok. Ujrzałem Twe ob-
licze wykrzywione w uśmiechu zwycięstwa. Na daremno krzyczałeś! 
Victoria!

Czar Ognista Aura, jest czarem defensywnym. Jednostka naszej 
formacji zaatakowana w walce wręcz, oddaje połowę otrzymanych 
obrażeń atakującemu pod postacią ognistego podmuchu.

To prawda! Widziałeś mnie na wzgórzu daleko. Lecz teraz jestem przy 
Tobie i zatapiam mój miecz w Twoich trzewiach.

Czar Przyśpieszenie powoduje powiększenie zdolności mobil-
nych naszej armii. W ciągu połowy czasu przesuwa się niesłychanie 
daleko zaskakując wroga.

Wiedz że Cię widzę! Wiedz że nie umkniesz Mej Zemsty!

Czar Magiczna Strzała generuje ukierunkowaną formę materii 
zmierzającą w stronę celu. Niemożliwe jest całkowite uniknięcie tej 
Strzały, można jedynie unikać jej w końcowej fazie lotu, tak by mag 
nie zdążył zmienić kierunku jej lotu.

Haha! Szkoda że nie jesteś tego świadkiem! Oto Twoje wojsko, po-
grążone w zamęcie. Nikt nie potrafi wydać sensownego rozkazu. Pa-
nuje Bałagan i Chaos. Nie wiesz jeszcze tego?! To Ja wygrałem!

Czar Zamęt powoduje chaos organizacyjny i umysłowy pośród 
wroga. Łucznicy zapomną wystrzelić salwę, konnica zapomni jak się 
jeździ konno itp.

Już jest! Już leci! Coś co spopieli Twoje Ciało! Coś co zdmuchnie 
płomień Twojego Jestestwa!

Najpopularniejszy czar Ognistego Pocisku zamienia wiatr magicz-
ny w ukierunkowaną energię ognistą. Wybuch w miejscu uderzenia 
poraża także jednostki w bezpośrednim sąsiedztwie, bez znaczenia 
czy Nasze czy Wroga.

Czy dobrze? Czy aby na pewno? Twe lico rozjaśnia uśmiech tryumfu! 
Myślałeś że uderzysz pierwszy?! Myliłeś się srodze !!

Czar Pierwotnego Uderzenia, pozwala na atakowanie jednostek 
wroga pomimo ich zdolności czy predyspozycji bądź talentów do 
atakowania znienacka.

Twe Wojska stoczyły się z Góry! Niczym lawina przewalając się przez 
moje szyki obronne! Większość Twoich przewracała się w trakcie ata-
ku zbiegając z Góry?? A to pech!

Czar Pech wywołuje wszelkie negatywne skutki w ofierze tegoż
zaklęcia. Wszelkie rzeczy które mogły się nie udać, a to pech, nie 
wychodzą…

Tak! Wiem! Otoczyłeś Mnie swoimi! Czemuż jednak nie przystępujesz 
do ataku?!

Czar Ognisty Okrąg wywołuje wybuch ognistego podmuchu, za 
każdym razem, gdy jednostka będąca pod działaniem tegoż czaru jest 
atakowana. Działa jednakowoż skutecznie na atakujących z każdej 
strony.

Widzisz to? Czyściutkie Niebo! Mimo to co chwila Twe wojska razi 
piorun! Siejąc śmierć i zwątpienie!

Czar Piorun wyzwala niezwykle potężne wyładowania atmosfe-
ryczne, zwane przez niewiernych burzą, siejąc śmierć i zniszczenie 
na wyznaczonym obszarze.

Myślałeś że jesteś sprytny? Myślałeś że mnie przechytrzysz? Mocno 
się myliłeś Przyjacielu! Lustro zawsze zadziała!

Czar Magiczne Lustro odbija rzucane czary, jednakowoż oddając 
połowę zadawanych obrażeń rzucającemu czar.

A więc jesteś! A więc jesteś większy! Myślisz że rozmiar ma jakieś 
znaczenie?

Czar Implozja kurczy we wszelkich możliwych wymiarach ofiarę
zaklęcia, aż do momentu następującej implozji. Praktycznie żadne 
czary nie są w stanie przerwać tegoż procesu. Jedyny wymóg, aby 
ofiara była w zasięgu rzucającego zaklęcie…

Nie pozostało mi już nic! Sprawa przegrana! Wojsko w rozsypce! Za-
cznie się rzeź! Ale nie moja!

Czar Zagłady jest zaklęciem najwyższego poziomu. Rzucanym 
niechętnie, albowiem powoduje obrażenia u wszystkich znajdują-
cych się w zasięgu wzroku rzucającego jednostek, nie wykluczając 
własnych.

Jesteś tu! I już Cię tu nie ma! Victoria mea est!

Czar Dezintegracji rzadko wykorzystywany, albowiem znany jest 
tylko najlepszym, powoduje całkowitą niwelację przeciwnika. Żadne 
czary wskrzeszające nie zadziałają, albowiem nie ma co wskrzeszać. 
Totalna anihilacja!

Co się stało?! Jakiś dziwny ten dzień?! Oczywiście to Dzień Bitwy! Ot 
dlaczego! Czujesz się źle?! Może obozowy medycjusz ci pomoże?

Czar Klątwa jest jednym z najczęściej stosowanych czarów bojo-
wych. Mimo swej niepozornej nazwy potrafił zmienić bieg niejednej
bitwy czy kampanii. Ofiary tegoż zaklęcia czują się nieswojo, choro-
bliwie wręcz czy nawet defetystycznie. W walce o ile uda im się sta-
nąć w szeregu, posiadają połowę swoich możliwości ofensywnych.

Hahahaha! Nic Ci nie pomoże! Żadne środki od medyka! Już za chwil 
kilka sczeźniesz na tym polu!

Kolejny pospolity czar czyli Trucizna, zadaje ofierze w każdej no-
wej chwili walki dodatkowe obrażenia, w których jedynie leczenie 
magiczne może dopomóc.

Tak! To Ona! Nasza Melodia! Nektar na Nasze uszy, Ciernie w Oku 
wroga!

Jarosław „Tadeopulous” Smolar

M a g i a  b o j o w a
artykuł | fantasy

Magia bojowa

mailto:Jaroslaw.Smolar@eib.com.pl
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Czar Pieśni Anielskiej/Diabolicznej zada-
je bezpośrednie obrażenia wrogim jednost-
kom, własnym nie czyniąc krzywdy, a nawet 
szczęście i morale podnosząc.

Atakowałeś w pełnym pędzie! I co?! Stoisz 
dalej tam gdzie stałeś!

Czar Trzęsawisko/Lotne Piaski/Muł/Po-
grążenie obniża mobilność jednostek wroga 
na polu bitwy.

Czujesz to? To moja ręka! Dotykam Cię 
w miejscu gdzie nie masz pancerza! Zimno 
Ci?! Trzęsiesz się z chłodu?! Przecież mamy 
środek lata!!

Czar Wampiryczny Dotyk, wysysa z ofia-
ry życie, ofiara musi być dotknięta gołą ręką
w gołe ciało niezabezpieczone żadnym ciu-
chem ni pancerzem.

Klęknijcie i nie lękajcie się! Wasza Ofia-
ra wzmocni Nasze szeregi! Pokonamy Ich, 
a Was nigdy nie zapomnimy!

Czar rzadko stosowany na polu bitwy, 
poświęca własne jednostki, aby dodać sił ży-
ciowych innym.

Jestem z Wami! Na każdym kroku! W każdej 
chwili Waszego oddechu! Poczujcie Swoją 
moc i Moją!

Czar Błogosławieństwa dodaje animuszu 
i szczęścia swoim jednostkom, zadają one 
podwójne obrażenia w walce.

Nie lękajcie się bitwy! Nie lękajcie się ran! 
Jam jest Ten co Was obroni!

Czar Niebiańskiej/Demonicznej Tarczy 
wyzwala eterycznego Protektora, który bie-
rze na siebie połowę obrażeń otrzymanych 
w walce przez ściśle określony czas.

Jam Jest Waszą Ostoją! Jam Jest Tym Do 
Którego modły wznosicie! Nigdy nie zwątpi-
cie w Mą pomoc!

Czar Egzorcyzmów znosi wszelkie nega-
tywne skutki czarów rzucanych przez wroga, 
wyłączając te najwyższego rzędu jak Dezin-
tegracja.

I Nic! Powiadam Wam, Nic nie jest w stanie 
ruszyć Was, ni Waszego Dobytku!

Czarem defensywnym jest Sanktuarium, 
wymagający na atakujących jak i broniących 
się brak aktywności. Jedynie nierozważne 
działania ofensywne rzucającego czar, są 
w stanie rozplątać zaklęcie, bądź przemija-
jący czas…

Tak! Twe oczy cię nie mylą! Twa skóra tward-
nieje, i nic nie wyrządzi jej szkody!

Czar Kamienna Skóra jest typowym za-
klęciem niskiego poziomu, zwiększając 
obronę sojuszniczej jednostki o jedną czwar-
tą jej standardowego poziomu.

Widzę to Twoimi Oczyma! Tak! Dokładnie 
tak! Po twoim uderzeniu zostanie jedynie 
wspomnienie o wrogu!

Czarem wspomagającym sojusznicze jed-
nostki jest Siła Olbrzyma, zwielokratniające 
siłę oraz zadawane obrażenia przez sprzy-
mierzonych.

Nie widzisz go? Jak to możliwe? Stoi w za-
sięgu strzału! Na pewno ktoś z nas trafi! Na-
pnij łuk!! Wypuść strzały na moją komendę! 
POSZŁYYYYYYY!!

Czarem chroniącym na polu bitwy własne 
jednostki przed ostrzałem wroga, jest Roz-
mycie. Dzięki temu zaklęciu podmiot czaru 
ma odpowiednio mniejsze szanse na trafienie
bronią dystansową przez wroga.

Twe serce jęczy w mojej ręce! Twe serce zlęk-
nione wyczekuje okazji żeby uciec! Twe serce 
podpowiada Ci jedno! UCIEKAJ!

Zaklęcie Tchórza, obniża maksymalnie 
morale oponenta, jednostka która nie potrafi
się oprzeć temu zaklęciu ucieka w popłochu 
z pola bitwy.

Teksta inspirowana Heroes of Might & 
Magic IV czy innych AD&D ;-)

Jakub „Qba” Kasper

Jarosław „Tadeopulous” Smolar

mailto:kasperjakub@wp.pl
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W światach gier fabularnych – nie tylko 
fantasy – wojna jest codziennością. Ciągle 
jakiś kraj albo imperium ściera się z innym, 
werble wojenne niemal nigdy nie milkną. Jak 
to jednak wpływa na grę i świat? Gdzie tutaj 
miejsce dla graczy, jakie możliwości stwa-
rza rozpętanie wojny w RPG? Zapraszam 
do lektury artykułu, w którym postaram się 
pokrótce zaprezentować kilka wartych uwagi 
aspektów.

POCZĄTEK

Wszystko ma swój początek. Wojna tak-
że. Dlaczego gracze nie mieliby mieć z tym 
coś wspólnego? Może brali udział w dyplo-
matycznym spotkaniu, które zakończyło się 
niepomyślnie (albo pomyślnie – zależy jaki 
był cel zebranych) i doprowadziło do wypo-
wiedzenia wojny przez jedno z zaangażowa-
nych mocarstw? Może zostali – świadomie 
lub nie – wysłani z zadaniem wykonania ak-
cji prowokacyjnej, która przyczyniła się do 
zerwania traktatu pokojowego? Sesja ukazu-
jąca graczom pierwsze dni wojny, za którą 
być może są odpowiedzialni, może być po-
czątkiem całej kampanii.

Pomysły na przygody:
* Gracze są członkami świty dyplomaty 

nadzorującego proces wymiany jeńców 
z wojny, która niedawno się zakończyła. 
Mogą także być jeńcami, którzy mają być 
zwolnieni. Do wymiany jednak nie do-
chodzi – okazuje się, że spotkanie dwóch 
stron (w jakiejś granicznej wiosce) było 

pułapką. Giną niemal wszyscy, gracze 
wraz z dyplomatą uciekają. Czy zdołają 
zapobiec kolejnej wojnie? Może jest już 
za późno…

* Bohaterowie zatrzymali się w niewiel-
kim forcie na granicy z sąsiednim króle-
stwem. Nocą następuje atak wojsk wroga, 
w wyniku którego twierdza upada. Jeden 
z graczy rozpoznaje dowódcę przeciw-
ników – jest to generał wojsk ojczyzny 
graczy. Wszyscy żołnierze są przebrani 
w mundury przeciwników – cała akcja 
jest prowokacją, aby usprawiedliwić wy-
powiedzenie wojny. Może gracze zarzą-
dzali fortem i tuż przed atakiem nakazano 
im wycofać większość wojsk. Posłuchali, 
czy sprzeciwili się przeczuwając pod-
stęp?

* Graczy prosi o pomoc znany neuroche-
mik. Twierdzi, że rząd pracuje nad bronią 
biologiczną, która ma zniszczyć mieszcz-
kańców sąsiedniego kraju. Kiedy nauko-
wiec próbował zdradzić prawdę prasie, 
cudem uniknął śmierci. Ucieka od tego 
czasu. Jeśli broń zostanie użyta ojczyzna 
graczy może czeka konflikt ze znacznie
silniejszym przeciwnikiem.

ZMIANY

Nie należy zapominać, że starcie zmienia 
oblicze świata gry – jeśli bowiem każda se-
sja będzie się kończyć na zasadzie „wszystko 
wróciło do normy”, gracze szybko się znu-
dzą. Niech upadają królestwa, imperia ob-
racają się w pył, powstają nowe mocarstwa 

o większym zasięgu niż poprzednie – może 
bardziej złowrogie, a może spokojne i poko-
jowe dla odmiany. W skrajnych przypadkach 
spokojny świat fantasy może się przerodzić 
w postapokaliptyczne zgliszcza – w końcu 
dlaczego ograniczać wyobraźnię?

Pomysły na przygody:
* Imperium zostaje podbite przez hordy 

barbarzyńców, a na tronie zasiada ubrany 
w skóry wódz dzikich band. Arystokracja 
jest wyrzynana, gracze zostają wybrani 
jako doradcy nowego władcy albo dostają 
polecenie zlikwidowania go.

* Naukowcy konstruują superpotężną broń, 
którą zamierzają użyć jako straszaka 
przeciwko krajowi, z którym są w zimnej 
wojnie. Broń zostaje użyta (może przy-
padkowo), niszcząc wszystko w promie-
niu wielu setek kilometrów (może była 
to broń atomowa, termojądrowa albo 
supersilne zaklęcie?). Skutki są przeraża-
jące, ludzie nadal umierają, a tymczasem 
władcy zamierzają użyć broni ponownie. 
Czy gracze wysłani z misją podłożenia 
bomby zaprotestują, czy też wypełnią 
zadanie? Może nie wiedzą, co jest celem 
wyprawy?

SZPIEDZY

Gracze wcielają się w postacie agentów 
wysłanych na terytorium wrogiego pań-
stwa. Nie będą brać bezpośredniego udziału 
w walce, ale mogą wykonywać zlecone misje 
– uwolnienie jeńca wojennego, sabotaż wo-

Tomasz Kucza

W o j e n n a  p o ż o g a
artykuł | dowolny system

Jakub „Qba” Kasper

Wojenna pożoga

mailto:magnes@poczta.fm
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jennych machin lub urządzeń, organizowanie 
ruchu oporu, zdobywanie istotnych informa-
cji, kradzież dokumentów i planów…

Na pewno Mistrzowi Gry nie zabraknie 
szybko pomysłów na przygody. Całość za-
kończy się zwycięstwem i powrotem do oj-
czyzny albo więzieniem i w efekcie nawet 
plutonem egzekucyjnym (lub szubienicą), 
jeśli gracze nie zdołają uciec. Pomysłów na 
scenariusze dostarczą wszelkiego rodzaju 
powieści i filmy szpiegowskie.

W czasie działań wojennych często gra-
cze mogą zostać zmuszeni do zabijania roda-
ków, aby nie zdradzić, że są szpiegami, mogą 
także paść ofiarą własnych żołnierzy.

Pomysły na przygody:
* Gracze dostają zadanie dotarcia do ob-

lężonego miasta, by dostarczyć pewnemu 
naukowcowi informacje, które pozwolą 
mu zbudować broń (stworzyć czar) zdol-
ną odeprzeć wroga i uratować miasto.

* Ruch oporu stał się poważnym proble-
mem, dlatego gracze dostają zadanie in-
filtrowania go i dostarczania informacji
o posunięciach przywódców rebeliantów.

DYPLOMACI

Uczty w ambasadach, dworskie intrygi, 
często szpiegostwo i próba jak najlepszego 
reprezentowania ojczyzny – wszystko to czę-
sto ciężko pogodzić. Dodatkowo w wypadku 
rozpoczęcia się wojny można źle skończyć. 
Na pewno też trafi się często okazja toczyć
rozmowy pod ostrzałem moździeży.

Pomysły na przygody:
* Na równinie zebrały się armie imperium 

i dzikich barbarzyńców. Gracze – jako 
przedstawiciele jednej ze stron – muszą 
przekonać drugą, ze walka jest niepo-

trzebna i tylko ułatwi wygraną trzeciej 
stronie (siłom zła). Nie wiedzą, że jeden 
z członków korpusu dyplomatycznego 
jest opanowany przez złe siły.

* Gracze są dyplomatami wielkiego impe-
rium w małym, spokojnym kraju – może 
świadomie wybrali miejsce na swoją 
emeryturę. Tymczasem ktoś morduje bez-
litośnie członków ich korpusu. Dodatko-
wo pada oskarżenie o korupcję, ponieważ 
ktoś przelał na ich konto ogromne sumy 
pieniędzy. W rzeczywistości intryga jest 
dziełem terrorystycznej grupy, która za-
mierza przejąć władzę w państewku, li-
czy zaś na wykorzystanie wydarzeń do 
podważenia prawowitej władzy.

SŁUŻBY SPECJALNE

Grupa osób solidnie wyszkolonych, przy-
gotowanych na wszystko, wysyłana na misje 
pozornie samobójcze. Jasne rozkazy, proste 
zadania, ale często komplikacje, które wy-
magają sprytu i wykorzystania wszystkich 
umiejętności. Dodatkowo w tle stale przepy-
chanki w hierarchii służb specjalnych.

W czasie wojny najczęściej misje będą 
wykonywane na terenie wroga, może się też 
wydarzyć, że będzie konieczne jakieś we-
wnętrzne śledzctwo albo zdobycie technolo-
gii, czy informacji z innego kraju.

Pomysły na przygody:
* Ważny jeniec jest transportowany z jed-

nego miejsca na drugie. Gracze dostają 
misję odbicia go i dostarczenia w bez-
pieczne miejsce. Kiedy się udaje, okazuje 
się, że jeniec potrzebuje ich pomocy do 
wykonania innego zadania.

* Wrogie wojska zajęły miasto, gdzie znaj-
dowała się ważna baza wojskowa. Gracze 
dostają rozkaz utrzymać podziemną bazę 

do czasu, aż zebrani tam naukowcy do-
kończą ważny eksperyment.

ŻOŁNIERZE

Gracze mogą stanowić oddział wojsko-
wy, niewielką jednostkę specjalnego prze-
znaczenia (np. oddział rozpoznania). Zapew-
ne każdy członek grupy będzie pełnił inną 
rolę – będzie dowódca, snajper, pirotechnik, 
medyk, a może nawet jakiś cywilny lub nie 
naukowiec.

Pomysły na przygody:
* Grupa zostaje odcięta i znajduje się na 

terytorium wroga. Musi przedrzeć sobie 
drogę z powrotem. Tymczasem okazu-
je się, że miejsce zostało przejęte przez 
dowódcę wyznającego mrocznego boga 
i jeńcy są składani w ofierze w strasznych
rytuałach. Jaki jest cel tych okropieństw? 
Czy gracze zdążą umknąć, czy może zde-
cydują się zaatakować kultystów?

* Podczas wojny w dżungli zaginął cały 
oddział. Gracze zostają wysłani, by go 
odnaleźć i dowiedzieć się co się stało. 
Szybko okazuje się, że najwyraźniej do-
wódctwo znało prawdę, ale całą sprawę 
próbuje się zatuszować. Czy drugi od-
dział przeszedł na stronę wroga? A może 
dowódca tamtych ludzi postanowił zostać 
bogiem miejscowych ludzi?

CYWILE

Podczas wojny głównym zadaniem staje 
się zachowanie życia i zdobycie – wszelkim 
kosztem – żywności. Możliwe, że nie tylko 
dla siebie, ale także dla przyjaciół i rodziny. 
Kradzieże, zabójstwa są na porządku dzien-
nym. Ale o ile w niektórych ludziach nędza 
rodzi złe instynkty, o tyle w innych zostało 
jeszcze dobro i są skłonni pomóc, na ile po-
trafią.

W przypadku arystokracji najważniejsze 
to utrzymać majątek, jeśli bowiem szlachcic 
zostanie bez niczego, nie będzie w stanie po-
radzić sobie we wrogim świecie, nagle zde-
gradowany do roli nędzarza.

Pomysły na przygody:
* Gracze przypadkowo stają się opiekuna-

mi grupki dzieci z sierocińca, który został 
zbombardowany przez wrogie wojska. 
Czy będą w stanie uratować wszystkich? 
Wyżywienie takiej grupy w czasie wojny, 
kiedy pola płoną, nikt nie zbiera upraw, 
a zima zbliża się nieubłagalnie, będzie 
bardzo trudne. Niedożywieni będą za sła-
bi, by podróżować, staną się podatni na 
choroby… Jak daleko posuną się bohate-
rowie, by uratować swoją grupę?

* Miasto graczy zostało zrównane z ziemią 
bronią nowego typu. Niewielu ocalało, 
woda jest zatruta, brakuje żywności, wie-
lu choruje. Co zrobią, by przetrwać?

POSZUKIWACZE PRZYGÓD?
Zwykłe poszukiwanie przygód będzie 

w czasach wojny bardziej niebezpieczne niż 
zazwyczaj. Może na polach bitew narodzą 
się nowe potwory albo przebudzą śpiące od 

Jakub „Q
ba” Kasper

Tomasz Kucza

mailto:kasperjakub@wp.pl
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wieków monstra. Jednocześnie wybuchy 
mogą odsłonić ruiny zapomnianych świątyń 
i skarbce.

Pomysły na przygody:
* Gracze znajdują wejście do legendarne-

go podziemnego miasta. Gdy zajmują się 
grabieniem skarbów, do metropolii wkra-
czają wojska i zakładają obóz. Czy boha-
terowie będą w stanie wykorzystać dawną 
magię starożytnego miejsca, by utorować 
sobie drogę ucieczki?

* Aby uratować umierające Prastare Drze-
wo Elfów, konieczne jest zdobycie arte-
faktu, który wpadł w ręce generała armii 
stacjonującej w stolicy kraju. Gracze wy-
ruszają na – pozornie skazaną na niepo-
wodzenie – misję.

ZBAWCY ŚWIATA

Przypadkowo gracze mają możliwość 
uratowania całego świata przed zagładą albo 
zostają wybrani do takiego zadania. Łatwe 
do zapoczątkowania w heroic fantasy, ale 
w innych systemach także może mieć swój 
urok. Może odkrywają, że ktoś zamierza 
użyć broni masowej zagłady w prowadzonej 
wojnie (biologicznej, chemicznej, jądrowej, 
magicznej) albo szykuje się do straszliwego 
rytuału ożywienia przedwiecznego bóstwa? 
Bohaterowie mogą wyruszyć na długą i peł-
ną niebezpieczeństw misję, a przy okazji stać 
się świadkami wielkich wydarzeń. Na końcu 
dobrze wprowadzić scenę oblężenia miasta 
i wielkiej bitwy – klasyczne, ale zawsze robi 
wrażenie.

Pomysły na przygody:
* Gracze dowiadują się, że wojna, którą 

toczy ich kraj, została wywołała przez 
szarą eminencję – pradawnego maga, 
nekromantę albo szalonego naukowca, 
który opanował imperatora i poprzez nie-
go chce przejąć władzę nad światem. Ru-
szają, by odnaleźć sposób na pokonanie 
przeciwnika.

* Broń, którą konstruowali gracze przypad-
kowo otwarła przejście do innego wymia-
ru, skąd przychodzi cała armia wrogich 
istot. Wojna roztacza coraz większe kręgi. 
Jedyny sposób, by pokonać przybyszy 
jest zamknięcie wrót i wygranie ostatecz-
nej bitwy.

WOJNA DOMOWA

Wojna domowa oznacza niepewność kto 
jest wrogiem, a kto przyjacielem. Często 
zdarzają się zdrady i zmiany stron. Gracze 
mogą stanąć po stronie rebeliantów, próbo-
wać przywrócić na tron starego króla albo 
dążyć do utrzymania władzy tyrana. Może 
nawet jeden z bohaterów postanowił zostać 
władcą i w kolejnych scenariuszach próbuje 
zbliżyć się do tego celu?

Pomysły na przygody:
* Gracze przebywają na dworze pewnego 

króla jako goście. Wybucha wojna domo-
wa, w wyniku zamachu stanu król traci 
władzę, a goście stają się więźniami. Czy 

zgodzą się w zamian za wolność pomóc 
złapać królewicza, który uciekł? A może 
pomogą mu obalić tyrana?

* Bohaterowie służą u pewnego księcia, 
który nagle zaczyna wykonywać dziwne 
ruchy, wysyła ich na misje, nie wyja-
śniając o co chodzi. Moliwe, że prawdę 
uświadomią sobie gdy będzie już za póź-
no by się wycofać – książę planuje wojnę 
domową, która podzieli kraj na dwie czę-
ści i zawczasu zbiera sojuszników.

KOMUNIKACJA W CZASIE WOJNY

Często zwykłe formy komunikacji – 
w fantasy posłańcy, w sf nadajniki nadprze-
strzenne, w naszej rzeczywistości, poczta, 
internet, telefony – przestają działać w cza-
sie wojny. Są opóźnienia, niektóre rejony nie 
znają przebiegu działań wojennych, nawet 
nie wiadomo kto wygrywa, a kto przegrywa. 
Szerzą się plotki, a ludzie nie znają losów 
swoich rodzin. Gracze mogą być zatrudnia-
ni jako posłańcy albo mogą pomagać przy 
budowie alternatywnych metod komunikacji 
– gołębie, kruki, nielegalne radio…

Pomysły na przygody:
* Gracze eskortują człowieka (może to 

być jeden z bohaterów), który ma ma-
gicznie (albo poprzez implant) zapisaną 
w mózgu ważną dla przebiegu wojny 
informację. Okazuje się, że wraz z in-
formacją w umyśle posłańca zapisane są 
także rozkazy, niekoniecznie wpisane tam 
przez zleceniodawców graczy. Może jest 
to sposób by zlikwidować dowódcę wro-
gich wojsk?

* Gracze dostają zlecenie rozmieszczenia 
niewielkich nadajników, które tworząc 
sieć zapewnią skuteczną komunikację. 
Ktoś podąża ich śladem i niszczy nadaj-
niki.

KREW, POT I ŁZY

Często pomija się w filmach – ukazują-
cych bohaterstwo żołnierzy, patriotów (za-
zwyczaj amerykańskich) – inne strony woj-
ny. Ludzie giną masowo, żołnierze dają upust 
adrenalinie na różnorakie sposoby – gwałty 
i morderstwa są na porządku dziennym. Jak 
w eksperymencie ze studentami, którym 
kazano grać role więźniów i strażników, lu-
dzie przyjmują zachowania, jakie – jak im 
się wydaje – są od nich oczekiwane. Miły, 
nieśmiały studencik z dnia na dzień staje się 
mordercą strzelającym dla zabawy z karabi-
nu snajperskiego do dzieci.

Ale nie tylko miny przeciwpiechotne 
(w postaci np. paczek z żywnością), napalm, 
czy fosfor biały, kule karabinów, czy odłam-
ki są przyczyną śmierci cywilów. Często na-
wet w miejscach daleko od frontu po prostu 
brakuje żywności. Pierwsze umierają dzieci 
i starcy – są najsłabsze, nie potrafią walczyć
o dostęp do resztek żywności, są też bardziej 
podatne na choroby, znikają zwierzęta domo-
we, dla żywności ludzie są gotowi zabić.

Przykładowe objawy niedożywienia: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_wodny.

Pomysły na przygody:
* Magazyn ze zbiorami żywności w wio-

sce, gdzie zatrzymali się gracze, zostaje 
spalony przez najeźdźców. Okupanci do-
wiadują się, że wśród mieszkańców ukry-
wa się partyzant (lub więcej partyzantów 
– może gracze?). Rozstrzeliwują kolejne 
– losowo wybrane osoby – aż ktoś zdraj-
cę wyda. Kto pierwszy się złamie? Czy 
żołnierze uwierzą i zaprzestaną okru-
cieństw?

* Miasto na granicy, gdzie toczone są cią-
głe potyczki. Na każdym dachu może cza-
ić się snajper. Ludzie boją się wychodzić 
do sklepów. Może gracze dostaną zadanie 
zaprowadzenia w mieście porządku – za-
pewnienia bezpieczeństwa. Jak walczyć 
ze snajperami, których dodatkowo ciągle 
przybywa? Czy ukrywają się tylko na 
dachach, czy może w samochodach (na 
wozach)? Jak zatrzymać ciągłe szkolenia 
nowych (każdy snajper ma ucznia)?

MAGIA A WOJNA

W światach fantasy magia będzie mia-
ła ogromny wpływ na przebieg konfliktów
zbrojnych. Trudno wyobrazić sobie dowód-
cę, który ignorowaby możliwości jakie stwa-
rza grupka magów bojowych. Ściany ognia, 
deszcze lodowych igieł, rozstępująca ziemia 
– to tylko kilka z niezliczonych możliwości 
niesienia śmierci i szerzenia paniki w szere-
gach wroga. Gracze mogą brać udział w od-
pieraniu magicznych ataków, stanowić część 
oddziału magów, a nawet zajmować się wy-
szukiwaniem artefaktów magicznych o zna-
czeniu bojowym.

Pomysły na przygody:
* Zostaje pojmana grupa magów bojowych 

wroga. Dowódctwo sprowadza graczy 
– ekspertów od magii – aby pomogli do-
wiedzieć się, co planowali przeciwnicy. 
Szybko pojawia się podejrzenie, że jeńcy 
mogli specjalnie dać się złapać dla jakie-
goś niewyjaśnionego celu.

* Magiczny artefakt, który może przechy-
lić szalę bitwy na stronę graczy, znajduje 
się głęboko zakopany w starej świątyni. 
Niestety – dokładnie pod miejscem, gdzie 
stacjonuje wrogie wojsko. Czy bohate-
rom uda się zdobyć przedmiot przed de-
cydującym starciem?

TECHNIKA A WOJNA

W każdym świecie istnieje bardziej lub 
mniej zaawansowana technika. Często też 
wojna jest motorem napędowym, który 
przyczynia się do powstawania nowych wy-
nalazków i, czy będą to drewniane machiny 
bojowe, czy też myśliwce naddźwiękowe 
albo fazery, niewątpliwie stanowią często 
element, który przechyla szalę na jedną albo 
drugą stronę.

Gracze mogą być technikami próbujący-
mi zbudować maszynerię zdolną pokonać 
wroga, medykami szukającymi odtrutki na 
zarazę rozpuszczoną przez przeciwnika, czy 
też po prostu oddziałem z misją wykradnię-
cia planów tajnej broni.

Wojenna pożoga

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_wodny
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Pomysły na przygody:
* Gracze mają zadanie porwać naukowca, który odkrył możliwość 

przechodzenia do alternatywnych rzeczywistości. Z pomocą urzą-
dzenia, które skonstruował próbują go odszukać w równoległych 
wszechświatach.

* Przeciwnik zaczął używać na polu walki dziwnych broni miota-
jących energię. Gracze mają zbadać skąd pochodzi i kto pomaga 
przeciwnikowi.

SUPLEMENT: KOMENDY W CZASIE WALKI

Na grupie dyskusyjnej pl.rec.gry.rpg niedawno toczyła się dysku-
sja o komendach na polu bitwy, a także podczas np. akcji antyterro-
rystycznych. O ile znajomość angielskich komend (z filmów i seriali)
jest dość powszechna, to często brakuje nam polskich odpowiedni-
ków. Postarałem się zebrać poniżej trochę komend po angielsku i pol-
sku. Zbiór jest mocno niedopracowany, ale może komuś się przyda.

przyjąłem – roger
kończy się amunicja – ammunition depleted
bez odbioru – out
biegiem – get movin’
cel poza zasięgiem – target out of range
cel zniszczony – target eliminated, target neutralized
czekamy na rozkazy – awaiting orders
czysto – clear
głowy nisko – keep your heads down
jesteśmy pod ostrzałem – receiving fire, taking fire
jesteśmy pod zmasowanym ostrzałem – we’re under heavy fire
koniec amunicji – out of ammo
kryć się – take cover
mamy zabitych – men down
na pozycji – in position
na ziemię – on the ground
nadlatują – incoming
nie – negative
nie brać jeńców – no prisoners
nie ruszaj się – hold still
nie strzelać – don’t shoot
odbiór – over
odmawiam – negative
odwrót – retreat
osłaniaj mnie – cover me
oszczędzać amunicję – conserve ammunition
padnij – hit the ground
poddajemy się – we surrender
podnieś broń – pick your weapon
potwierdzam – affirmitive
powstań – stand up
przegrupować się – regroup
rozejść się – break ranks
ruszać się – go, go, go
ruszaj się – on your feet
potrzebna pomoc medyczna – medic
strzelać bez rozkazu – fire at will
teren zabezpieczony – area secured
tracimy kontakt – breaking contact
wstrzymać ogień – cease fire, hold fire
wycofać się – pull back
za mną – follow me
zabezpieczyć teren – secure the area
zabić wszystkich – kill them all
zatrzymaj się – hold
zauważono wroga – enemy spotted
zostałem trafiony – i’ve been hit
zachowaj pozycję, zostań na miejscu – hold your position

Wersja tego minizbioru komend, którą można poprawiać i uzupeł-
niać, znajduje się w GOBASie.
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Tomasz Kucza

http://gobas.wrota.com.pl/index.php?title=Komendy_z_pola_walki
http://www.rebel.pl/product.php/10/2151/Citadels---gra-karciana.html?aff=591
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Kacper „Hilsim” Pluta, Manedhel

Dzierżyciele  Ostrza
opis zakonu ze świata Planescape

artykuł | Planescape, dowolny system

Dzierżyciele Ostrza to zakon stary jak same sfery. Nieraz do uszu 
mieszkańców dochodzą pogłoski o tajemniczym przywróceniu za-
chwianej równowagi. I choć nie jest to regułą, bardzo często stoją za 
tym Dzierżyciele.

Według legend zakonu wywołali nawet Wojnę Krwi – prastary 
konflikt między mieszkańcami Otchłani i Dziewięciu Piekieł. Bojąc
się, że czarcie rasy mogłyby się zjednoczyć i wspólnie stanowić duże 
zagrożenie dla sfer, Zakon, aby utrzymać równowagę, skłócił obie 
rasy – diabłów Baatezu i demonów Tanar’ri. I choć udział Dzierży-
cieli w tym wydarzeniu wydaje się przesadzony, w każdej legendzie 
jest ziarnko prawdy…

Większość źródeł mówi, że wybuch Wojny Krwi był naturalnym 
skutkiem odmienności poglądów na zło obu ras, a Zakon nie miał 
żadnego wpływu na wybuch konfliktu. Jest to w dużym stopniu
prawda, lecz nie cała. Misje Zakonu pozostają tajne, toteż nic dziw-
nego, że nie wiedzą o tym żadne źródła (może poza tymi nielicznymi 
Widzącymi Przeszłość – lecz kto tak naprawdę zwraca uwagę na ich 
opowieści?).

Gdy jedna ze stron (ponownie kroniki milczą na temat tego wy-
darzenia), zaczęła uzyskiwać dzięki rewelacyjnej strategii przewagę 
i była o krok od wygrania Wojny1, Zakon namówił neutralnych dotąd 
Niebian na potajemne wsparcie przegrywającej strony. Pozwoliło to 
utrzymać równowagę trwającą po dzień dzisiejszy.

Kolejną legendą, która wydaje się być przesadzona, jest opowieść 
o członku Zakonu, który poświęcił życie i zjednoczył się z Równo-
wagą – stał się jej uosobieniem – Panią Bólu. Od tego momentu ma 

stać na straży balansu tam, gdzie łączą się wszystkie sfery. Symbolem 
jego pochodzenia mają być ostrza wokół głowy.

Nie można zostać członkiem Zakonu – trzeba się nim urodzić. 
Nieważna jest rasa i płeć. Potem trzeba zostać znalezionym przez 
członka Zakonu o nieskalanej reputacji. Gdy Dzierżyciel dostrzeże 
potencjał istoty, po krótkiej obserwacji bierze ją za ucznia nazywa-
nego Sar’ratinem. Jakkolwiek przynależność duszy do Dzierżących 
jest niezależna od rasy, tak wybór ucznia często jest podyktowany 
gatunkiem mistrza. Githzerai z reguły wybierze githzerai itp., choć 
nie jest to regułą. Rasy rzadkie wśród członków Zakonu nieczęsto 
mają możliwość wyboru kogoś swojej rasy (np. baatezu).

Sar’ratin wraz z decyzją o dołączeniu do Dzierżycieli Ostrza po-
rzuca dotychczasowe życie. Aby być dobrym Dzierżycielem, musi 
się całkowicie poświęcić sprawie.

Z tego, co wiadomo, Dzierżyciele nie noszą zbroi, tylko niekiedy 
szaty z czystej materii cienia. Szata taka jest idealnym sposobem na 
ukrycie się. Posiada pelerynę i kaptur, jest niezwykle odporna na roz-
cięcia, żywioły oraz magie. To, skąd biorą się takie szaty, jest owiane 
mgłą tajemnicy.

Sar’ratin jest podawany szeregowi rytualnych sprawdzianów 
i wieloletniemu treningowi, który naprawdę trwa przez całe ży-
cia., Według filozofii Zakonu, życie jest ciągłą nauką. Ostatecznym
sprawdzianem jest ceremonia Kahar’rak, o której wiadomo tylko tyle 
że podczas niej Sar’ratin wykuwa dla siebie ostrze i umieszcza w nim 
połowę swojej duszy w celu stania się jednym z bronią. Ostrze jest 
największą świętością dla Dzierżyciela. Może nim władać jedynie 
osoba, która je wykuła lub osoba posiadająca świadomą zgodę po-
siadacza. Gdy umiera Dzierżyciel Ostrza, umiera także ostrze. Gdy 
zniszczone zostaje ostrze, zniszczony zostaje właściciel – jedno nie 
może istnieć bez drugiego.

Jakub „Q
ba” Kasper

1 Nie jest bowiem całą prawdą, to co się mówi teraz – że zakończenie 
Wojny nie jest i nie było możliwe. Tylko połowa jest prawdą – już nie jest to 
możliwe. Aczkolwiek było.

Dzierżyciele Ostrza

mailto:hilsim@gazeta.pl
mailto:manedhel@o2.pl
mailto:kasperjakub@wp.pl
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Dzierżyciele Ostrza są szkoleni w sztuce cieni, słowa, umysłu, 
ciała i miecza. Mistrzostwo w danej dziedzinie zależy od rasy i pre-
dyspozycji.

Dzięki sztuce cieni potrafią być niewidoczni i niezauważalni.
Sztuka słowa uczy ich realizowania celów bez dobywania ostrza, 
polegając tylko na słowach. Znajomość sztuki umysłu pozwala chro-
nić umysł przed psioniką i magią umysłu – trzeźwość myśli jest dla 
Dzierżyciela bardzo ważna. Dzięki sztuce ciała potrafią manipulować
ciałem, znieść największy ból i przyjąć najpotężniejsze uderzenie nie 
tracąc kropli krwi. Sztuka Ostrza to najważniejsza ze sztuk – uczy 
jednoczenia się z bronią, poznania i wykorzystania jej potęgi. Pozna-
jąc broń, Dzierżyciel poznaje samego siebie.

 Sar’ratin musi na początku treningu wybrać rodzaj broni, jaki 
będzie chciał wykuć i używać przez całe życie. Rozpoczyna treningi 
namiastką broni, czymś, co ma imitować wybrany typ – to ma mu dać 
podstawy do późniejszej nauki Sztuki Ostrza.

Sar’ratin jest poddawany szeregowi rytuałów. Niektóre są zależne 
od rasy – na przykład pozbycie się typowych rasie, a szkodliwych 
Dzierżycielowi instynktów (np. nienawiść między Tannar’ri i Baate-
zu). Dzierżyciel stoi na straży równowagi i pomniejsze rasowe ani-
mozje nie mogą mu przeszkadzać w ocenie sytuacji. Niewiele wia-
domo o samych rytuałach, podobnie jak o Zakonie, znany jest jednak 
jeden z rytuałów – Rytuał Wchłonięcia. Podczas niego, pięciu najpo-
tężniejszych Dzierżycieli i mistrz Sar’ratina równocześnie dotykają 
ucznia ostrzami, wypowiadając przy tym szereg skomplikowanych 
inkantacji. Osoba poddaje się dziwnej przemianie i otrzymuje cząst-
kę każdej ze sfer, dzięki czemu słyszy wołania dusz agentów i może 
raz na jakiś czas przenieść się na wybraną przez siebie sferę lub wy-
słać tam swój umysł bądź inną osobę. Potrafi także poruszać się po
dowolnym planie tak, jakby był jego rodzimym mieszkańcem.

Agentem Zakonu nazywana jest istota o czysto neutralnej duszy. 
Gdy w jej obecności ma miejsce większe zakłócenie równowagi, du-
sza cierpi. To cierpienie właśnie jest sygnałem, który potrafią odbie-
rać Dzierżyciele.

Liczba członków zakonu nie jest znana. Niektórzy twierdzą, że 
zawsze jest ich tylu, co sfer, inni twierdzą, że każda z ras rozumnych 
ma Dzierżyciela Ostrza. Gdy któryś z członków zakonu zhańbi jego 
imię lub doprowadzi do naruszenia równowagi, zabiera mu się ostrze, 
a jego posiadacza skazuje na życie w cieniu tego, kim był kiedyś.

 Nikt nie wie, gdzie znajduje się twierdza Dzierżycieli Ostrza. Tak 
naprawdę, nikt nie wie również, czy naprawdę istnieje. Niektórzy 
mędrcy, przekonani o jej istnieniu, twierdzą, że znajduje się na ja-
kimś półplanie. Prawie nikt nigdy nie widział żadnego z Dzierżycieli, 
a przynajmniej tego nie pamięta lub nie zdaje sobie z tego sprawy. 
Dzierżyciele podobno znakomicie potrafią manipulować pamięcią.

Zakon nie posiada żadnego symbolu czy znaku, ale posiada swoją 
runę, która znajduje się na ostrzach członków Zakonu – lecz jaką ma 
moc lub znaczenie – nikt nie wie.

Zakon nie wyznaje żadnego z bogów. Mówi się nawet, że niektó-
rzy bogowie równowagi należą do zakonu – i mają takie same pra-
wa jak każdy inny Dzierżyciel. Członkowie Zakonu zawsze wierzą 
w sprawę – w równowagę.

Autorzy są administratorami jedynego polskiego forum Planesca-
pe – www.planescape.forum.4.pl.

Maedhros
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Kacper „Hilsim” Pluta, Manedhel

http://www.planescape.forum.4.pl
mailto:maedhros@op.pl
http://www.rebel.pl/category.php/639/Dungeons-Dragons-Miniatures.html?aff=591
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Paweł „Saem” Sasko

H e r b a c i a r n i a  b a b u n i
P i o  L u  C h u n

lokacja do dowolnego systemu fantasy

artykuł | dowolny system fantasy

Herbaciarnia babuni Pio Lo Chun jest bez wątpienia od dawien 
dawna najważniejszym punktem spotkań wszystkich wyrafinowa-
nych osobistości, a i autochtoni zaglądają tam nierzadko. Za przy-
stępną cenę można napić się prawdziwej herbaty, parzonej podług 
najstarszych receptur. Herbaciarnia to niewielki budynek z gładko 
ciosanych belek z mocno osmolonymi ścianami. Gdy gracze zjawią 
się w okolicy, bez wątpienia w ich nozdrza wedrze się silny, orzeź-
wiający zapach, a bardziej wyczulone osoby, wychwycą niewielkie 
pulsowanie magicznej energii.

Zwykle nad drzwiami herbaciarni kołysze się sczerniały szyld, 
a w odrzwiach, oparta o futrynę stoi babunia we własnej osobie. Jest 
starą kobietą o przyjemnej, choć nieco pomarszczonej facjacie, a w 
zwiędniętych ustach trzyma skręta z ulubionym gatunkiem suszo-
nych liści herbaty. Uważniejsze postaci dostrzegą, że gdy tylko wcią-
gnie w płuca porcje dymu, oczy ożywiają się znacznie, zmarszczki 
wygładzają, a siwiuteńkie włosy nieco ciemnieją. Babcia postara się 
zachęcić graczy do zakupu jednego z wywarów. Poniżej znajduje 
się lista specjałów, jakie serwuje herbaciarka, wraz z opisem konse-
kwencji wypicia któregoś z nich. Oczywiście (jako MG) staraj się ze 
wszystkich sił zachęcić graczy do mieszania wywarów. Gdy wybiorą 
mądrze, nie szczędź PD lub wzmocnij ich statystyki, lecz gdy popiszą 
się głupotą, przykładnie ukaraj. Babunia, za odpowiednią opłatą, po-
radzi sobie ze spadkiem atrybutów, czy innymi fajerwerkami. A oto 
garść wiedzy, na podstawie której gracze będą mogli wybrać towar. 
W nawiasach opisane zostały konsekwencje jego konsumpcji, nega-
tywne i pozytywne.

Herbata biała produkowana jest na niewielką skalę głównie 
w Chinach. Zbiór odbywa się wczesną wiosną, gdy roślina budzi się 
ze snu zimowego. W trakcie produkcji poddawana jest tylko proce-
sowi więdnięcia i suszenia. Chińskie herbaty uważane są za prawdzi-
wy rarytas. Odmiana biała bywa wzbogacana smakowo owocowymi 
aromatami.

Pai Mu Tan White to biała herbata produkowana w niewielkich 
ilościach w południowo-wschodniej części prowincji Fujian. Daje 
klarowny napar o świeżym aromacie i gładkim, aksamitnym smaku. 
(Po wypiciu włosy postaci zmienią kolor na śnieżnobiały).

White Monkey to herbata z długimi, ręcznie zwijanymi liśćmi. 
Daje napar o jasnym kolorze. Bogaty i delikatny smak. (Spożycie 
spowoduje gwałtowny porost śnieżnobiałych włosów na całym cie-
le).

Herbata czarna, czyli odmiana powszechnie znana, poddana jest 
procesowi pełnej fermentacji, a napar może mieć ciemny, intensyw-
ny kolor lub żywy, czewonawy. Czarne herbaty pochodzą z licznych 
plantacji indyjskich, chińskich i afrykańskich. Sprzedawana jest 
w postaci liściastej, łamanej, proszkowej i pylistej. Często wzboga-
cana o kawałki owoców, orzechów, czekoladę, wanilię, karmel czy 
rum, co sprawia, że te kolorowe mieszanki pięknie pachną oraz zna-
komicie smakują.

Assam Orengajuli to herbata o delikatnym korzennym smaku oraz 
miedzianym kolorze naparu. Bardzo wysokiej jakości. (Po wypiciu 
wywaru kończyny postaci zaczną migotać jak blaszany dach oświe-
tlony słońcem, po czym na stałe zwiększy się wytrzymałość postaci 
na ciosy, a lekko miedziany połysk zostanie zachowany).

Darjeeling first flush Himalayan pochodzi z okresu pierwszych
zbiorów (koniec marca) z pięknymi liśćmi i dużą ilością białych 

tipsów. Zauważalny posmak muscat. Ogromnie ceniona przez kone-
serów. (Po spożyciu bohater uzyska na stałe niewielką odporność na 
zimno, a temperatura jego ciała będzie nieco niższa, niż innych posta-
ci. Inni bohaterowie zauważą, że ma wiecznie zimne ręce i stopy).

Nilgiri pochodzi ze wschodniej części Indii, a ściślej z Gór Błę-
kitnych. Posiada jasny ożywczy napar o pełnym i dojrzałym smaku, 
przez co jest podobna do herbat cejlońskich. (Bohater, który uraczy 
się takim ekstraktem zacznie wydzielać wokół siebie mroźną aurę. 
Inne postacie w jego pobliżu będą odczuwały dotkliwe zimno. Sam 
nic nie poczuje).

Ceylon Nuwara Elita uprawiana na bardzo dużej wysokości – 
2100m n.p.m. Jasny, lekko czerwonozłoty napar. Bardzo przyjemny 
smak. Pić z odrobiną mleka. (Heros po uraczeniu się tym specjałem 
poczuje, że może bardzo swobodnie oddychać, nawet w górskim 
rozrzedzonym powietrzu. Pozwoli mu to szybciej biegać, czy dłużej 
wstrzymywać oddech. Gdy jednak wypiję herbatę bez kilku kropel 
mleka natychmiast zacznie skakać i ucieknie w góry, przekonany, że 
jest kozicą).

Herbata zielona pochodzi z tej samej rośliny, co herbata czarna. 
Świeżo zebrane liście poddaje się więdnięciu, parowaniu, zwijaniu 
i suszeniu. W wielu regionach, wysokiej klasy zielone herbaty produ-
kuje się jeszcze klasyczną, starożytną metodą, wykonując wszystkie 
czynności ręcznie. Ma smak zabarwiony delikatną nutką goryczy, 
a w filiżance napar przybiera barwę jaśniejszą, zbliżoną do cytryno-
wożółtej lub słomkowej. Jest wysoko ceniona dzięki licznym właści-
wościom zdrowotnym.

Pi Lo Chun (Nefrytowa Spirala Wiosny) to specjał babuni. Jed-
na z najsławniejszych i najrzadszych chińskich herbat. Duże liście 
i pączki są ręcznie zwijane w maleńkie spirale. Żółtozielony napar 
ma niepowtarzalny, świeży słodkawy aromat. Herbata nadzwyczajnej 
jakości na specjalne okazje. (Jest to bardzo mocny środek oszałamia-
jący. Na babunię działa odmładzająco, gdyż jest od niego uzależnio-
na od lat. Bohater po wypiciu poczuje olbrzymia dawkę energii i z 
koszyczkiem pełnym kwiatów będzie biegał i sypał nimi na prawo 
i lewo).

Herbaciarnia babuni Pio Lu Chun

mailto:saem@poczta.fm
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Lung Ching (Smocze Źródło) to z kolei ulubiony napój nieżyją-
cego męża babuni. Wspaniała zielona herbata z miasteczka Dragon 
Well, słynąca z dużych i długich liści. Daje lekki aromat i pełny 
smak. Napar ma przejrzystą żółtą barwę i słodkawy posmak. (Nieroz-
ważna konsumpcja spowoduje, że każdy mężczyzna zacznie babuni, 
ku jej ogromnej uciesze, gorliwie wyznawać miłość. Na kobiety nie 
działa).

Japan Gyokuro Fudżijama to najwyższej jakości zielona herbata 
z Japonii. Jej igiełkowate liście są zakrywane w 90% w okresie doj-
rzewania, dlatego mają zwiększoną zawartość chlorofilu. Mają ciem-
nozielony kolor i mniejszą zawartość taniny, co powoduje, że herbata 
ma subtelniejszy i bardziej słodkawy smak. (Heros który zdecyduje 
się skosztować wywaru zacznie z wolna porastać igłami, by w końcu 
zamienić się w sosnę).

Czerwona herbata cesarzy chińskich z prowincji Yunnan słynie ze 
swych właściwości zdrowotnych. Obniża zawartość tłuszczu w orga-
nizmie, reguluje poziom cholesterolu i wspomaga procesy trawienia, 
stąd znana głównie jako odchudzająca. Daje ciemnobrunatny i gęsty 
napar o ziemistym smaku. (Wypicie jej spowoduje natychmiastowe 
wpadnięcie w anoreksję i stopniowe, początkowo niezauważalne, 
tracenie wagi. Po pewnym czasie doprowadzi to do spadku fizycz-
nych współczynników, a w konsekwencji, do śmierci).

Herbata Oolong inaczej zwana półfermentowaną, produkowana 
jest w Chinach i Tajwanie. Oolongi z Tajwanu są nieco dłużej podda-
wane fermentacji i stąd ich napar jest ciemniejszy od chińskich.

Vietnam Lotus Oolong to półfermentowana herbata z kwiatami 
lotosu. (Postać skosztowawszy naparu nic nie poczuje i odejdzie ze 
świętym przekonaniem, że herbata jej nie zaszkodziła. Zmieni zdanie 
przy pierwszej pełni księżyca, gdy porośnie długim, twardym wło-

siem i jako wilkołak popędzi buszować pomiędzy bydłem w zagro-
dach).

Herbatka Rooibos otrzymywana z krzewów rosnących w połu-
dniowych rejonach Afryki. Charakteryzuje się szczególną delikatno-
ścią w smaku i zapachu. Krzew ten nie jest spokrewniony z żadną 
z odmian krzewów herbacianych. Zbierane są liście, łodyżki i małe 
gałązki, które po długim okresie suszenia tnie się na dwie lub trzy 
wielkości. Herbata nie zawiera kofeiny, nadaje się znakomicie jako 
substancja uspokajająca. (Wypicie tej esencji spowoduje natychmia-
stową śpiączkę).

Yerba Mate nazywana zwykle dobroczynnym narkotykiem, lub 
zielonym złotem Indian. Wytwarzana jest z liści ostrokrzewu para-
gwajskiego. Poza podstawowymi substancjami odżywczymi jest bo-
gata w tzw. ksantynyny oraz w witaminy A i C. Ma działanie moczo-
pędne i uśmierza łaknienie, zaleca się ją jako środek wspomagający 
w kuracjach odchudzających. Ponadto korzystnie wpływa na cały 
organizm, zwłaszcza na układ nerwowy, wzmacnia ciało i umysł. 
Dzięki zawartości kofeiny zwalcza senność oraz zmęczenie. Napar 
zielonobrązowy, cierpki i aromatyczny. (Nierozważny gracz, który 
postanowi skosztować specjału, po kilku chwilach dostanie biegun-
ki tak strasznej, że praktycznie nie opuści latryny. Efektem będzie 
śmierć z odwodnienia).

Lapacho to zioło pozyskiwane z drobno pociętej kory drzew, ro-
snących w wysokich Andach. Lapacho zawiera wiele mikroelemen-
tów, które przechodząc do naparu, nadają mu orzeźwiający i leczniczy 
walor. Systematycznie spożywany wzmacnia odporność organizmu, 
przynosi ulgę w czasie ataków alergii, pobudza pracę jelit, odtruwa 
wątrobę i działa odprężająco. (Wypicie tego wywaru pomoże przy 
wszystkich chorobach wywoływanych przez wirusy, a także w łago-
dzeniu skutków innych herbatek babuni).

Jak widać picie jednego gatunku herbaty jest bardzo ryzykowne, 
toteż gracze powinni spróbować stworzyć własną mieszankę. Poniżej 
znajduje się kilka ciekawych propozycji. Jako MG zrób wszystko, by 
gracze zechcieli zaryzykować i spraw by się to opłaciło. Oto kilka 
przepisów: 
– Pai Mu Tan White i White Monkey to mieszanka, która w jednej 

chwili zamieni bohatera w Yeti. Spowoduje to oczywiście zmianę 
fizycznych i psychicznych współczynników. Przekleństwo można
odczynić za pomocą Lapacho. 

– Assam Orengajuli i White Monkey po wypiciu wywoła gwałtow-
ny porost początkowo miękkich, białych włosów na plecach he-
rosa, które po chwili zesztywnieją wyprostowane. Postać zacznie 
przypominać jeżozwierza.

– Darjeeling first flush Himalayan i Nilgiri da bohaterowi całkowitą
odporność na zimno.

– Pi Lo Chun (Nefrytowa Spirala Wiosny) i Lung Ching (Smocze 
Źródło) wypite razem spowodują u bohatera nadczynność narzą-
dów rozrodczych, co spowoduje zwiększoną produkcję hormo-
nów i stanie się przyczyną niepohamowanej chuci.

– Yerba Mate i Japan Gyokuro Fudżijama zaowocuje niepohamo-
waną biegunką, ale dość specyficzną. Postać będzie bowiem wy-
dalać strawione sosnowe igły.

– Vietnam Lotus Oolong i Herbatka Rooibos da bohaterowi zdol-
ność przemiany w wilkołaka w czasie pełni księżyca, lecz ten bę-
dzie mógł zachować resztki przytomności umysłu i w dowolnym 
momencie spowolnić funkcje organizmu by zapaść w śpiączkę.
Jak widać możliwości zastosowania herbaciarni w opowieści jest 

naprawdę dużo. Można to oczywiście związać z poszukiwaniem za-
gubionego przepisu dla babuni, co wplącze postacie w zagadkową 
wojnę dwóch herbaciarni. Możliwości jest od groma.

Ooo… już siedemnasta! Czas na herbatkę…

Paweł „Saem” Sasko
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Jarosław „Tadeopulous” Smolar

M i s h i m a
korporacja ze świata Kronik Mutantów

artykuł | Kroniki Mutantów, SF

Tekst jest uzupełnieniem opisu Merkurego poczynionego przez Marcina „Kroghula” Góreckiego w szóstym numerze WS, dokąd 
spragnionych wiedzy o Mishimie odsyłam…

Włodarze Mishimy to:
MOYA – Lord Dziedzic, Książę Mgły, Gubernator Merkurego, 

mieszka w Longshore i kontroluje największą część biznesu Mishi-
my twardą ręką. Słynie z bezwzględności, krąży też pogłoska, że jest 
schizofrenikiem.

MARU – Spadkobierczynia Pana, Księżna Wody, Wielka Guwer-
nantka Wenus, druga pod względem wieku we władzach imperium 
Mishimy. Jej polityka zachowuje równowagę między ślepym posłu-
szeństwem oraz konfliktem z MOYA.

MARIKO – Dziedziczka Pana, Księżniczka Niebios, Wielka Gu-
wernantka Marsa, ta piękna kobieta jest całkowicie niezależna od 
starszego rodzeństwa. Postrzegana jako niesłychanie okrutna wobec 
poddanych (nie wspominając wrogów), jak również podczas nego-
cjacji handlowych z partnerami.

Imperium biznesowe Mishimy w bardzo krótkim czasie stało się 
drugą potęgą ekonomiczną zaraz za Capitolem. Opinia określająca 
biznesmanów z kręgów Mishimy mówi o ekonomicznych geniu-
szach, bezdusznie wykorzystujących słabości partnera do negocjacji, 
umiejętnie zmieniających się wraz ze zmianą okoliczności rokowań. 
Celem gospodarki Mishimy jest produkowanie dóbr po bezprece-

densowo niskich kosztach oraz z dużo lepszą estetyką niż konkuren-
cyjne produkty. Skutkuje jeszcze jedna strategia, ulepszać produkty 
już istniejące, bo to zawsze taniej niż wymyślać i produkować nowe. 
Potężne zaplecze szpiegostwa przemysłowego dostarcza gotowych 
rozwiązań i mówi się, że jeśli Bauhaus wypuszcza na rynek nowy 
model samochodu, Mishima jest w stanie skopiować ten model, ulep-
szyć i sprzedawać wszystkim za pół ceny pierwowzoru. Mishima 
sławna jest z dotrzymywania umów handlowych, a nawet uznawana 
za twardszego negocjatora jak Cybertronic czy Bauhaus. Ciężko jest 
wynegocjować dobrą dla siebie umowę z Mishimą, chyba że Mega-
Korporacja potrzebuje cię do celów strategicznych.

Każdy pracownik Mishimy zrobi wszystko co koniecznie dla 
pracodawcy, choćby nie był on z Mishimy. Jeśli jednak potrzebna 
jest pomoc jego Włodarzowi bądź Wasalowi, pracownik poświęci 
wszystko włącznie z własnym życiem i życiem rodziny. Tradycje 
wiele wyjaśniają z tego fenomenu.

Po pierwsze rodzina jest najważniejsza. Nigdy nie możesz do-
puścić do tego, aby o Twojej Rodzinie powstała zła reputacja. Obo-
wiązany jesteś trwać w tradycji rodzinnej oraz z całych sił dążyć do 
podwyższania reputacji swojego nazwiska.

Tradycja, jak głosi przysłowie Mishimy – Tak było, tak jest i tak 
będzie! To sprawdzone rozwiązanie, jeśli ktoś twierdzi inaczej – 
szybko i gorzko tego pożałuje!

Kolejna rzecz to lojalność. Każdy od urodzenia w Mishimie jest 
otoczony troską megakorporacji całkowicie za darmo. Od urodzenia 
wpaja się zasadę: jesteś członkiem Mishimy, masz swojego Lorda 
i dziękuj mu za wszystko. Skutkuje to tym, że organizacja bądź Wło-
darz może w każdej chwili zażądać spłacenia tej pożyczki w dowol-
ny sposób.

Kolejna rzecz to sława. Mishima pamięta o ofiarach dla megakor-
poracji. Przykładem może być to, że żołd zwykłego żołnierza jest 
nikczemny, emerytura zaś dla rannego bądź niezdolnego do walki 
bardzo wysoka. Polegli zaś na polach bitew, poświęcający życie dla 
Mishimy, wynoszeni są na piedestały ponad wszystkich obywateli.

Korpus wojskowy Mishimy jest elitą żyjącą własnymi prawami 
i etyką. Ich pozycja jest podobna do tej z Bauhausu czy Imperialu. 
Rozwiązania pokojowe są preferowane, przede wszystkim dlatego że 
są tańsze i bardziej przewidywalne niż otwarty konflikt. Nie oznacza
to, że zaatakowane jednostki Mishimy będą paktować. Ich poziom 
wyszkolenia bojowego odczuła nie jedna jednostka agresora.

Spadkobiercy utrzymują własne siły zbrojne jedynie do obrony 
własnych interesów. Jedynie na Merkurym stałe siły zbrojne posia-
dają ogólne zwierzchnictwo. Jest to na rękę wszystkim, albowiem 
lokalne konflikty wymagają ogromnych nakładów pieniężnych. Na
Merkurym największa siła wojskowa to lekko opancerzone jednostki 
piechoty. Złudne lekkie opancerzenie oraz lekka broń wymagane są 
przez specyficzne warunki walki w tunelach Longshore czy innych

Mishima

mailto:Jaroslaw.Smolar@eib.com.pl
http://wiezasnow.prv.pl/numer.php?nr=6
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miejsc, gdzie żołnierze mogą być zmuszeni do walki w wąskich tune-
lach, które nierzadko są podtopione.

Taktyka sił zbrojnych jest prosta: zniszcz albo obroń. Rdzeń tej 
strategii bazuje na prostej zasadzie, jeśli nie jesteś w stanie zniszczyć 
agresora, obroń się do momentu przybycia posiłków albo zgiń za 
swoją megakorporację. Kolejną maksymą wpajaną od urodzenia jest 
„Nie oddaj ani centymetra” – lepiej zginąć niż dać plamę na honorze 
i zostać zapamiętanym jako ten, co poddał się wrogowi. Ta prosta 
strategia odstrasza potencjalnych wrogów. Lepiej nie atakować Mi-
shimy, jeśli nie jesteś pewien że szybko i skutecznie zetrzesz obronę 
w pył. Jeśli ci się to nie uda szybko, przygotuj się na zaciekłą obronę 
i jeszcze szybsze i większe odwody dla obrońców. Obrona Mishimy 
zawsze walczy do ostatniego żołnierza, a posiłki nigdy nie są dale-
ko.

Najlepsi wojownicy otrzymują zaszczytne tytuły Osobistych Sa-
murajów – Spadkobiercy bądź któregokolwiek z Wasalów. Jeden 
Samuraj jest wart w umiejętnościach ponad dziecięciu zwykłych żoł-
nierzy piechoty.

Zwykły piechur Mishimy nie jest rewelacyjnie wyposażony, jed-
nak części zapasowe oraz zaplecze techniczne (pracownicy warsz-
tatów) są na niedoścignionym poziomie. Specjalnie rozwinęły się 

gałęzie systemów broni specjalizowanych w walkach w wąskich 
podziemnych korytarzach czyli Waleczne Gardy oraz Pancerze.

Waleczne Gardy to na wpół inteligentne samowystarczalne plat-
formy bojowe, z ogromną ilością uzbrojenia oraz amunicji. General-
nie używane do misji samobójczych są to bardzo rozwinięte roboty 
bojowe zaopatrzone w najnowsze wymysły skopiowane z innych 
megakorporacji, zwłaszcza Cybertronicu. Platforma taka jest nie-
słychanie wymagającym przeciwnikiem, lecz bardzo rzadkim przez 
swoją niebagatelną cenę.

Zbroja Ko-Tay – jest mechanicznym opancerzeniem piechura 
wspomaganym hydraulicznie. Niesamowita ochrona ciała prowa-
dzącego Zbroję powiązana z gigantycznym wręcz uzbrojeniem, mo-
bilnością przewyższającą każdego pancernego piechura innej mega-
korporacji, stawia na samym szczycie te jednostki. Jedynie elita czy 
wysoko urodzona szlachta może sobie pozwolić takie uzbrojenie.

Dyplomacja Mishimy z innymi MegaKorporacjami zawarta jest 
w powiedzeniu Trzeciego Suzerena Mishimy – „Coś co nie może zo-
stać osiągnięte bez przemocy, nie jest warte walki”. Kiedy Mishima 
chce coś osiągnąć, walka jest zażarta na polu dyplomacji. Suzeren 
Mishimy, czyli reprezentant tej MegaKorporacji w Cartelu powinien 
być gwarantem silnej pozycji w Radzie. Niemniej jego pozycja jest 
czysto papierowa. Nie tylko reprezentanci własnej megakorporacji 
mają w głębokim poważaniu tą pozycję. Nawet inne megakorporacje 
zasiadające w Radzie Cartelu, jeśli chcą cokolwiek załatwić z Mishi-
mą, zwracają się bezpośrednio do Lorda Moya.

Relacje tej jedynej megakorpracji nie zdominowanej przez Brac-
two (nie zapominajmy o własnym systemie wartości) są raczej napię-
te. Mishima pozwoliła pod presją wszystkich innych megakorporacji, 
na pełen dostęp dla Bractwa w swoich szeregach. Skutkuje to tym, 
że stosunkom daleko jest do normalnych, a Obserwatorów Bractwa 
poszukujących śladów Ciemnej Symetrii można spotkać na każdym 
poziomie Mishimy. Nie oznacza to, że Bractwo ma nieograniczony 
dostęp do wszelkich aspektów działalności Mishimy. Każdy obywa-
tel megakorporacji Mishima może w dowolny momencie wyrzucić 
ze swoich pomieszczeń członków Bractwa, może ich więzić a nawet 
stracić. Powoduje to oczywiście wysłanie usłużnych przeprosin do 
Bractwa, ale sekrety Mishimy zostają zawsze nietknięte. Stanowi to 
przyczynę frustracji Kardynała Bractwa, lecz niełatwy pokój pomię-
dzy Mishimą i Bractwem trwa nadal. Z kolei włodarze Mishimy mają 
niełatwy orzech do zgryzienia, gdyż Głos Kardynała głoszony przez 
Inkwizytorów zyskuje coraz większy posłuch pośród ich własnych 
poddanych.

Mishima jako megakorporacja wycierpiała najmniej podczas ata-
ku Legionu Ciemności w porównaniu do innych korporacji. Jednakże 
najgorsze co spotkało korporację, poczynione zostało przez działania 
wewnętrzne. Kulty Heretyków są w ogólnej opinii Mishimy winne 
wszelkiemu złu oraz wszelkim deprawacjom wśród rodzin i człon-
ków tejże MegaKorporacji.
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Jarosław „Tadeopulous” Smolar
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Fragment rozdziału opisujący opozycję Wielkiej Piątki z dodatku Londyn 2003.
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Przyszła pora na omówienie osławionej Schizmy, swoistego 
przyczółku Chińskiego Imperium. Komunistyczne Chiny przeży-
wają niezwykle silny boom gospodarczy. Mając olbrzymi kapitał 
taniej siły roboczej, uderzają w każdy niemal rynek zalewając go 
masą tanich produktów. To konkurencja, której nie można zlek-
ceważyć. Czym jest zatem sama Schizma? To koncern przemy-
słowy rodem z Chin, dokładniej mówiąc z Honkongu. Działa na 
rynku elektroniki, biotechniki, komputerów, opragromowania 
i robotyki. Jego produkty są konkurencją dla produktów Wielkiej 
Piątki. A polityka uderza w jej interesy.

Schizma to najsilniejsza z opozycji Wielkiej Piątki, ale nawet 
niewielkie firmy mające na pieńku z Wielką Piątką, nie lubią jej.
Po pierwsze Schizma prowadzi rasistowską politykę pracowniczą 
– zatrudniają tylko Chińczyków na wysokie stanowiska. Angli-
cy są od brudnej roboty, nie mówiąc o cudzoziemcach żyjących 
w Londynie. Po drugie, wspomniana polityka pracownicza Schi-
zmy, to wyzysk w czystej postaci. Płaci niewiele i to talonami, 
które można zrealizować jedynie w chińskich marketach i restau-
racjach. Chińscy szefowie i inni pracownicy tej nacji zbijają kasę 
w funtach, talony natomiast są dla dla angielskiej „chołoty”. Nikt 
nie lubi Schizmy. Nawet Mafia Londynu. Nieoficjalnie mówi
się, że za Schizmą stoją chińskie Triady z Honkongu. Te same 
przestępcze grupy próbują i tu w Londynie się wygryść, ale Wiel-
ki Szef, „plecy” Mafii Londynu trzyma rękę na pulsie. Podsumo-
wując, wszyscy w Londynie czują skrytą nienawiść do tego kon-
cernu, nazywanego potocznie „Złem z Honkongu”. Wymieniam 
jednak Schizmę jako opozycję Wielkiej Piątki, bo to głównie 
w niej interesy uderza. Niestety nie da się wyplenić tego chwa-
sta z Londynu. Angli zależy na dobrych stosunkach z Chinami. 
Te posiadają olbrzymie złoża bogadzctw naturalnych i tanią siłę 
roboczą. Wzajemna wymiana gospodarcza to podstawa pokojo-
wych stosunków między tymi dwoma krajami.

Siedziba Schizmy w Londynie: Londyn Północny, Appleyby 
ST 16.

Żebyś drogi Czytelników lepiej zrozumiał politykę i metody 
Schizmy, podam dla przykładu Historię Jednego Dnia z Życia 
Hustona Blake. Oto on.

DZIEŃ Z ŻYCIA HUSTONA BLAKE

W łazience było parno. Nie dość, że lato i upał jak cholera, to 
ta woda w wannie. Gorąca jak diabli, ale taką lubię. Pot perlił mi 
się na czole, by po chwili spływać strugami po twarzy. Przyjemne 
gorąco rozlewało się po moim ciele. Dosyć jednak! Trza ruszyć 
tyłek z wanny i zacząć działać. Znaczy iść do pracy.

Tak, praca. Parszywa robota, ale opłacalna. Bardzo. Dlaczego 
parszywa? Skarbie, w niektórych kręgach można przyznać się do 
bycia złodziejem, ba cynglem Mafii. Do pracy dla Schizmy nikt
przy zdrowych zmysłach się nie przyzna. Robią dla nich jedynie 
biedacy o krok od statusu bezdomnego. Mówię tu o ludziach ży-
jących na przedmieściach Londynu. Nikt z centrum nie robi dla 
Schizmy.

Ja należę do wyjątków. Nie jestem biedakiem z czwórką dzie-
ciaków do wykarmienia. Jednak coś mnie z nimi wszystkim łączy 
– jestem przegranym facetem, bez przyszłości. A różni, zapytasz? 
W tamtym gronie zdarzają się ludzie czyści i bez skazy. Ja jestem 
szują, tak świnią, ale tylko tacy mogą dostać coś więcej od Schi-
zmy niż talony na żarło. Uczciwy dostaje talony i nic poza tym. No 
może kopa w tyłek od Chinoli ze Schizmy.

Taki łajdak jak ja natomiast forsę. Dużo forsy, mówię Ci jed-
nak, choć jestem draniem nawet mnie czasem obrzydza moja fu-
cha. Jestem szpiclem, judaszem, bratobójcą w jednej osobie. Nie 

figuruję na liście płac Schizmy, a forsę dostaję zawsze w kopercie.
Jestem więc wolnym strzelcem. Z tej gorszej półki, nikt z nich nie 
poda mi ręki. Nieważne, mam to w dupie! Przechodzę do rzeczy. 
Za to Ci płacę, za słuchanie. Po to tu jesteś.

Ruszyłem, więc swe dupsko z wanny. Ubrałem się. Zwykłe, ta-
nie szmaty. Nie wybierałem się na randkę. Dobrze wiedziałem, 
gdzie idę i co muszę zrobić. Teo Lendoners i jego rodzina. Głów-
nie chodziło o niego. To reporter ze niezależnej stacji radiowej. 
Wziął za cel Schizmę i wypuścił cały szereg audycji, w których 
powiedział trochę prawdy o koncernie rodem z Chin. Kogo to jed-
nak obchodzi? Wszyscy to wiedzą i wszyscy mają w dupie. Rząd 
nie kiwnie palcem, by zmienić stan rzeczy. Stosunki z Chinami 
muszą być poprawne. I basta.

Ech, nieważne. Ważne jest to, że „góra” Schizmy zleciła mi 
robotę – miałem wystawić Teo i jego rodzinę. Robota prosta jak 
drut z jednym, „ale”. Chodzi o to, że Teo miał zginąć w swoim 
domu, willi w świetnie strzeżonym miasteczku w Wielkiej Strefie
Zieleni Londynu. Za to mi jednak płacą, by rozwiązywać takie 
problemy. Moje zadanie to zhakować Monitoring X i wpuścić go 
w martwy obieg na okrągłe dziesięć minut. Dziesięć cholernych 
minut wystarczy. Dobra, jestem. Pokazuję strażnikowi lewy indy-
fikator pracownika korporacyjnego. Podjeżdżam pod dom. Czas
zabrać się za hakerstwo.

Otwieram właz w podłodze furgonu. Schodzę do tunelu ser-
wisowego. Podłączam się do kabli i izoluje strefę. Jest dobrze. 
Chwila manipulacji i zamykam błędny obieg. Sprawdzam jeszcze, 
czy nie ma „zanieczyszczeń”. Tak potocznie nazywa się elementy 
burzące efekt stagnacji w kamerowanym otoczeniu. Na przykład 
biegnącego dzieciaka. Diana wychwyci takie anomalie. OK, znów 
jestem w wozie. Otwieram szybę i wyciągam lisi ogonek. Znam 
doskonale ten sprzęt jeszcze z czasów pracy dla Raven Corp. Nie-
ważne. Namierzam Teo i jego rodzinkę. Odpoczywają w ogrodzie.
Szczęśliwy ojciec, kochana żona i uroczy malec na huśtawce. 
K..wa!

Namierzam po kolei każdego z nich. Teo, żonka i chłopczyk. 
Odpalam trzy strzały. Nie poczują nawet. Nie zauważą różnicy, 
ale ON dojrzy ich z kilometra. Tak, wiem, że jest blisko. Pusz-
czam sygnał. Robota skończona. Przecieram czoło i odpalam 
wóz. Nie patrze TAM. Kątem oka tylko zauważyłem ogromnego 
faceta w płaszczu wkraczającego na posesję szczęśliwej rodzinki. 
Słyszę odjeżdżając protest Teo, krzyk kobiety i płacz dziecka. Nie 
patrzyłem k…wa! Oczami mojej pieprzonej wyobraźni widzę jed-
nak. Tak, widzę jak na dłoni. Stalowe dłonie miażdżą ofiary. Bez
wachania, kolejno mężczyznę, kobietę i dziecko. Bezlitośnie, szyb-
ko, z zabójczą precyzją sztukują części ofiar, układając stos krwa-
wych resztek. Kobieta, mężczyzna, dziecko… Teraz to bez znacze-
nia. Dla NIEGO to nic nie znaczy. Elektroniczny morderca…

Kurde! Nie patrz tak na mnie!! Nie cierpię tego! Nie zawsze 
taki byłem. Kiedyś byłem KIMŚ. Pracowałem dla Raven Corp. 
Byłem kimś, rozumiesz?! Straciłem prace i wszystko się rozsypało. 
Jak pieprzony domek z kart. Nie mogłem znaleźć pracy. Nigdzie. 
Dla Wielkiej Piątki byłem skreślony, a żadna z niewielkich Firm 
nie zatrudni jednego z nas. Dla nich zawsze pozostanę człowie-
kiem Wielkiej Korporacji. Pozostał Półświatek, ale ja podpadłem 
„górze” w Raven Corp. To oznacza koniec. Nawet tam mnie nie 
chcieli. Tym miastem rządzi jedna i ta sama klika. Dlatego robię 
dla Schizmy. Jestem wyrzutkiem, ale mam to w dupie! Forsa jest 
przecież wszystkim… OK, nie płacz skarbie. Płace za wysłuchanie 
moich żalów, całego tego gó…na. Tak, teraz podejdź i połóż się 
koło mnie… Noc jest długa i stać mnie na to.

Paweł „Cronos” Branecki
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M i a s t a
artykuł | Golem, SF

KOSMICZNE PAŃSTWA-MIASTA

Krótki artykuł opisujący przykładową stacje kosmiczną, leżącą 
gdzieś na uboczu wszechświata poza tzw. „cywilizacją”. Mający 
za zadanie pokazać jak w systemach kosmicznych wprowadzić 
klimat rodem z dzikiego zachodu lub epok kolonialnych. Czyli 
wszelkich miejscach, gdzie panuje znacznie odmienne prawo niż 
ma to w miejscach, gdzie kwitnie cywilizacja.

NIEGDYŚ

Wielcy tego wszechświata grają w nieustającą grę. Grę, w któ-
rej stawkami są władza, wpływy i, bądź co bądź, prestiż. Z bie-
giem czasu gra coraz bardziej ich pochłania tworząc iluzje rze-
czywistości w pryzmacie której, grający widzą otaczający świat. 
I powoli przestają postrzegać go tak jak my. Ich serca zamieniają 
się w olbrzymie komputery, które koncentrują się tylko na wygra-
nej a gracze zapominają o przesłankach, jakie towarzyszyły im, 
gdy zasiadali do gry. Dominia stają się tylko zlepkiem miejsc, 
które w ich oczach tracą jakąkolwiek wartość sentymentalną, 
a stają się jedynie zasobami. Zasobami, które można poświęcić 
byle wygrać.

Proces ten z dnia na dzień się pogłębia, niewielu jest w sta-
nie się oprzeć szaleńczemu rozwojowi wydarzeń towarzyszącego 
grze. Nikt nie odejdzie od stołu, gdy stawka okaże się zbyt wy-
soka, zacznie po prostu szukać nowych zasobów. I prędzej czy 
później zda sobie sprawę, że skoro jest w stanie poświęcić pionki 
oznaczające jego posiadłości, czemu nie miałby zrobić tego sa-
mego z ludźmi, którzy je zamieszkują?

W oczach komputerowych serc rządzących naszym światem 
nie jesteśmy już ludźmi. Jesteśmy jedynie zasobem, możliwością, 
którą można poświęcić w imię zwycięstwa.

Pionkiem…

TERAZ

Tak było dawniej, jednak wszechświat okazuje się być nie-
zwykle precyzyjnym zegarem, który nigdy nie zatrzymuje się, 
a jednocześnie sędzią brutalnie każącym tych, którzy nie dosto-
sowują się do jego zmieniających się praw. Z drugiej strony jest 
też dobrym wujkiem rozdającym prezenty wszystkim dzieciom, 
które są wstanie po podarunki sięgnąć.

I tak oto układ sił we wszechświecie zmieniła wielka wojna, 
która wyniszczyła ludzką cywilizacje, przyniosła zniszczenie 
wielkim władcom, ale i wyzwolenie pomniejszym placówkom 
w kosmosie niewolniczo niemal od nich zależnym. Małe stacje 
nie były celem ataków, więc przetrwały niemal nienaruszone. I co 
ważniejsze stały się wolne oraz niezależne. Dzięki samowystar-
czalności nawet najmniejszych kosmicznych placówek powoli 
zaczęły kształtować się małe państwa miasta, które istnieją teraz 
gdzieś na uboczu poza oczami nowych władców, którzy na nowo 
kształtują swe królestwa. 

Zapomniani przez wszechświat żyją w cieniu obecnych wyda-
rzeń i powoli zapominają. Nie dowierzają starym opowieściom 
i zapiskom, które mówią o bezdusznych politykach zdolnych wy-
ssać z nich ostatnią krople krwi w imię własnego, czyli całego 
państwa, interesu. Żyją w centrum wszechświata i są jego pana-
mi, są nigdzie i zarazem też wszędzie.

SKT KOTNOWOW – PRZYKŁADOWA STACJA KOSMICZNA

W zapomnianym przez wielu miejscu wszechświata, będącą 
częścią drugiego centra, gdzieś pomiędzy księżycami planety 

Poniższy artykuł był pisany z myślą o nie opublikowanym 
jescze systemie autorskim Golem RPG. Nie jest jednak na tyle 
mocno zespolony z uniwersum systemu, iż nie przyda się osobą, 
które gry nie znają. W praktyce tekst można wykorzystać w do-
wolnym systemie science fiction, space opera itp. W ramce tej
jednak pozwolę sobie na nieco systemowego trucia i postaram 
się opowiedzieć, jak ów, napisany dość ogólnikowo, artykuł ma 
się do systemu Golem RPG. Słowem pozwolę sobie na odrobinę 
reklamy i przedpremierowego nakręcana potencjalnego odbior-
cy.

Wielka wojna – paragraf „Niegdyś” wspomina o wojnie, 
która przetoczyła się przez cywilizację ludzką niemal całkowi-
cie ją niszcząc. W zasadzie w historii uniwersum golemowego 
mają miejsce dwa takie wydarzenia, w tym jednak konkretnym 
przypadku chodzi o tzw. „obronę ziemską”, niezwykle krótką 
kampanie wojenną, podczas której doszło do krótkotrwałego so-
juszu niemal całej ludzkości przeciwko czarnemu kolektywowi, 
rasie obcych, która istnienie oparła na nieustającej walce. A mu-
sicie wiedzieć, iż kolektyw nie zna pojęcia ucieczki, odwrotu 
lub zwątpienia. Prze dopóty dopóki z jego przeciwnika nie zo-
stanie marny pył. Ludzkość przez wiele lat po tym wydarzeniu 
była jedynie marnym pyłem.

Centra – Golem jest systemem, w którym podróżowanie 
po wszechświecie przebiega w nieco inny sposób niż ma to 
zwykle miejsce w systemach sf. Wynika to z obecności magii 
w uniwersum, która pozwala na dokonywanie „przeskoków” 
we wszechświecie. W dużym uproszczeniu jest to substytut 
wszelkich skoków podprzestrzennych znanych z seriali typu 
Star Trek. Z tym jednak iż wykonanie skoku jest łatwiejsze, gdy 
miejsce naszego obecnego pobytu ma podobną barwę (która jest 
w magii czymś w rodzaju współrzędnych) co nasz cel. Podzie-
lono więc wszechświat na centra, które są zbiorami miejsc o po-
dobnej lub prawie identycznej barwie. Nie oznacza to jednak, 
iż miejsca w jednym centrum leżą blisko siebie. W praktyce 
układy słoneczne należące do jednego centrum będą prawdo-
podobnie dzieliły znacznie większe odległości niż ich sąsiadów 
z innymi barwami. Dzięki jednak technologii skoków dostanie 
się do nich będzie znacznie szybsze.

Magowie – W „magicznym” uniwersum systemu nie mo-
gło zabraknąć typowych przedstawicieli światów fantasy. To-
też magowie mają swe miejsce we wszechświecie i to nie byle 
jakie. Magia używana przez magów w Golemie jest darem nie 
zaś umiejętnością, którą można nabyć. Nieliczna warstwa społe-
czeństwa, która ją posiadła budzi wśród ludzi zazdrość i niena-
wiść a czasem uwielbienie, niemal zawsze jednak strach i brak 
zaufania.

Mag płaci za moce których używa i to w sposób znacznie 
bardziej surowy niż utrata paru mana pointów, czy ogólnym 
osłabieniem. Z biegiem czasu wypala się, wypala się ze swo-
jego ciała i duszy. Powoli staje się pustą kukłą nieposiadającą 
już żadnych uczuć i potrzeb. Kupą mięsa leżącą i czekająca na 
śmierć z odwodnienia.

System autorski Golem

Miasta

mailto:solfar@o2.pl


42 Wieża Snów #8

w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l
artykuły

GamaTetrtus nazywanej przez miejscowych „skalistą kulą” sunie 
leniwie po orbicie już od kilkudziesięciu lat SKT Kotnowow. Po-
czątkowo mała stacja badawcza przypominająca z daleka nieco 
przydługi drops, który zaraz powinien rozlecieć się na kawałecz-
ki. Dziś z dnia nad dzień rosnąca pełnoprawna stacja kosmiczna 
dająca schronienie około szesnastu tysięcom ludzi. 

Dziś stacja Kotnowow nie wygląda już jak rozpadający się 
cukierek. Wygląd nie przywodzi na myśl konstruktorom jednego 
z wielu poradników typu „Jak NIE budować stacji kosmicznej”. 
Świat poszedł do przodu, a w raz z nim, Kotnowow. Przypomina 
dziś kulę zbudowaną z setki pomniejszych kwadratowych mo-
dułów, z których co rusz wyrastają kolejne, niektóre dopiero co 
wybudowane. Olbrzymie wrażenie robią też cztery olbrzymie,m 
sprawnie poruszające się po orbicie stacji, lekko wygięte kwadra-
towe „strażnice”, będące koszarami dla wojska stacjonującego na 
stacji oraz sprzętu militarnego, oraz ostrzeżeniem dla wszelkich 
cwaniaczków, którym przez myśl pewnie nie raz przemknęła idea 
uzależnienia od siebie Kotnowowa lub przynamniej obrabowania 
jego mieszkańców. Oto cały Kotnowow z zewnątrz, cud nowo-
czesnej techniki.

CUD, KTÓRY ROZPADA SIĘ OD ŚRODKA

Pierwsze wewnętrzne moduły są do dziś w doskonałym sta-
nie. Ich solidna konstrukcja do dziś opiera się dziadkowi czaso-
wi, im jednak bardziej na zewnątrz tym gorzej. Kolejne moduły 
budowane w wielkim pośpiechu dla licznych uchodźców przy-
byłych po porażce ludzkości w walce z kolektywem były coraz 
gorszej jakości, przez co w praktyce dziś większość z nich nadaje 
się dziś tylko do naprawy nie zaś do zamieszkiwania ich przez 
ludzi. Powiedzmy jednak uczciwie, iż już od samego początku 
nie były inwestycją długofalową. Od samego początku odbiegały 
nie tylko w jakości budulca od wewnętrznych pomieszczeń, ale 
też architekturą. Zewnętrznym sekcjom daleko do przestrzennych 
korytarzy i rozległych pomieszczeń znanym elicie zamieszkują-
cej wewnętrzną część stacji. Znacznym różnicom podlega też sam 
wystrój i klimat panujący w tych dwóch oddzielnych sektorach 
Kotnowowa. Wewnętrzne moduły ciągle wyglądają jak dopiero 
co odremontowane, pełne są przedmiotów przypominających 
ludziom rodzinną planetę gatunku – Ziemię. Gdzieniegdzie od-
naleźć możemy zmodyfikowaną genetycznie roślinność przy-
ozdabiającą metalowe ściany stacji i różnego rodzaju ozdobniki 
w rodzaju bogato zdobionych wykładzin, a nawet drewnianych 
poręczy!

Elegancja godna dawnego parogwiazdkowego motelu na 
Ziemi z czasów nim została opuszczona. Natomiast zewnętrzne 
pomieszczenia to całkowite przeciwieństwo. Puste stalowe ścia-
ny ozdobione są najwyżej brudem, wszelkimi mniejszymi lub 
większymi uszkodzeniami i krzykliwą twórczością miejscowych 
buntowników. Dodatkową atrakcją są też wyjątkowo minimali-

styczne pomieszczenia, w których tłok jest już normą. O wszech-
obecnej nędzy i wysokiej przestępczości wspominać już chyba 
nie muszę?

A jednak ludzie ciągle tam mieszkają.
Zresztą, czy mają jakiś inny wybór? Stacja Kotnowow ma 

kontakt tylko z dwoma innymi placówkami, które cierpią na po-
dobne problemy. Zbyt wielu ludzi, zbyt mało przestrzeni, zbyt 
mało pracy, zbyt mało surowców, a w efekcie wielkie niepokoje 
społeczne. Garnizony stacjonujące w strażnicach od dawna nie 
służą już tylko jako straszak przeciwko wszelkim nieoczekiwa-
nym gościom, są tu przede wszystkim by zapewnić pokój.

MIESZKAŃCY

W stacji Kotnowow istnieją dwa zupełnie oddzielne od siebie 
światy. I tak też na stacji mieszkają dwa oddzielne środowiska 
ludzkie, które nawzajem szczerze się nienawidzą i uważają za 
lepszych.

Pierwsze społeczeństwo tworzy samozwańcza elita Kotnowo-
wa. Ludzie, którzy są niezbędni do działania stacji. Tworzą ją na-
ukowcy, doktorzy i różni specjaliści niezbędni przy obsłudze sta-
cji oraz częstych pracach remontowych. Do elity zaliczają się też 
ludzie, którzy są niezbędni tylko we własnym, skromnym mnie-
maniu. Wysoko ustawieni doradcy, przyjaciele przyjaciół, do-
wódcy stacjonującego wojska. Słowem wszyscy, którzy, chociaż 
niekoniecznie są szczególnie potrzebni na Kotnowowie, jednak 
mieli tyle szczęścia lub umiejętności werbalnych, by umieć zatu-
szować tą niewielką słabość. Tym ludziom niczego nie brakuje, 
a jednymi zmartwieniami jest często męcząca nuda i monotonia 
życia w kosmosie.

Zupełnie inaczej sprawa ma się w wypadku społeczeństwa 
zamieszkującego zewnętrzne warstwy stacji. Owszem tu rów-
nież możemy spotkać specjalistów i wszelkiej maści cwaniaków. 
Różni ich jednak jedna rzecz – szczęście. Gdyby znaleźli się 
w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze, teraz opływali-
by w luksusach wewnętrznej części stacji, a tak, póki co, skazani 
są na życie po gorszej stronie. I to życie diametralne różnie niż 
życie „wewnętrznych”. Dla tych ludzi codzienne życie to wal-
ka, nikt nie opiekuje się nimi, czy szczególnie dba o potrzeby, są 
gorszym gatunkiem ludzi, który może tu mieszkać, dopóki nie 
narobi zbyt wielkich kłopotów i zapłaci podatki na utrzymanie 
elity. Na nieszczęście nikt nie miał wystarczająco wiele odwagi, 
by zrobić z tym wszystkim porządek i uregulować jakąkolwiek 
władzę i prawo w zewnętrznej sferze. W przeciwieństwie do we-
wnętrznych modułów, gdzie rządzi senat, tu mamy do czynienia 
z anarchią w pełnym tego słowa znaczeniu. Ludzie robią dosłow-
nie, co chcą, czego efektem są liczne organizacje przypominające 
strukturą gangi, które co rusz powstają i równie szybko się rozpa-
dają. Prawdziwa dzicz.

M
arek „Farvus” Tarnaw

ski

Marek „Farvus” Tarnawski

Karol „SolFar” Solich

mailto:maretar@o2.pl
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PRAWO DŻUNGLI – SILNIEJSZY PRZETRWA

Nie do końca jednak. Wszędzie wszak ludzie potrzebują je-
dzenia, narzędzi, ogólnie towaru. Ludzie, którzy są w stanie im 
to dostarczyć, są po zewnętrznej stronie nietykalni. Prowadzą 
handel, więc są potrzebni. Skąd mają wszelkie wyposażenie na 
sprzedaż? Różnie: głównie prowadzą handel pośredni i zaopatru-
ją się u wewnętrznej strony. Niektórzy natomiast dorobili się wła-
snych zakładów, w których produkują sprzęt lepszy lub gorszy, są 
jednak uzależnieni od dostaw surowców, a tym samym od licz-
nych handlarzy przybywających, co rusz na Kotnowowa. Z kolei 
handlarze potrzebują pisemnej zgody elity na handel. W efekcie 
więc, wszyscy uzależnieni są od elity.

WSZYSCY PRÓCZ MAGÓW

Magowie bowiem stanowią nieliczną kilkunastoosobową gru-
pę na stacji, zawieszoną między warstwą zewnętrzną a wewnętrz-
ną. Mimo iż zamieszkują zewnętrzną warstwę, mają pozycję na 
stacji równą wewnętrznej elicie. Dlaczego? Mimo iż nie ingerują 
w życie stacji, wszyscy obawiają się magów. Obawiają się tego, 
co mogliby zrobić, obawiają się ich mocy i gniewu. Płacą, więc 
magowm, by nie robili absolutnie nic. Zapewniają znacznie lep-
sze warunki niż standardowe w zewnętrznej warstwie. Oddzielają 
od brudu i ubóstwa. Nie przenoszą jednak do siebie. Są na to zbyt 
przerażeni, boją się jak niegdyś ludzi z trądem. A jednocześnie 
nie mogą nic zrobić. Więc czekają, czekają aż magowie przeminą 
i zapanuje taki sam porządek jak przed ich przybyciem, kilkana-
ście lat temu.

Każdy kiedyś przemija.

SĄSIEDZI 
Oczywiście Kotnowow nie jest sam we wszechświecie. Jest 

gdzieś na uboczu zapomniany, samo jednak ubocze nie jest tylko 
i wyłącznie jego domem. W całym układzie planetarnym znajdu-
ją się przynajmniej dwie placówki, z którymi omawiana stacja ma 
kontakt. To znacznie mniejsze stacje wydobywczo produkcyjne, 
których załoga zajmuje się wydobywaniem surowców sprzeda-
wanych potem na Kotnowowie. Czasem władcy stacji goszczą też 
u siebie handlarzy z dalszych stron. Ludzi, którzy aby przybyć, 
musieli na swych statkach wykonać skoki. Wszechświat handluje, 
znaczy wszechświat odżywa. Coraz częściej kosmiczne karawa-
ny niczym krew zasilająca wszechświat docierają do Kotnowowa 
z nowymi i lepszymi towarami. A wraz z handlarzami przybywa-
ją ludzie, którzy nie chcą sprzedać, a wynająć. Wynająć ludzki, 
jakich na tej zepsutej stacji nie brakuje. Zabijaków, bezwzględ-
nych, wypranych z moralności, którzy będą ich żołnierzami. Po 
co im oni? Prawdę powiedziawszy nawet nie chcę wiedzieć. Żad-
na władza nie zabrania tworzyć prywatnych armii. Może potrze-
bują ochrony w domu, a może zamierzają kogoś obrabować? Nie 
wiem i nie zamierzam się dowiadywać.

Przybywają też posłańcy. Ludzie, którzy są zapowiedzą nowe-
go porządku w odbudowującym się wszechświecie. Heroldowie 
nowych, wielkich władców, chcących podporządkować sobie ta-
kie miejsca jak Kotnowow lub zawiązać z nimi sojusze. Póki, co 
było ich bardzo mało, co najwyżej kilku. Przyjeżdżali z niewiel-
kim odziałem wojskowym, opowiadali o nowym państwie budo-
wanym w kosmosie, o jego cudach, i odlatywali. Byli swoistym 
urozmaiceniem kosmicznej monotonni. Ale to się zmieni. Ci sami 
posłańcy przybędą po raz drugi, a wtedy już nie będą opowiadać, 
ale żądać. Postawią twarde ultimatum i każą się zdeklarować. 
Wtedy wewnętrzna elita plunie im w twarz albo sprzeda swój 
dom dla świętego spokoju i będzie jak niegdyś tylko pionkami.

Jeśli jednak zrobią to pierwsze, Kotnowow i jego okolice sta-
nie się polem bitwy. Posłaniec przybędzie po raz trzeci tym razem 
jednak w otoczeniu licznego wojska, którego zadaniem będzie 
złamanie ducha mieszkańców stacji. I w końcu to zrobią. I wtedy 

przyjdzie czas wielkich zmian na stacji. Zmian, które będą zależa-
ły od tego, która z potęg pierwsza sięgnie po stację Kotnowow.

STRACH 
Życie w kosmosie to nie sielanka. Podróże są niezwykle nie-

bezpieczne i, co ważniejsze, często nadaremne, szczególnie odby-
wane z takich miejsc jak Kotnowow. Gdyby było inaczej, wielu 
z poniewieranych na stacji ludzi opuściłoby już dawno to przeklę-
te miejsce. Ukradliby statek i polecieli w poszukiwaniu lepszego 
domu. Nie zrobią tego jednak, nie mając zielonego pojęcia, gdzie 
powinni uciekać. Żadnej mapy, legendy czy tym podobnej bzdu-
ry, która pchnęłaby ich do ucieczki. Niektórzy, co prawda próbują 
przemycać się na statkach handlarzy, sami jednak kupcy brutalnie 
rozprawiają się z uciekinierami.

Pozostaje też kwestia ewentualnych zagrożeń, jakie mogłyby 
spotkać takich uciekinierów. Wbrew pozorom stacja kosmiczna 
Kotnowow jest niezwykle bezpiecznym miejscem. Nie jest to 
może fort, czy coś na ten deseń, lecz śmiem twierdzić, że każdy 
pyszałek próbujący ograbić to miejsce obejdzie się ze smakiem. 
Zresztą paru już się obeszło. Kosmiczni piraci, handlarze nie-
wolników, wszyscy, którzy mają wystarczające szczęście, by po-
siadać coś w stylu malutkiej floty wojennej, a zbyt mało mózgu,
obeszli się smakiem na nieliczne aczkolwiek obecne bogactwa 
Kotnowowa.

Cztery odziały wojskowe posiadające po dziesięć małych stat-
ków obronnych jest, póki co, zaporą nie do przebicia dla wszel-
kich szumowin wszechświata. Jednak nie tylko w strachu przed 
podrzędnymi piratami ludzie ciągle mieszkają na Kotnowowie, 
nie szukając lepszego życia. Obawiają się przede wszystkim wro-
ga, który niegdyś zmiótł rodzinne domy ich dziadków. Ludzkość 
może i żyje, ale kolektyw ciągle gdzieś tam jest. Co prawda nikt 
go tu nie widział od co najmniej kilkudziesięciu lat, jednak strach 
ciągle istnieje. Niemal obezwładniający, atawistyczny. Strach 
trzyma ludzi na Kotnowowie. Boją się, że gdyby wyruszyli, spo-
tkaliby kolektyw i w mgnieniu oka pożegnali z życiem. Kotno-
wow daje pozory bezpieczeństwa.

Kwadrat

Miasta
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Jaki jest najbardziej zawodny element każdej mechaniki? Mecha-
nika obrażeń. To przy tym elemencie najczęściej słyszy się oskar-
żenia o brak realizmu. Pozostawmy, choć na chwilę, spory o to, czy 
mechanika musi być realistyczna, a jedynie przyjrzyjmy się jakie 
rozwiązania są dość powszechnie stosowane i jakie cechy posiadają.

U zarania RPG leży system Punktów Życia. Wywodzi się jesz-
cze z systemów bitewnych. Zgodnie z jego założeniami każda żywa 
istota posiada współczynnik określający jak dużo ran/obrażeń może 
otrzymać, zanim przeniesie się do lepszego ze światów. Współczyn-
nik zazwyczaj jest powiązany z innymi cechami bohatera oraz repre-
zentowanym przez niego stylem życia (np. profesją). Dodatkowo ma 
często zadziwiającą właściwość wzrostu wraz z doświadczeniem, 
a więc i wiekiem.

Nietrudno zauważyć, że takie rozwiązanie zawiera szereg niedo-
ciągnięć. Po pierwsze, tworzy spore dysproporcje pomiędzy przed-
stawicielami tej samej rasy, w wyniku których możemy napotkać 
zarówno cherlaka, jak i całkiem trudne do ukatrupienia osobniki. Po 
drugie, w większości wypadków osobniki dość potężnych bestii są 
mało wrażliwe na nawet bardzo silne efekty pojedynczych ciosów. 
Wynika to z faktu, że większość mechanik opartych na Punktach Ży-
cia prawie wcale nie przejmuje się pojedynczym ciosem, a jedynie 
odnotowuje sumaryczny wydźwięk. W efekcie kilkadziesiąt draśnięć 
może dawać taki sam efekt jak jedno cięcie.

Jako środek zaradczy w mechanikach wykorzystujących Punkty 
Życia zaczęto początkowo stosować trafienia krytyczne oraz mecha-
nizm bólu.

Mechanizm trafień krytycznych w zamierzeniu miał pozwalać na
zakończenie starcia jednym, nadzwyczaj efektywnym ciosem. Nie 
rozwiązywał jednak w żaden sposób innego problemu. Nadal raniona 
istota, aż do momentu utraty wszystkich Punktów Życia, była w peł-
ni sprawna i mogła funkcjonować w taki sam sposób, niezależnie od 
otrzymanych obrażeń.

Zastosowanym środkiem zaradczym był mechanizm bólu. Obra-
żenia, w zależności od ilości utraconych jednorazowo Punktów Ży-
cia, mogły mieć dodatkowe konsekwencje w postaci np. utrudnień do 
wykonywanych testów, utraty przytomności itp.

Niezależnie od użytych usprawnień, wszystkie są jedynie próbą 
łatania niezbyt udanego mechanizmu. Nic więc dziwnego, że zaczęto 
szukać innych rozwiązań.

Dodatkowym problemem pojawiającym się przy okazji otrzyma-
nych obrażeń jest krwawienie. Poważne rany krwawią obficie i szyb-
ko osłabiają poszkodowanego osobnika, podczas gdy lekkie draśnię-
cia mają znikome konsekwencje.

Interesującym rozwiązaniem wydawało się być odnotowywanie 
poszczególnych obrażeń wraz z ich skutkami wynikającymi z mo-
cy pojedynczego trafienia. Niestety i ta metoda nie jest pozbawiona
wad.

Oczywiście pierwsza trudność wynika już z ustalenia momentu, 
gdy osobnik jest niezdolny do walki. Należy przyjąć, że zanim nastą-
pi ów moment krytyczny bohater może otrzymać np. trzy rany, albo 
co najwyżej dwie ciężkie. Problem pojawia się, gdy próbujemy zna-
leźć równoważnik pomiędzy raną ciężką, a lekką. Dość elegancko 
radzi sobie z tym Fudge (i wszelkie jej pochodne jak np. Fate) stosu-
jąc tzw. ścieżkę obrażeń. Idea zasadza się na określeniu maksymalnej 

ilości ran o określonej mocy, którą postać może otrzymać i założeniu, 
że gdy otrzymujemy ranę o mocy, dla której wyczerpaliśmy limit, 
traktujemy ją jako poważniejszą. Niestety nadal otwarty pozostaje 
problem krwawienia, którego ścieżka obrażeń nie rozwiązuje. W za-
mian unikamy innego haczyka. Ten system obrażeń umożliwia zróż-
nicowanie metody i czasu leczenia, w zależności od sposobu w jaki 
rany powstały. System oparty na Punktach Życia, w podstawowej 
wersji, nie daje takiej możliwości.

Choć niektóre systemy walki odróżniają rodzaje zadawanych ob-
rażeń w zależności od ich specyfiki (kłute/tnące/obuchowe), to już
same systemy obrażeń są tu mniej elastyczne. W przypadku obrażeń 
obuchowych nie jest jeszcze tak źle (np. dodatkowe reguły ułatwiają-
ce leczenie), ale już między obrażeniami kłutymi i tnącymi, w więk-
szości mechanik, różnica się zaciera. W rzeczywistości rany kłute 
goją się gorzej, gdyż rzadko są powierzchowne i częściej dotyczą 
newralgicznych organów.

Najzabawniej (o ile kogoś to śmieszy) w mechanice obrażeń uj-
mowana jest zawsze osobnicza (nie)wrażliwość na rany. Najczęściej 
mamy tu do czynienia z prostym matematycznym modelem mody-
fikacji ilości traconych Punktów Życia o stałą wartość lub równie
prostej modyfikacji mocy rany. Rzadziej odporność dotyczy samego
bólu i ogranicza możliwość zgrywania twardziela, niewrażliwego na 
impulsy nerwowe.

Właściwie żaden system obrażeń nie radzi sobie dobrze z loka-
cjami miejscowymi. Cios w rękę, czy nogę traktowane są praktycz-
nie tak samo jak cios w tors, za wyjątkiem dodatkowych skutków 
w postaci np. niedowładu. Gdy jednak chodzi o konkretniejsze efekty 
związane z miejscem trafienia mechanika właściwie zazwyczaj nic
nie oferuje. Gdyby nie tzw. trafienia krytyczne, możnaby uznać, że
niezależnie pod które żebro trafiamy ostrzem, skutek jest ten sam.

Wszystko to jednak jest niczym przy cudownych ozdrowieniach. 
O ile w systemach fantasy magiczne leczenie może (choć nie musi) 
usprawiedliwiać natychmiastową zdolność do działania po zmniej-
szeniu się ilości punków obrażeń (w systemach opartych na Punktach 
Życia), o tyle w scenerii współczesnej i science-fiction jest to raczej
nie do pomyślenia. Praktycznie jedyne reguły jakie są tu stosowane 
to wydłużenie czasu po jakim odzyskiwane są Punkty Życia. Prawie 
żadna mechanika nie uwzględnia nieodwracalności pewnych skut-
ków. Wyjątek stanowią systemy w konwencji dark (np. Warhammer, 
Monastyr, Wilkołak: Apokalipsa), choć w większości jest to bardzo 
ogólnikowe podejście.

Czy zatem istnieje dobra mechanika obrażeń? Na początek zasta-
nówmy się jak powinna wyglądać względnie realistyczna.

Nie każda rana ma dla nas taki sam skutek. Wyróżniamy zdrapa-
nia, skaleczenia, lekkie rany, ciężkie obrażenia.

Zadrapania zazwyczaj poza drobną dawką bólu nie mają dla na-
szego organizmu większego znaczenia. Oczywiście nawet one mogą 
być przyczyną bardzo poważnych konsekwencji wskutek zakażenia. 

Podobnie jest ze skaleczeniami. Tu mamy zazwyczaj do czynienia 
z niewielkim krwotokiem, łatwym do opanowania. Osobnicza odpor-
ność na ból decyduje tu, czy rana taka stanowi dla nas jakiekolwiek 
utrudnienie w normalnym funkcjonowaniu.

Lekka rana to już poważniejsza sprawa. Niewątpliwie krwawi i to 
pewnie dość intensywnie. Ból może nas zdecydowanie zdekoncentro-

Sławomir „Zuhar” Wrzesień

mailto:zuhar@poczta.fm
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wać, a u niektórych wywołać omdlenie. Upływ krwi stale nas osłabia, 
a jego zatamowanie nie jest wcale takie proste i wymaga porządnego 
opatrunku. Żywotne organy nie zostały naruszone i jest spora szansa 
na zupełne wyleczenie. Oczywiście o ile odbywa się to w odpowied-
nich, higienicznych warunkach.

Ciężka rana. No cóż. Ból powoduje omdlenie, choćby chwilowe. 
Gwałtowny upływ krwi stale i szybko osłabia organizm. Prawdopo-
dobnie uszkodzony został, któryś z żywotnych organów. Zupełne wy-
leczenie i całkowity powrót do stanu zdrowia, do tego sprzed otrzy-
mania rany, jest praktycznie niemożliwy. Bardzo trudno zatamować 
krwawienie, a leczenie wymaga czasu sterylnych warunków.

Rodzaj obrażeń jest niezwykle istotny. Obuchowe leczą się zdecy-
dowanie najłatwiej, a kłute najtrudniej (tu istnieje największe szansa 
na uszkodzenie żywotnych narządów wewnętrznych). 

Otrzymane obrażenia mają wpływ na nasz organizm także po wy-
leczeniu. Osłabieniu ulega odporność na choroby, skutki kolejnych 
ran, niektóre cechy jak refleks, siła, zręczność. Pojawiają się dodat-
kowe skutki w postaci np. niedowładu. 

Skoro uwzględniamy wpływ obrażeń na organy wewnętrzne, mu-
simy uwzględniać wpływ lokacji trafienia. Sama ilość tętnic ma tu
ogromne znaczenie. Nie przypadkiem chcąc kogoś ogłuszyć należy 
uderzyć w głowę. Nie przypadkiem zablokowanie tętnicy szyjnej 
powoduje omdlenie. Nie przypadkiem uderzenie w mostek jest za-
bójcze.

Już w tym miejscu widać, że skomplikowanie ludzkiego ciała 
uniemożliwia stworzenie mechaniki całkowicie realistycznej i gry-
wanej zarazem. Przynajmniej nie mechaniki matematycznej, opartej 
na cyfrach, kostkach, tabelkach. A przecież RPG dostarcza nam wie-
lu innych ras, których budowa anatomiczna wymagałaby uwzględ-
nienia dodatkowych reguł, dodatkowych tabelek. Wniosek jaki mnie 
się nasuwa jest prosty: żadna mechanika matematyczna nie odda 
dobrze zachowania organizmu w momencie otrzymywania obrażeń, 
bez skomplikowania reguł do poziomu ocierającego się o niegrywal-
ność.

Jaka istnieje zatem alternatywa? Mechanika intuicyjna (opisowa). 
Operujemy pewnymi symbolami opisowymi na podstawie, których 
określamy konkretne skutki W tym przypadku do pełnego opisu 
wystarczy nam informacja o tym jak poważna jest rana (zadrapanie, 
skaleczenie, lekka, ciężka), sposobie w jaki została zadana (lokacja 
i typ broni). To w zupełności wystarczy do określenia jak poważne 
są skutki (krwawienie, ból i jego skutki, uszkodzone organy, później 
czas leczenia i poziom powrotu do zdrowia). W takim przypadku 
każdą ranę traktujemy jako oddzielny byt. I w tym miejscu pojawia 
się znów problem z kumulacją obrażeń. Skoro jednak postanowili-
śmy działać intuicyjnie, to niech tak zostanie. Sami musimy podjąć 
decyzję jakie są skutki rany zadanej w tą samą nogę, a jakie gdy tra-
fiono drugą. Decydując się na taki sposób rozstrzygania skutków ob-
rażeń, warto stworzyć szereg przykładów. Pomoże to nam w trakcie 
rozgrywki zachowywać powtarzalność werdyktów. 

Co jednak z tymi, którzy nie chcą polegać na intuicji i niejasnych 
przesłankach, którymi kieruje się MG. Pozostaje wybrać jakąkol-
wiek inną mechanikę obrażeń, ze świadomością, że nie może być 
ona w pełni realistyczna i, jeśli taka nasza wola, obudowywać ją do-
datkowymi regułami urealniającymi. Ideą RPG jest przecież dobra 
zabawa, a sposób w jaki interpretujemy otrzymane obrażenia zależy 
również od konwencji w jakiej prowadzimy grę. Nie ma więc co ob-
ruszać się na nierealistyczność d20 czy , zabójczość Warhammera. 
Taka jest konwencja tych gier. Zmieniając ich mechanikę zmieniamy 
ich konwencję. Śmiertelność naszych bohaterów wpływa na sposób 
w jaki nimi gramy. Nakładając na nasze postacie dodatkowe ograni-
czenia lub usuwając nowe, tworzymy inny rodzaj gry. Jeśli to nam 
odpowiada, to obraliśmy właściwą drogę – ku zwiększeniu przyjem-
ności z gry. Czego i wam życzę.

Pierwsza krew, ostatnie starcie

http://aleja.fantasy.prv.pl
http://autorskie.fora.pl
http://gobas.prv.pl
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JAK TU ZROBIĆ, ABY SIĘ NIE NAROBIĆ?
Im bardziej w RPG się zagłębiam, tym mniej chce mi się robić 

na sesji. Wolałbym zostawić część graczom. Niech i oni się potru-
dzą. Czasem mi to nadzwyczaj dobrze wychodzi.

Zastanawiałem się pewnego razu, co zabiera najwięcej czasu 
podczas sesji. Opisy raczej muszą być – trudno byłoby prowa-
dzić bez dialogu, bądź monologu MG. Wszelkie dialogi graczy 
z BN’ami są niezbędne w przygodach. Długo czasem trwają, ale 
zbyt często są niezbędne. Więc czemu ta sesja czasem trwa ponad 
trzy godziny?

Doszedłem do paru wniosków. Gracze zbyt długo się zastana-
wiają lub krążą wokół jednego problemu, o którym Mistrz sądził, 
iż gracze sobie poradzą (ach, naiwności, przecież to taki proste 
było!). Czasem też gdy gracze się wczują, to zaczną tak folgować 
z czasem, że sesja jest długa jak spagetii – smaczne, ale i w odpo-
wiednim sosie. Jednak jest też i inny czynnik, który przeżera czas 
przygody jak nic innego. Jest to walka najczęściej. Tak wynika 
z mej autopsji. Co tam u Ciebie we flakach doktorze?

Mogą się tu podnieść głosy, że wcale nie. „Bo to od MG zależy 
i graczy”. Tak, Ameryka, Kolumbowie. Jednak ja w czasie moje-
go stażu przez ostatnie lata chciałem, aby walka trwała wreszcie 
tyle albo przynajmniej w przybliżeniu tyle, co w rzeczywisto-
ści. Jednak przeglądając wiele mechanik w wielu systemach nie 
spotkałem się z walką dostatecznie szybką. Jedynie FATE opar-
ty o FUDGE i nieco zmodyfikowany przeze mnie – zadowalał.
Wystarczał jeden rzut, porównanie wyników i mamy rezultat 
akcji i obrażeń. Nawet czytając przykładową walkę w Wampirze 
o „złotej zasadzie”, nie wydawała mi się tak szybka jak być po-
winna.

Konwent i jeden dzień zmienił mój pogląd na temat walk. 
Wpadłem wreszcie na pomysł walki szybkiej. Choć zubożonej 
o losowość możliwości trafienia.

(Choć uwielbiam przeglądać podręczniki w poznawaniu me-
chanik, jeszcze nie spotkałem się z takim pomysłem na walkę. 
Może, gdzieś już to było, co poniżej?

Może jednak przedstawię jak pomysł się zrodził.)
Na początku oczywiście była myśl o szybkiej walce. A dniem, 

który mnie zmobilizował był dzień, gdy TVP finalnie pokazało
„Ukrytego i przyczajonego zwierza” (smoka i tygrysa bodajże). 
Któregoś dnia (akt stworzenia trwał trochę) przyszedł czas kon-
wentu. 

Tam też miałem okazję zapoznać się Falling’iem. Karcianką, 
która wciąga niebezpiecznie – najprawdopodobniej z prostoty re-
guł. A reguły te, wykładanie kart, ograniczają się do zależności 
pomiędzy nimi. Nie jest tego dużo. Jednak, gdy spadasz i wal-
czysz, aby spaść ostatnim, zasady istnieją bardziej pod posta-
cią dynamiki Newtona i paru innych prawideł.. Krótko mówiąc 
– masz kartę i przeciwnika, któremu możesz dowalić – droga 
wolna, wal, aby polecał na łeb na szyję.

JAKBY TO DO RPG ZASYMILOWAĆ

Pomysł jest prosty jak budowa cepa. Dylemat pojawia się 
tylko dla ludzi, którzy lubią szczegółowość oraz w przypadku 
drużyny uwielbiającej męczyć MG casusami mechaniki „normal-
nej”. Walka najlepiej sprawdziłaby się też w przypadku potyczek 
ulicznych bądź walk jeden na jeden. Kiedy mamy do czynienia 
z wielkim bossem – radziłbym wtedy zastosować mechanikę 
podręcznikową. Gdy gromimy byle oprycha po mordzie weźmy 
karty do ręki.

Jakie karty? Najlepiej normalne. Przydałoby się kilka talii przy 
bardziej masowych walkach, rzeziach.

KOŃCZ WAŚĆ WSTYDU OSZCZĘDŹ, CZYLI JAK TO DZIAŁA

Na początek ustalamy, kto ile ma ataków w turze. W przy-
padku WH 1 ed. nie będzie problemów. W przypadku Wiedźmi-
na i innych systemów, gdzie każdy ma jeden atak, radzę ustalić 
współczynnik na podstawie zręczności, zwinności albo innych 
pochodnych atrybutów. Optymalnie przyjąć jest rachunek – je-
den atak za każde pełne 25% wartość maksymalnej cechy (np. za 
każde pięć punktów na dwadzieścia możliwych postać dysponuje 
jednym atakiem).

Warto wyznaczyć też wartość ataku. Uzależniamy od siły 
oczywiście i/lub modyfikatora obrażeń broni. Według zasad, któ-
re przyjmuję, wartości mieszczą się w przedziale 1-3. Jeden to 
cios słaby, trzy, silny.

To, jakie obrażenia maksymalne mogą zostać zadane w jed-
nym ciosie, powinien ustalić na podstawie już maksymalnej roz-
piętości obrażeń mechaniki danego systemu. (Siła obrażeń jest 
opcją dla drugiej wersji zasad).

Ustalić należy też żywotność każdego z walczących. Średnią 
wartością powinna być wartość 6 dla systemów bardziej realnych. 
Jest to wartość dla przeciętnego człowieka. Krasnolud mógłby 
mieć w tym wypadku 7 lub nawet 8. Inne bardziej oporne na wo-
łanie śmierci potworzyska nawet powyżej 9. Słabsze istoty analo-
gicznie okradamy z żywotności.

Następnie wyciągamy z talii wszystkie asy, dwójki, trójki i jed-
ną kartę wyższą – dowolną, może to być czwórka, król, dama, 
walet lub nawet joker – ja obieram króla. As będzie odgrywał rolę 
jedynki. Czwarta najwyższa karta będzie ciosem krytycznym. Na 
głowę każdego z uczestników walki powinien przypadać jeden 
zestaw kart (as, dwójka, trójka i król).

Ilość wszystkich kart powinna być nie mniejsza niż zsumowa-
na ilość ataków wszystkich walczących. Wielką wygodą byłoby 
posiadanie kilku tali, tak, aby mieć w zapasie parę zestawów kart 
dla każdego z graczy.

JAK PRZEBIEGA WALKA??
Zbieramy wszystkie karty do kupy i tasujemy. W zależności 

od tego jak bardzo ma być śmiertelna walka do tali dokładamy 
karty krytyczne, czyli królów. Optimum byłoby około 1/4 lub 1/3 
liczby walczących. Jeśli ma być bardzo spektakularna dajemy 
mniej – niech herosi machają mieczami ku uciesze oczu. A jeśli 
krwawa i bardzo szybka dajemy więcej – logiczne.

-=baca=-
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Rozpoczynamy wyłożeniem kart dla każdego z graczy. Liczba 
kart wyłożonych, dla uczestnika walki zależy od tego ile ataków 
posiada każdy z BG. Przed MG powinny leżeć karty oznaczają-
ce przeciwników – w nich będą uderzać BG. Zaraz potem MG 
wydając komendę (sami ustalcie – Filadelfia albo jakoś tak) roz-
poczyna walkę. Od tej chwili jest tylko kilka zasad, które obowią-
zują. I są one dosyć brutalne.

* Po pierwsze niema inicjatywy – kto ma kartę rzuca się na prze-
ciwnika i wali mu tym, czym ma.

* Ciosy można blokować poprzez poświęcenia własnych ata-
ków. Jednak ciosu zadanego dwójką nie można blokować 
asem, czyli jedynka w tym wypadku.

* Karta krytyczna eliminuje z walki, choć nie zabija na miejscu. 
Każdy kolejny cios dla trafionego krytycznie oznacza śmierć.
Kartę krytyczną można zablokować tylko trójką lub krytycz-
ną.

* Kto szybszy ten lepszy. Jedynie MG dysponuje możliwością 
naginania czasu do własnych potrzeb.
Gdy skończą się karty tasujemy wszystkie, które zostały wy-

korzystane bądź bierzemy kolejną talię przygotowaną wcześniej. 
Jeśli dysponujemy dodatkowymi zestawami asów, dwójek, trójek 
i krytyków, wygodniej jest przetasować wszystkie i rozdać je od 
razu, walka stałaby się przez to dłuższa.

Wydanie ostatniej kart oznacza koniec fazy walki. Podliczamy 
obrażenia. Pokiereszowani odpadają. I tak aż zostaną odpowiedni 
na palcu boju. No chyba, że ktoś będzie uciekał. Ale kto to widział 
– heros na ulicy Długiej?

Drugą wersją zasad jest uwzględnienie siły postaci. Wtedy to 
należy brać pod uwagę każdego z graczy. Co za tym idzie dla każ-
dego z graczy zestaw kart przygotowywany byłby osobno. Słabi 
dysponowaliby jedynie asami i dwójkami, silniejsi dwójkami, 
trójkami i większą ilością kart krytycznych.

Jeżeli ktoś się chce pokusić o większy realizm, może uzależnić 
liczbę i wartość ataków od siły, szybkości i zręczności zarazem. 
Bardziej zwinny i szybszy będzie atakował asami i dwójkami. 
Silniejszy, ale wolniejszy trójkami– jednym, dwoma. Wprowa-
dzałoby to kompromisową wirtualną inicjatywę – silniejsi i wol-
niejsi atakowaliby bardziej rozważnie, czyli nieco później. O ile 
nie są w rzeczywistości odpowiednikami silnych, ale z zasady 
głupich bohaterów.

TRZEBA WSPOMNIEĆ TEŻ O JESZCZE KILKU KWESTIACH

Taki sposób prowadzenia walk jest szybki i często śmiertelny 
dla graczy. MG przy przewadze liczebnej graczy może mieć pro-
blemy z odpieraniem zbyt szybkich ataków. Z tego względu też 
ten sposób rozprawienia się nawet z dużą grupą bandziorów dla 
graczy może nie być problemem. Gdy są w rzeczywistości boha-
terami nie jest to wcale wada – z byle wałami sobie poradzą. Oby 
Mistrz sobie też poradził…

Na koniec warto dodać, że walki przeprowadzane dzięki kar-
tom najbardziej odpowiednie wydają się być dla systemów typu 
heroic bądź high fantasy. Ganianie za potworami lub goblinami 
w celu znalezienia skarbu lub wrzucenia pierścionka do Orodru-
iny może wreszcie stać się nieco szybsze i bardziej ekscytujące.

Życzę szybkiej i sprawnej walki.

-=baca=-
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Ileż to już razy próbowaliśmy rozpocząć sesję tak jakoś nie-
banale. Bo przecież ileż można w tej karczmie słuchać człowieka 
ze sztyletem w plecach lub, co to rzuca mieszkami jak kółkami 
ringo. Czasem już gracze słysząc słowa „Wchodzi…” powinni 
kończyć „… potencjalny quest…”. Słyszałem już słowa o popę-
dliwych, którzy to mówią „dawaj questa i kasę”. No cóż MG ra-
czej ręce opadają. Na szczęście u mnie takich scen nie było.

Pomimo tego, że prowadzę od już kilku ładnych lat nie zaczy-
nałem przygody w karczmie, o ile sobie przypominam. Jak sobie 
dobrze przypomnę, zaczynałem gdzieś na trakcie. Nigdy chyba 
jednak nie zaczynałem przygody w sposób taki sam jak poprzed-
nio. Jakoś wstyd mi było powtarzać się. Karczmę eksploatowa-
łem, ale nie nachalnie.

To przypominanie sprawiło, iż ostatnimi czasy zastawiałem się 
bardziej nad tym jakby tu zrobić, aby się nie narobić. Po sesji 
mam zawsze kaca umysłowego – mózg jak gąbka – więc staram 
się teraz tak tworzyć przygody, aby gracze sami się nachodzili 
i naopowiadali, aby to oni stworzyli w dużej mierze fabułę. Ostat-
nio rozleniwiłem się jeszcze bardziej. Jakby tu zacząć nie wypo-
wiadając powyżej, no góra, pięciu zdań. Zarazem zależało mi na 
tym, aby było przekazane jak najwięcej informacji potrzebnych 
do wprowadzenia BG w przygodę.

Prostym rozumowaniem doszedłem do wniosku, że od słów 
trzeba przejść do rękoczynów. Prawie wszystkie pomysły, jaki mi 
przyszły na myśl opierały się na podobnym koncepcie. Trzeba ich 
zaskoczyć. To po pierwsze. Nic tak nie cieszy człowiek jak nie-
spodziewajka. Następnie od razu wpędzamy w kłopoty BG. Tak, 
aby motywację znaleźli z miejsca.

Weźmy może pod lupę na początek porwanie.
Do tego będzie potrzebna nam druga osoba. Najlepiej wyjdzie 

to na konwencie, bo tam osób mamy od groma i możemy skap-
tować kogokolwiek z korytarza i nie będzie się za bardzo dziwił 
dlaczego ma takie rzeczy robić. Od biedy bierzemy gracza, które-
mu się nie chce grać lub kogoś z rodzeństwa. Nadadzą się także.

Wchodzimy do pokoju i oznajmiamy, że mamy dodatkową 
osobę na sesji. Siadamy sobie spokojnie wertujemy notatki, karty 
etc – co tam mamy do zrobienia na początku. Na koniec, a zara-
zem początek, pytanie „zaczynamy?”. Dobrze by gracze w tym 
momencie zawiązali jakąś przepaską, bądź przynajmniej zamknę-
li, oczy. W drugim przypadku mówimy – „Nie otwierajcie oczu 
dopóki nie powiem <<kurtyna>>. Pamiętajcie o tym” – powiada-
miasz – „A! zaraz przyjdę…”. Wychodzisz z pokoju. W przykła-
dach poniżej może zdziwić sugestia o chwilowej ślepocie graczy. 
Brak informacji z jednego zmysłu pobudza wyobraźnię bardziej 
niż nawałnica z wszystkich naraz.

Teraz, a nawet lepiej zawczasu, znajdź coś, czym można by 
sterroryzować ofiarę. Dobry by był pistolet na kapiszony – naro-
bi huku i dobry rekwizyt jeśli nie te ruski z odpustu. Możesz też 
użyć noża (ostrożnie!) albo i czegokolwiek innego, czym można r

e
k

la
m

a

To ja przez łeb psiego syna / Kalejdoskop: Ja ci dam

mailto:baca666@o2.pl
http://www.rebel.pl/product.php/354/1999/Gra-o-Tron.html?aff=591


48 Wieża Snów #8

w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l
kronika

by zagrozić życiu (tylko na potrzeby sesji). Dla efektu możesz 
jeszcze założyć maskę albo jakąś kominiarkę jeśli gracze będą 
jednak widomymi. Czas zacząć przedstawienie.

Wpadasz do pokoju bluzgając i wrzeszcząc, łapiesz za fraki 
„osobę dodatkową” na sesji i wywlekasz ją z pokoju. Jeśli wolisz 
bardziej wysublimowanego przestępcę to możesz mówić szeptem, 
osobę porywaną poprosić, aby w pewnym momencie zwaliła się 
głośno na podłogę. Następnie trochę szurania nogami po podło-
dze i „prośba” o nie ruszanie się z miejsc. Następnie wkraczamy 
do pokoju i walimy prosto z mostu, iż gracze byli właśnie świad-
kami porwania i ruszyli w pościg. Co by gracze mieli począć jak 
już są w biegu. Raczej się nie rozmyślą.

No i w ten sposób mamy porwanie dosyć ładnie odstawione 
przed graczami. Klimatyczne preludium do przygody. Pamiętaj, 
aby jednak wcześniej umówić się z osobą porywaną. Ja jakoś 
znienacka z pokoju wyszarpnięty nie chciałbym być. Pamiętaj-
my więc, aby nikt podczas realizacji tego scenariusza nie odniósł 
szkody. Muchy i inne owady też.

Jak mamy porwanie, to może by tak odstawić też i napad na 
bank?. Pakujemy się do pokoju iście po holyłódzku i walimy pro-
stu z mostu waląc kapiszonami „TO JEST NAPAD! NA ZIEMIĘ 
PSY!”. Jeżeli umieścimy graczy w banku możemy dodatkowo 
okraść i graczy z ich dóbr, jeśli mają zbyt dużo albo są w posia-
daniu przedmiotów które mają dopiero zdobyć… Jak napad to na-
pad. Nie ma przebacz. Z drugiej strony odzyskanie przedmiotów 
może stać się osobnym wątkiem.

W CP 2020, Violence RPG lub innym systemie, gdzie gracze 
chodzą z bazukami w kieszeniach lepiej potraktować napad jako 
scenkę nieinteraktywną, a graczy umieścić w grupie pościgowej 
lub nawet uciekającej. Dlaczego? Każdy, kto powie do gracza 
„psie” jest rozbryzgany na ścianie w czasie najdłuższym około 
trzech sekund. Styl ponad wszystko! Co nie podoba ci się mój 
styl? A magnum przed Twoim nosem P S I E !?

Napad i porwanie to jednak fraszka w porównaniu do tego, 
co można zrobić z morderstwem. Tu już nawet nie potrzeba nam 
drugiej osoby. Potrzebujemy tylko zestawu typu DiY(Do it Your-
self).

Na początek weźmy w ręce jeszcze raz pistolet na kapiszony. 
Jeśli takowego nie mamy nadadzą się niezbyt mocne petardy (pal-
ców sobie nie pourywajcie, wystarczą te z dywaników). Przewie-
trzyć lepiej, bo proch trochę śmierdzi.

W zależności od przygody możemy powiedzieć np: „Pan Ki-
mosabe nie ma więcej czasu, aby czekać na twoje pieniądze…” 
– huk strzałów. Egzekucja na miejscu.W roli ofiary możemy
podstawić gracza, znajomego BG, kogokolwiek. Innych graczy 
umieścić za rogiem lub w sąsiednim pomieszczeniu – postawić 
ich w sytuacji, aby byli świadkami choćby pośrednio. Już mamy 
początek przygody.

Egzekutorem może być równie dobrze, któryś z graczy. Zaraz 
po zdjęciu opasek z oczu dajemy broń jednemu z BG i mówimy, 
że od kilku tygodni jest egzekutorem miejscowego mafiozo/bos-
sa.

Możemy też walnąć parę strzałów, wcześniej mówiąc parę 
słów będących kluczem do dalszej przygody i zaraz potem in-
formując graczy „<<Dziś wieczór zaginął Waldemar Mielniczuk, 
znany prezes stacji CNN Poland. Został uprowadzony… Dla 
XXX mówiła…>> – W mijanym niedaleko zaułku chyba widzie-
liście zwłoki”.

Ten pomysł można jeszcze bardziej zamotać. Postawmy teraz 
graczy w takiej sytuacji.

„Usłyszawszy strzały wybiegacie zza rogu. Na środku uliczki 
leżą zwłoki. Skądś znacie twarz trupa. <<Musi mieć jakieś doku-
menty>>. Marcin przeszukuje zwłoki. Jest dowód i jakieś papie-
ry. To znany polityk/szef korporacji/biznesmen. <<Patrzcie tu jest 
jakaś broń>> – Tomek podniósł właśnie glock’a. <<Połóżcie broń 
na ziemi i odwróćcie się twarzami w stronę radiowozu!>>…”. 
I w taki to sposób wrabiamy pięknie graczy.

A może jeszcze bardziej motamy? Daj jednemu z graczy broń 
i kartkę, na której jest napisane, że został egzekutorem. Właśnie 
zabił dłużnika szefa. Na odwrocie data i miejsce spotkania z sze-
fem. Każemy zdjąć graczom opaski.

„Usłyszawszy strzały wybiegacie zza rogu. Na środku ulicz-
ki leżą zwłoki. Skądś znacie twarz trupa. Zaraz potem dobiega 
do was zdyszany Michał z zapiekanką w ręku. Coś jeszcze gme-
ra ręką z tyłu spodni. << Trzeba by zawiadomić policję – mówi 
Michał>>…”. I już można zacząć olimpiadę, w której jeden się 
kryje, a reszta szuka.

Pamiętajmy jednak, że nie samym prochem zabójca żyje.
Może teraz nóż wykorzystamy. Wystarczy odstawić przed 

nic niewidzącymi graczami stękaninę i parę jęków charaktery-
styczną dla morderstwa. Postaraj się jednak, bo jeszcze gracze 
pomyślą, że pornosa kręcicie, a klimat pójdzie w tribunu mater. 
W najgorszym razie, gdy obawiasz się o atmosferę poinformuj 
ich o tym, co słyszą. Następnie uwalony na trzonku i ostrzu krwią 
(keczap albo spreparowana krew) nóż wepchnijmy w rękę, które-
goś z graczy. „Możecie zdjąć opaski…”. Równie dobrze można 
usmarować ręce któregoś z graczy czymś czerwonym. I postawić 
przed faktem dokonanym. „Budzisz się. <<Cholerne słońce>>. 
Zasłaniasz dłonią oczy. <<O, kurwa, co ja mam na rękach!?>>”.

Tu już wyjść masz parę. Gracz schizofrenik. Gracz płatny za-
bójca. Gracz oprych. Gracz lunatyk. Sterowany przez psionikę, 
hipnozę, czip w mózgu, magię…

Zacząć jest najtrudniej. W RPG kontynuować jest też trudno, 
jeśli nie ma się scenariusza. Ja przedstawiłem Ci pomysły jakby tu 
zacząć, jeśli nawet się nie ma konkretnego pomysłu na przygodę. 
Ty już to pociągnij dalej. Zaręczam, że spontaniczność i improwi-
zacja, gdy wrobisz graczy, zrobi swoje. No chyba, że prowadzisz 
anemikom, którym na życiu bohaterów nie zależy.

Należy jeszcze zaznaczyć, że pomysł są dosyć kontrowersyjne 
i niektórzy gracze mogą nie zgodzić się na różne udziwnienia na 
sesji. Upewnij się proszę, czy aby każdy jest gotowy na ekstremy. 
A gdy w domu, to czy nie będzie to przeszkadzało sąsiadom bądź 
domownikom – huki nie każdy dobrze znosi. Ale nie lataj po są-
siadach, czekaj!

Miłej ekstremy życzę.
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Simbelmyne to opowiadanko, które napisałem po jednej z moich ostatnich sesji w MERPa. A było to już ładny kawał czasu 
temu. Odpuściłem sobie konwenanse i przyzwyczajenia. Napisałem je tak jak widziały te wydarzenia moje oczy (czyli oczy 
MG). Wszystkie postaci i wydarzenia są zaczerpnięte z sesji, choć opowiadanie traktuje tylko o kilku ostatnich godzinach sesji. 
Pofolgowałem językowi, gdyż chciałem oddać patetyczny oddźwięk wydarzeń i ukazać, że nawet w grach RPG jest miejsce na 
przyjaźń i poświecenie. Będąc nieco samokrytycznym muszę powiedzieć, że z biegiem czasu opowiadanie podoba mi się coraz 
mniej. Może to przez fakt, iż coraz słabiej pamiętam tamte sesję. Niemniej jednak tym skromnym i jakże niedoskonałym tekstem 
chce oddać hołd moim graczom (Daria, Daniel, Kuba) za jedną z lepszych sesji w moim życiu. Miłej lektury.

Ruiny Rhiv Annon tonęły w bladym świetle poranka, kolej-
ny już raz obserwując podróż słońca ze wschodu ku zachodowi. 
Nazwana z języka elfów Wrotami Zimy warownia stała nisko 
u wylotu Doliny Śpiących Królów, wzniesiona w czasach, gdy 
słońce jasno świeciło nad głowami Wolnych Ludów, napełniając 
serca otuchą. Zbudowana dłońmi Synów Numenoru przez wie-
ki, niczym srebrny kwiat przycupnięty w cieniu paproci, stała 
tu, na dalekiej północy, a nad nią piętrzyły się złowrogie, jakby 
patrzące z zawiścią na piękne mury, poszarpane i ciemne skały 
Ettenmors. Wieże błyszczały w słońcu perłowym blaskiem, kie-
dy przybywało znad odległych wzgórz Emyn Uial, odbijając się 
tysiącem srebrnych i złotych iskier w Jeziorze Evendim, zanim 
wraz z przycupniętym u jego brzegu Annuminas skryło się w cie-
niu, który jak szara, poranna rosa rozpełzł się po wszystkich za-
kątkach Śródziemia, zanim jeszcze Ettenmors owiał cień, który 
pochłonął Arnor wraz z jego synami. A nawet wtedy mury Rhiv 
Annon ostały się.

Teraz jednak nie błyszczały o poranku, lecz stały nagie, ma-
towe na tle gór, które niczym złowrogo wyciągnięty ku wscho-

dowi palec groziły i złorzeczyły każdemu, kto zawitał w mury 
twierdzy. Mury, których nie uchroniła pamięć tych, którym dane 
było pamiętać choćby ze słyszenia o dniach jej świetności. Gdy 
ktoś taki spoglądał na skruszałe wierze, obrócone w gruz przez 
wrogów i czas, na spękane niczym twarz starca mury, na ciem-
ne okna, z których nigdy nie miał już wyjrzeć mężny rycerz, by 
spojrzeć ku zachodowi, gdzie w morskich odmętach zginęła jego 
ojczyzna Numenor. Wtedy niejednemu żal taki wypełniał serce, 
że siadał na murach, patrzył na czerwoną tarczę słońca, które ob-
lewając świat purpurą kryło się za matową zasłoną chmur, wiecz-
nie spowijających postrzępione, ginące pod niebiosami szczyty 
Gór Mglistych i zaczynał nucić pieśń smutną o czasach lepszych, 
kiedy i w ludziach i we wszystkich znanych i nieznanych rasach 
więcej było szczęścia, wiary, nadziei i życzliwości. A ten, komu 
udało się dosłyszeć pieśń, również popadał w smutek, nawet jeśli 
słowa płynące z ust śpiewaka nie były mu zrozumiałe.

Tego też dnia stała stara warownia w milczeniu na wzgórzu 
od wschodu stromym i wysokim, obmywanym płytkim, bystrym 
strumieniem płynącym doliną, kluczącym wśród pagórków, 
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z zachodu zaś płaskim, łagodnie schodzącym ku z rzadka poro-
śniętym, szczeciniastą trawą i kolczastymi krzakami równinom 
i pagórkom, które ciągły się od cienistych, pociętych żlebami 
i potokami dolin Ettenmors, aż po snujące się po dzikim, pofałdo-
wanym Rhudaur wody Mitheithel, Jasnoszarej Strugi.

Tego dnia, tego roku trzeciej ery, gdy mędrcy i widzący z trwo-
gą dostrzegali na niebie i ziemi znaki, napełniające ich lękiem 
i smutkiem, wdzierające się niczym zły sen do umysłów i serc, 
nad ruinami warowni stojącej na bezkresach Rhudaur również ze-
brał się cień, a chmury wolno sunące przez nieboskłon spowijały 
świat w szarej opończy dnia, zwiastując rychłe nadejście burzy. 
Chmury te jednak były niezwykłe. Spływały z gór, kipiąc i bał-
waniąc się niczym wezbrane wody górskiego potoku, który nie 
rozbija się na kamieniach w tysiące iskier, lecz burzy jeszcze bar-
dziej, jakby przez złość nie chciał ustąpić wyszlifowanym przez 
nurt otoczakom. Jednak nie sam ich wygląd był najgorszy, lecz 
uczucie, jakie ze sobą niosły. Jakby wszystkie troski, te najśwież-
sze i te uśpione przez czas odżywały nagle, napełniając serce bez-
silnością i smutkiem. 

Andrachir, przez elfy zwany Galadhanem, Wysokim Drzewem 
a przez plemię Forodwaithów z północy Gordraughem, Tym, któ-
ry budzi trwogę w wilkach, zatrzymał się na chwilę i spojrzał za 
plecy. Jego przyjaciele zostali nieco za nim, mógł zatem pozwo-
lić sobie na chwilę odpoczynku, choćby bardzo krótką. Spojrzał 
w niebo, na lawinę chmur, powoli lecz uparcie spływającą ku do-
linie, którą opuścili.

– Z tym Cieniem bieży ku nam wielkie zło. – Szepnął – Miej-
my nadzieję, że dotrzemy wkrótce do twierdzy. – To rzekłszy ru-
szył biegiem, bo przyjaciele byli już przy nim.

Ruszył szybko, mimo, że miał ze sobą broń i ekwipunek prze-
rzucony przez ramię. Mknął chyżo przez pagórki i parowy, lekko 
schylony, czasem jeno oglądał się na kompanów. Lecz nawet na 
jego jasnej, młodej jeszcze twarzy malowało się zmęczenie, nie 
było jednak wynikiem wielogodzinnego biegu i poprzedzającej 
go wspinaczki w ciemnościach, lecz brzemienia, jakie niósł owi-
nięte w podróżnej torbie, którą przyciskał mocno do siebie.

– Gordraugh! – krzyknął jeden z kompanów, niski mężczyzna, 
z włócznią w dłoni. – Zwolnij nieco, nasze siły są na wykończe-
niu, jeśli nie dopadną nas orkowie pewnikiem pomrzemy ze zmę-
czenia!

Strażnik zatrzymał się i zaczekał na nich. Kiedy podeszli, 
wszyscy jak jeden mąż padli na kolana i zaczęli głęboko łapać 
powietrze, niczym ryby pozbawione chłodnej, życiodajnej, sre-
brzystej wody.

– Ja… Ja już nie mogę… – zajęczała jasnowłosa, urodziwa 
dziewczyna. Mimo, że nie była ubrana jak wojownik, w dłoni 
dzierżyła łuk, a przy pasie spodni wisiał miecz. – Jeszcze chwila, 
a serce wyskoczy mi z piersi.

Pozostali pokiwali głowami na znak zgody. 
– Góry daleko, nadrobiliśmy wiele staj – rzekł kolejny z nich. 

Ubrany w skórzaną zbroję młodzieniec o opalonej twarzy i zielo-
nych oczach. Również miał łuk. Nie był tak wysoki jak Galadan, 
ani ostatni z nich, słomianowłosy Anulin, lecz przy niewielkim 
wzroście Kirkheleka z ludów północy i drobnej posturze uroczej 
Radiny uchodzić mógł za mężnego wojownika.

– Orki nie ruszą ku nam wcześniej jak o zmierzchu, a wtedy 
będziemy już daleko – kontynuował.

– To prawda, lecz nie pospieszałbym was, gdyby nie żywe 
obawy, jakie rodzą się w mym sercu – odrzekł Andrahir. – Mamy 
więcej wrogów niż orkowie idący doliną. Ten to wróg rozpostarł 
nad ich głowami płaszcz tak szczelny, że żaden promień słońca 
nie jest w stanie się przebić. – Cień, pod którym orkowie pobieżą 
za nami nawet przed zachodem słońca.

Zrobił pauzę i spojrzał na północ. Na ołowianym niebie, da-
leko, daleko nad górami raz po raz rozjarzały się przebłyski pio-
runów, które cięły niebo niczym ogniste bicze Valaraukar. Odle-
głość była jednak jeszcze znaczna, gdyż do ich uszu dochodziły 
jedynie ciche pomruki i stłumione dudnienia, echem odbijające 
się w wąwozach, jarach i dolinach gór.

– Do Rhiv Annon już niedaleko. Dwa staje może mniej – za-
czął, biorąc pierwej głęboki wdech. – Nie byłem tam od lat, ale 
wiem, że mury stoją nadal. Może skruszałe i słabe, ale więcej 
w nich mamy nadziei niż na tym pustkowiu. Orkowie są wytrwali 
i nieustępliwi, nie mamy szansy uciec im na otwartym terenie ale 
tam, jeśli los będzie sprzyjał możemy odeprzeć atak. – Wskrzesz-
cie w sobie jeszcze choć kroplę siły – skończył, a ostatnie słowa 
rzekł takim głosem, że wszyscy, zaciskając zęby dźwignęli się 
z ziemi i ruszyli za nim choćby miał ich zaprowadzić do samych 
czarnych wrót Mordoru.

Ruszyli żwawiej nieco niż przed postojem, Galadan pierwszy, 
za nim Kirkhelek i Galdor syn Felagunda, a nieco z tyłu Radina 
i Anulin. Biegli ile sił, z rzadka spoglądając przez ramię. Złowro-
gie gromy zaczęły już dudnić bliżej, a błyskawice rozświetlały 
niebo za ich plecami, gdy Galadan zatrzymał się na jednym ze 
wzgórz i wskazał ręką przed siebie.

– Wrota Zimy – rzekł, bardziej do siebie, niż do kompanów. 
– Bieżmy, czym prędzej.

Popędzili ostatkiem sił, potykając się i zataczając na przeszko-
dach. Pod wzgórze wspięli się północnym stokiem, stromym, 
rzadko porośniętym roślinnością, z kilkoma nagimi, niskimi drze-
wami, by w końcu stanąć przed murami Rhiv Annon.

Twarze ich jednak pobladły, gdy ujrzeli cel podróży. A nieje-
den osunął się bezradnie na kolana. Znaczna część muru przed 
nimi była bowiem skruszona od szczytu, aż po ziemię, w którą go 
wkopano. Wyrwy ziały w murze na kilka metrów, a wieże były 
niemal całe w gruzach. Rhiv Annon nie było już twierdzą Dune-
dainów, tylko bezradną ruiną zagubioną na pustkowiu.

– A więc nawet ta twierdza nie oparła się huraganowi dziejów 
– rzekł z żalem i goryczą Galadan.– Niechaj będzie przeklęte we 
wszystkich znanych mi językach całe orkowe plemię! – wrzasnął 
z wyrzutem.

– Niech będzie przeklęte – szepnął, odzyskując powoli panowa-
nie. Spojrzał po zmęczonych twarzach towarzyszy niedoli i rzekł. 
– Los nie jest nam przyjazny. Ale to tylko kolejna przeszkoda na 
naszej drodze. Czyśmy nie minęli już wielu takich przeszkód? I ta 
nas nie zatrzyma. Mur jest strzaskany, wieże popadły w gruzy, bra-
ma ledwo się trzyma. Ale jest jeszcze jeden Syn Numenoru, który 
stoi w murach twierdzy mych ojców. – To rzekłszy wyprostował 
się dumnie, a w oczach reszty urósł jakby. Jego jasna, zmęczona 
życiem, pocięta zmarszczkami smutku twarz, stała się obliczem 
posągu wykutego przed wieki przez dłuto mistrza, ciemne oczy 
zapłonęły nadzieją, jak świt, który nadzieję niesie strwożonym 
w ciemności. Tak stojąc, jak posąg na cokole skruszałych murów, 
na chwilę stał się wielki, większy od cieni na północy, większy 
od niebezpieczeństwa, jakie im zagrażało. Tak stojąc, dobył mie-
cza, który w ostatnich promieniach słońca zalśnił jak złote potoki 
spływające w dolinie Imladris. I rzekł znowu:

– Będę bronił tych murów, nawet, jeśli miałbym sam stanąć 
przeciw wrogom.

Słowa natchnęły serca towarzyszy, mimo, że chmury już kłębi-
ły się nad głowami, pogrążając świat w smutnym mroku.

– Nie będziesz sam – rzekł Kirkhelek. – Przebyłem setki staj, 
by służyć ci pomocą, za to coś uczynił memu ludowi wiele lat 
temu. Ale teraz nie z wdzięczności czy ze zobowiązania, lecz 
z przyjaźni oddaję ci Rissula i ramię, które nim włada – to powie-
dziawszy zbliżył się  i pochylił głowę.
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– Byłeś nam przewodnikiem i wodzem – rzekł Galdor. – Wiele 
razy stawiałeś życie na ostrzu, by nam pomóc, nasza pomoc tobie 
będzie teraz zaszczytem.

– Nie jestem wojownikiem – rzekła cicho Radina. – A moje 
pieśni niewiele się zdadzą, ale daj mi dobre miejsce do strzału, 
a niejednego orka położę trupem.

Po jej słowach zapadła chwila ciszy, przerywana jedynie po-
mrukiem zmierzającej ku nim nawałnicy. Wtem zbliżył się Anu-
lin. Ubrany w niegdyś lśniącą srebrzyście kolczugę, teraz matową 
i brudną, w poplamiony czerwony płaszcz i wytarte czarne buty  
położył silną dłoń na ramieniu Andrahira i rzekł.

– Nie mogę już zliczyć wiosen, które minęły od czasu nim że-
śmy się poznali. Nie zliczę też staj, jakie żeśmy przeszli w czasie 
podróży. Jeśli spytałbyś mnie, czy w snach choć przypuszczałem, 
że los zagna nas tak daleko na północ, na pustkowia Rhudaur, by 
wśród ruin twierdzy twych przodków stoczyć bitwę z wrogiem, 
rzeknę Ci, że nie. Ale jeśli to ma być koniec, to jestem dumny, że 
stanę przy twoim ramieniu z wiernymi przyjaciółmi za plecami, 
by stawić czoła wrogom. Jestem dumny, że mój miecz zalśni, nio-
sąc zgubę orczemu plemieniu, nawet, jeśli miałby to być ostatni 
raz, przyjacielu. 

Mrok zapadł nad światem, a niebo rozświetlały błyskawice, 
gdy wszyscy stanęli na północnym murze, patrząc w ciemność. 
Wyrwę w ścianie zawalono pniami i belkami, które w chwili ataku 
miały zapłonąć, by nie wpuścić nikogo do środka. Bramę umoc-
niono belkami, podpierając ją od środka, a dziurę w południowo 
zachodniej wieży zawalono wielkimi kamieniami. Wszystko, co 
mogli zrobić w tych warunkach. Stali teraz więc, czekając na 
nieuniknione. Kiedy kolejna błyskawica rozcięła niebo, ukaza-
ła oczom drużyny widok nadciągających orków. Chmarę, która 
niczym mrowie zbliżała się, spełzając z pagórka przed nimi. Na 
owym wzgórzu stał jednak ktoś jeszcze. Jeździec na wierzchowcu 
czarnym jak noc, która go otaczała. Odziany w płaszcz, które-
go połami wiatr szarpał tak, że stojącym daleko zdawało się, że 
słyszą ciężki łopot. Kolejna błyskawica oświetliła świat, czarna, 
pełznąca maź małych figurek zbliżała się szybko.

– Podpalaj – ezekł Andrachir.
Na słowa te Anulin zbiegł z muru i wraził płonącą żagiew 

w stos. Wyschnięte, polane oliwą drzewo zapłonęło trzymetro-
wym płomieniem. Jęzory wspięły się ku niebu, a łuna napełni-
ła światłem podwórze warowni. Z rzadka suchy trzask drewna 
burzył ciszę, a wraz z nim w niebo buchały snopy iskier, by po 
chwili zniknąć wysoko w ciemności.

Andrachir stał jeszcze przez chwilę wpatrzony w noc, po czym 
położył rękę na ramieniu Kirkheleka i rzekł pewnie.

– Póki się nie przedostaną lub póki wam strzał starczy zostań-
cie tu, lecz jeśliby sprawy wzięły zły obrót czekamy waszej po-
mocy na dole. Niech Valarowie wspomogą nas w ten trudny czas. 
Powodzenia. – Skończył i zbiegł na podwórze gdzie czekał nań 
z wyciągniętym mieczem Anulin.

Pierwsze krople spadły na twarze, potem kolejne, niebo roz-
darło się z hukiem i ściana wody runęła w dół. Ogień jednak nie 
zelżał.

Stojący na murze strzelcy czekali jeszcze chwilę po czym na-
pięli łuki i pierwsza salwa ze świstem przecięła ciemności. Jedna 
ze strzał napotkała cel. Ork padł, dławiąc się posoką, na widok 
ten jego towarzysze zaryczeli i wymachując orężem przypuści-
li szturm. Kolejna salwa strzał skosiła pierwszy szereg napast-
ników, chmara jednak, jaką zaatakowali, szybko dobiegła do 
wyjących płomieni, które zagradzały im drogę. Ci, którzy mieli 
włócznie, poczęli dźgać płonące kłody i rozpychać je na boki 
i mimo, że wielu padło ze strzałami w karkach wśród ryku pło-

mieni, wrzasku napastników i cichym świście mknących strzał, 
udało się zrobić mały przesmyk wśród płomieni, gdyż na każdego 
zabitego przypadało dwu nowych, dzikich, okrutnych, gotowych 
na wszystko. Nie było wśród nich samych orków, w zamieszaniu 
dało się rozróżnić też innych, małych, koślawych goblinów z gór 
oraz wysokich prawie jak ludzie, w ciężkich pancerzach, uzbro-
jonych w szerokie szable Uruk-hai.

Jeden z orków pchnięty euforią mordu skoczył przez płomie-
nie, za nim drugi. Anulin i Andrahir skoczyli niemal równocze-
śnie i dwa orcze truchła spoczęły u stóp, jednak zaraz pojawili 
się nowi. To widząc Kirkhelek chwycił Rissula, włócznię z kości 
wielorybiej i popędził w dół. Gdy dobiegł tam, walka była już za-
żarta. Dwu odzianych w skóry napastników zaatakowało Anulina, 
a o jeden więcej Andrachira. Na szczęście Kirkhelek dobiegł na 
czas, razem rozgromili ich, a kolejnych zepchnęli w płomienie.

W chwili wytchnienia Forodwaith spojrzał na mury, skąd nie-
ustannie spadał na głowy orków deszcz kąśliwych niczym żmije 
strzał, a każda niemal z nich niosła śmierć. Tak też wiele już ciał 
napastników leżało u stóp twierdzy. Wciąż jednak przybywali 
nowi, jakby wyrastając spod ziemi.

Kirkhelek zawahał się chwilę, czy zostać czy dalej strzelać 
z muru, lecz widząc kolejną bandę pędzącą ku płomieniom za-
cisnął jeno mocno dłonie na drzewcu broni i czekał. Zrozumiał 
po chwili, że wielka musi być zawiść lub może strach napastni-
ków przed karą, jaka czeka ich za nieudany szturm, kiedy poczęli 
przeskakiwać przez płomienie. Niejeden bowiem wpadł do ognia 
i spłonął żywcem wśród wrzasku tak przeraźliwego, że nawet 
największych wojowników wpędzał w trwogę.

Znów zakotłowało się na podwórzu. Wróg zaatakował z po-
dwójną siłą, wiele orczych ciał osunęło się na bruk podwórza, lecz 
ciągle przybywali nowi. Widząc to, Radina i Galdor chcieli zbiec 
na pomoc, ale było już za późno. Od wrogów zaroiło się na dole, 
kilku z nich biegło ku schodom prowadzącym na mur. Dwóch pa-
dło ze strzałami w piersiach, lecz reszcie udało się wbiec na górę. 
Radina wyszarpła miecz, orkowe szable spadły na nią wcześniej, 
zatoczyła się i spadła na twardy bruk podwórza. Galdor widząc 
to, rzucił się na grupę wrogów, jednego zepchnął z muru, a resztę 
przygniótł ciałem tak, że wszyscy stoczyli się po schodach.

Anulin i Kirkhelek odcięci od Galadana walczyli zaciekle, 
lecz przeciwników było zbyt wielu. Rissul kąsał wrogów, a miecz 
rąbał ich zbroje, lecz orków było wciąż więcej. Galadan, widząc 
przyjaciół w śmiertelnym niebezpieczeństwie, rzucił się ku nim, 
młócąc na boki mieczem. Lecz drogę zaszło mu dwóch Uruk-hai. 
Miecz spadał wielokroć z wielką siłą, nim udało mu się zabić 
rosłych orków. Lecz kiedy spojrzał ku przyjaciołom, już ich nie 
dostrzegł.

Obok leżała Radina, u stóp muru. W kałuży krwi własnej 
i wrogiej, z twarzą obmywaną kroplami deszczu. Dalej Galdor 
na stercie stratowanych, szkaradnych postaci. To widząc, Straż-
nik wpadł w gniew. Siekąc napastników parł na przód, gdy mury 
twierdzy zatrzęsły się, a brama jęknęła pod naporem wielkiej siły. 
Miał ochotę rzucić się na nich i zginąć, zabierając ze sobą tylu ilu 
zdoła, lecz nagle przypomniał sobie, co przez cały czas trzymał 
w torbie na ramieniu, co musi chronić choćby za cenę życia, za co 
życie oddali przyjaciele.

Odwrócił się i pobiegł ku zamkowi. Brama wyleciała z trza-
skiem, gdy wbiegał w mury twierdzy. Zamknął za sobą wrota 
i podparł je ryglem. Cofnął się w kąt sali, ranny, zmęczony, w pu-
łapce. Wtem wrota załomotały, a rygiel jęknął. Galadhan rozpiął 
torbę i spojrzał do niej. Kamień był idealnie okrągły – czarny 
kryształ, w którego wnętrzu jednak tliło się czerwone jądro, mi-
gocąc z lekka i pulsując jakby.

Simbelmyne
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Drzwi znowu jęknęły głucho, a tynk, kurz i drzazgi poleciały 
na boki. Zakrył kulę i obtarł krew z czoła. Uniósł zmęczonym ra-
mieniem miecz.

Drzwi wyleciały z hukiem, a zaraz potem stratowały je ciężkie 
buty orków. Otoczyły go szkaradne, ciemne twarze o wyszcze-
rzonych kłach i ślepiach płonących żądzą mordu. Nie zaatakowali 
jednak, tylko otoczyli go półokręgiem. Wtedy przez zdruzgotane 
taranem drzwi wszedł On. Nie miał już kaptura, więc Andrachir 
widział ciemną twarz i mimo, że w wielu wzbudziłaby trwogę, 
nie przeląkł się. Czarnoksiężnik zbliżył się powłóczystym kro-
kiem i rzekł sucho, bezceremonialnie:

– Oddaj mi Kamień Starego Arnoru, Kryształ Widzenia, a wte-
dy umrzesz szybko, człowieku.

Andrachir na słowa te roześmiał się tylko głośno, a wśród or-
ków przebiegł szmer zdziwienia.

– Chcesz Palantir, Czarowniku? Skarb, który nie należy ani 
do ciebie, ani do Czarnego Władcy, któremu służysz? Jakim to 
prawem chcesz go posiąść?

Na to rzekł Czarnoksiężnik.
– Kamień należy do jedynego władcy Śródziemia, do Sauro-

na Wielkiego, który zasiada na czarnym tronie, i z którego widzi 
wszystko co się dzieje. Oddaj go więc nim spadnie na ciebie jego 
gniew.

Mimo, że słowa czarownika napełniły serce jego grozą, odpo-
wiedział:

– Kamienie Arnoru nie należą do Niego. Jest król, który po-
wróci z wygnania, miecz, który przekuty na nowo zalśni w boju, 
a wtedy padnie czarny tron i w gruz obróci się Wieża Czarów. 
Więc jeśli masz słać swych sługusów, każ im atakować, bo ka-
mienia nie oddam ci póki ostatnia kropla mej krwi krąży w ży-
łach. Bądź przeklęty i ślij ich, jak mówię!

– Auta i lome. Nai arinya lav qualin senda – szepnął. (Mija 
noc. Niech blady świt pozwoli umrzeć w spokoju.)

Nie czekał długo.

Dzień wstał krwawo, od wschodu przykrywając świat jasną, 
karminowo szkarłatną łuną, jakby promienie przeświecały przez 
gigantyczny rubin zawieszony na niebie. I bieżał ku zachodowi, 
aż światło zamigotało w wyszczerbionych murach Wrót Zimy. 
Chmury z rzadka rozrzucone nad głową, snuły się z wolna, rzu-
cając dziwaczne kształty niczym wojenne drakkary lub olbrzymie 
knary dryfujące po oceanie niebios. Koralowe refleksy odbijały
się w srebrnej rosie, która wysączyła się z zimnych, milczących 
kamieni i zamigotała na kołyszących się w rytm powiewów wia-
tru trawach.

Stojący w rzeźbionym we freski oknie swego domu, Imladris, 
mistrz sztuki leczniczej i opiekun Pierścienia Powietrza, Vilyi, 
półelf, który przed wiekami wybrał los pierworodnych, pozosta-
jąc w Śródziemiu, patrzył w dal. Jego wysokie, dumne czoło ści-
nała zmarszczka troski. Lekkie, ledwo zauważalne zmartwienie, 
które napełniło serce smutkiem.

– Słońce wzeszło czerwienią – rzekł cicho. – A nocą daleko na 
północy słychać było grzmoty, które dotarły aż do uszu mieszkań-
ców mego domu. Wiele zła stało się tej nocy, wiele krwi ludzkiej 
się przelało.

– Nie w naszej jest jednak mocy dowiedzieć się, co się tam wy-
darzyło – rzekł starzec siedzący w fotelu z misternie plecionych 
delikatnych źdźbeł wikliny rosnącej tylko w tej okolicy. W ręku 
trzymał fajkę, którą pociągał z rzadka. – Ja też usłyszałem nocą 
huk, stłumiony i odległy i błyski gromów, których zwykłe oko 
nie mogłoby dostrzec. Wśród ciemności zdało mi się również, że 
słyszę odległe głosy, wicher jednak dął ciężko i nie słyszałem nic 
poza tym. Jedna jeszcze rzecz napełniła mnie trwogą, nim wstał 

poranek. Olbrzymia moc, która mimo ostrożności odsłoniła ob-
licze i pokazała swoje czarne zaklęcia. Nie wiem wszak, o jakie 
rzeczy szło w tej rozgrywce, lecz obawiam się najgorszego.

– Ja również – szepnął Pan na Imladris. I dalej stał wpatrzony 
w dal ku ukrytym przez poranne mgły i odległość, poszarpanym 
szczytom Ettenmors.

Powłócząc nogami, trzymając się za krwawiącą ranę, podszedł 
do ciała Anulina. Leżało porąbane wśród wielu trupów z orko-
wego plemienia. Przyklęknął przy nim i nakrył strzępami płasz-
cza, który niegdyś dumnie powiewał, gdy wojownik galopował 
drogami i bezdrożami Eriadoru na swym kasztanowym koniu. 
Przypomniał sobie ich spotkanie na drodze z Shire’u do Bree, 
kiedy to Anulin wybawił ich od złej przygody. A wspomnienia 
te taki żal i smutek wlały w jego serce, że ukradkiem starł łzę, 
która bezwiednie pociekła po zakrwawionym policzku dumnego 
wojownika z dalekiej, mroźnej północy.

Rozejrzał się i dostrzegł wśród snujących się oparów skuloną 
kobiecą sylwetkę, siedzącą pod murem. Obok na polowym posła-
niu leżał w gorączce Galdor. Kirkhelek podszedł z trudem. Radi-
na na jego widok uradowała się, lecz nie zdołała nawet zmusić się 
do uśmiechu.

– Gordraug? – spytał cicho.
Dziewczyna, skuliła się i pokiwała przecząco głową. Chciała 

coś rzec, ale łzy napłynęły jej do oczu, a żal i bezradność ścisnęły 
gardło. Zdołała tylko wskazać na rozbite w pył wejście do ruin 
zamku.

Forodwaitch, wspierając się na włóczni pobieżył tam. Kiedy 
stanął w drzwiach, znów wróciło uczucie żalu i smutku tak silne-
go, że budzącego złość do całego świata. Gordhraug leżał pośród 
trupów orków. Wielu trupów, a byli wśród nich i ci rośli, skośno-
ocy słudzy Czarnego Władcy, którzy siłą i wytrzymałością po 
trzykroć przewyższali pogardzanych braci. Teraz dopiero, patrząc 
na samotną figurkę wojownika pośród wielu czarnych kształtów,
można było zdać sobie sprawę z tego jak wielkim był mężem. 
Andrachir, syn Grawaerona, zwany przez pierworodnych Gala-
dhanem, Wysokim Drzewem a przez ludy Forodwaithu, Gordrau-
ghiem, Tym, który budzi trwogę w wilkach.

Spoczął na wieki w kurhanie usypanym przez kompanów, tak 
jak i jego przyjaciel Anulin syn Margebranta. Daleko od domu, 
pośród wzgórz Rhudaur, gdzie oddał życie za Kamień Widze-
nia, skarb jego ludu. Po latach wyrosły na grobach drobne białe 
kwiaty, które podczas rosy wydzielały rubinowy sok, co niczym 
krwawe łzy spływał po białych płatkach. Słudzy Saurona nie za-
puszczali się potem w te okolice, bo bali się kurhanów kryjących 
szczątki owych mężów. Tylko czasem, któryś ze Strażników pół-
nocy przybywał, by usiąść na pagórku przy kurhanach i zanucić 
cicho pieśń przodków:

„Gdzie są rycerze, stojący w zbrojach, co błyszczą w słońcu jak diament? 
Czemu się pokrył rdzą czerniejącą, błyszczący na nich ornament? 
Czemu skruszały wierze na zamkach, które od wieków tam stały? 
Czemu upadły dawne sojusze, które zwycięstwa dawały? 
Gdzie są mężowie, co byli murem, o który wróg się rozbijał? 
Gdzie się podziały honor i siła, które jako czas przemija? 
Ciemne kurhany kryją ich szczątki, stojąc złowrogo na wzgórzu.
A ich imiona znikną z pamięci, spowite tumanem kurzu.”

Savarian



w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l

53Wieża Snów #8

literatura

Wojciech „Ar’this” Sułek

B i a ł y
literatura | opowiadanie

 Mała Wydra przedzierała się przez zieloną gęstwinę dzikiej latoro-
śli z wielkim wysiłkiem, a złote promienie z równym trudem co dziew-
czynka przebijały leśne poszycie, rzucając na nią zielono-bursztynowe 
światełka. Małej trzepotało serduszko. Dawno już nie zapuszczała się 
tak daleko od rodzinnego osiedla, do tego nigdy, ale to przenigdy, sama. 
Pomimo że miała niecałe dziewięć lat, pojmowała że robi źle, oddalając 
się tak bardzo od rodziny, miała świadomość późniejszych konsekwen-
cji. Ojciec – brat wodza i osoba wpływowa w starszyźnie – nie może 
sobie przecież pozwolić na ignorowanie jej karygodnego postępku. Nie 
był jednak bez winy, z czego również doskonale sobie zdawała sprawę. 
Matka, Biała Orlica zmarła przy jej narodzinach, więc cała odpowie-
dzialność i tak spadnie na niego – przecież sam ją regularnie wysyłał na 
zajęcia z zielarstwa, a tam, w tipi starej szamanki nie było mowy o sa-
mych jeno miksturach i naparach.

Starsze koleżanki opowiedziały jej pewną historię, podczas gdy na-
uczycielka mieszała w wielkim kotle wywar z ziół, przymknąwszy ucho 
na szemrania adeptek. Opowieść wpłynęła w takim stopniu na wyobraź-
nie Małej Wydry, że ta postanowiła sama zbadać, co tak naprawdę kry-
je w sobie puszcza. Dziewczyny opowiedziały jej nieprawdopodobną 
historię o jaszczurzych przybyszach, którzy zjawili się z obcych krain, 
a duchy ich krążyły wokół osady. Widziała je ponoć szamanka w rów-
nonoc i od tej pory nie wysuwa nosa poza palisadę. Jaszczurzy przyby-
sze sto lat temu pojawili się znikąd w lesie i zostali odparci przez jedno 
słowo wypowiedziane przez Białego Ducha Lasu. Od tamtego czasu bez 
wytchnienia nawiedzają teren raz do roku. Mała Wydra nie znała strachu 
i ułożyła przebiegły plan, który pomógłby jej w zwiedzeniu wspomnia-
nych obcych krain, zamieszkałych przez jaszczurzych przybyszów.

Marzeniem jej było poznać inne okolice, tak więc postanowiła prze-
czekać do równonocy, by udać się z prośbą o pomoc do samego Białego, 
opiekuńczego ducha lasu, zamieszkującego pobliskie bagna. Codziennie 
sprawdzała poziom cienia na szyi Mądrego Myszołowa, który jako to-
tem sprawował funkcję kalendarza. Tylko tym spotkaniem żyła i nic nie 
było jej straszne, gdy tak samotnie, z dziarską miną przebijała się przez 
chaszcze, jak mały promyk zachodzącego słońca.

 Niebo już szarzało i spomiędzy koron drzew wychylały się pierwsze 
gwiazdy. Wiotkie ciałko dziewczynki drżało w wieczornym powiewie. 
Mimo panującego niepokoju i narastającego chłodu, z uporem parła 
przed siebie, nie myśląc o odwrocie; wiedziała że jest już blisko…

 Przed jej oczyma zatrzepotał białoskrzydły wielki motyl, by zniknąć 
w chwilę później pomiędzy gałęziami sędziwej brzozy. Żaby zewsząd 
rozpoczęły wieczorną serenadę.

 Tuż za tymi pałąkowatymi drzewami musi być trzęsawisko, sza-
cowała dziewczynka. Istotnie – za szeroko rozciągającym się rzędem 
wierzb płaczących, znajdowała się polana pełna starych drzew i próch-
niejących, zwalonych kłód. Podłoże było miękkie i za każdym krokiem 
wydawało się coraz to bardziej podmokłe. Dalej nie było co iść.

 Mała Wydra wzięła się dziarsko za boki, zrzuciła z ulgą torbę pod 
nogi i pokręciła ze znużeniem dziecięcą główką. Opięła ją sobie wełnia-
ną opaską szytą w czerwono-niebieski wzór. Dziewczę było kruczowło-
se, a gładkie i lśniące sploty sięgały niemalże do ramion. Grzywka była 
równo przycięta nad samymi brwiami. Mała ubrana była w skórzaną 
bluzę i grubą spódnicę sięgającą po same mokasyny. Mimo zmęczenia 
oczy błyskały z podniecenia. Rzucała bystre spojrzenia to tu, to tam, cie-
kawe świata. Gdzieś tu musi znajdować się Duch Lasu – zdawały się 
wołać. Postanowiła nie rozpalać ognia. Nie zważała na dziką przyrodę. 
Stanęła na pniaku, zamknęła oczy i wsłuchała się w szum listowia. W tle 
cichej, szeleszczącej mowy drzew przewijał się rechot żab i monoton-
ny dźwięk cykad. Niekiedy zazgrzytała do swej sąsiadki stara wierzba, 
ciężkim od wiekowego balastu konarem. Gdzieś zafurkotał nocny ptak 
i później żałośnie jęknął.

 Las witał zapachem mokrej ściółki. Szumiącymi koronami drzew. 
Wszechobecnym spokojem i snem. Dostojnym pohukiwaniem sowy. 

Przemawiał głosem cichym, zrozumiałym, ale nieco niewyraźnym. 
Jakby mówił z innym akcentem… „Witaj dziecko. Spójrz na starca.”

– Otwórz oczy – powtórzył głos mocniej.
Człowieczek stojący na pniaku podniósł powoli powieki. Ujrzał 

w zielonkawym świetle bijącym z przegnitych pni Białego Ducha Lasu. 

*

 Chciała wydobyć z siebie jakikolwiek dźwięk. Nie była w stanie. 
Oto przed nią stała sędziwa postać znana jako duch opiekuńczy, dawca 
mądrości, owinięta solidnym, lnianym, mocno poszarpanym na krawę-
dziach płaszczem, tańczącym lekko w nocnym powiewie. Sylwetka Du-
cha Lasu była majestatycznie wyprostowana, kryjąc uroczyście dłonie 
w rękawach szaty. Strąki siwych włosów falowały na kopule wysokiego 
czoła. Ciemnobrązowe oczy czujnie obserwowały dziewczynkę – oczy 
które zdawały patrzeć się na nią od dnia narodzin. Blada, wąska szczęka 
pozbawiona była zarostu. Pod solidnym, wydatnym nosem pląsał deli-
katny uśmiech.

 Postać bezszelestnie zbliżyła się do małej figurki stojącej na pniaku
i bez słowa wyciągnęła ku niej sękate dłonie. Mała Wydra bez wahania 
dała się podnieść.

 Obraz przed oczami dziewczęcia zafalował i załamał się w najgłęb-
szą czerń. W uszach zaszumiało. Szumowi towarzyszył wszechobecny 
plusk wody. Poraził ją przerażający blask. Źródłem światła okazało się 
górujące na widnokręgu słońce.

 Znalazła się w umyśle młodego mężczyzny, odbierając wszystkie 
jego bodźce, natomiast on nie był świadom jej obecności. Nie miała 
żadnej kontroli nad nowym ciałem i czuła się biernym świadkiem, jak 
niemy obserwator. Wiedziała, że już od dłuższego czasu jest w podróży. 
Nie znała jednak celu, ani źródła. Pomimo sporego wycieńczenia, czuła 
znaczną siłę fizyczną tryskającą z mięśni młodego człowieka.

Znajdowała się na tyłach wielkiej podłużnej, drewnianej łodzi, pły-
nącej po bezmiarze głębokich wód, o których tylko dane jej było słyszeć 
z opowiadań. Czuła, że twarz młodziana okala lekki zarost, a silne barki 
są obarczone ciężarem metalowej łuski. Zdołała zauważyć tylko, że po 
obu burtach siedziały dwa rzędy obnażonych po pas, mocarnych ogni-
stobrodych wioślarzy, gdy niespodziewanie mruknął do niej ktoś zza 
pleców.

– Ulgraf nie będzie ze mnie kpił w ten sposób – odezwał się, plując 
przy tym ohydnie, posępny jednooki brodacz. Mówił językiem, którego 
nie znała, jednak doskonale rozumiała. Dziwiło ją wszystko, a najbar-
dziej to, że ludzie mogą być tak bladzi i tak jasnowłosi, jak ci na statku.

– To mniemasz, że jeszcze żyje? – odparła bezwiednie Mała Wydra, 
nieswoim głosem.

– Ha! Nikt nie będzie kpił ze starego Huunvay’a! – ryknął nieprzy-
jemny, jednooki typ. – Tam nie ma nic, najwyżej samo leże Lewiatana, 
gdzie drakkary Ulgrafa pewnikiem służą mu za podnóżek!

Po tych słowach nastąpiła pauza, w czasie której ten, co się zwał 
Huunvay’em, popatrzył tępo jedynym bladoniebieskim okiem na roz-
mówcę; oto po tuzinie dni i nocy rejsu rozległ się cichy, niesiony słonym 
wiatrem śpiew przybrzeżnego ptactwa.

– LĄĄĄĄĄD!!! LĄĄĄD!!! – wrzasnęła naraz histerycznie załoga 
przy wiosłach…

– Te mewy… – skwitował niskim głosem młody podróżnik, uśmiech-
nąwszy się lekko. – Coś ich w ostatnich dniach za dużo latało po okolicy, 
nie sądzisz czcigodny Huunvay’u?

Jednooki typ w odpowiedzi zazgrzytał nerwowo zębami. Jednocze-
śnie podwaliny świata zaskrzypiały, jakby wszystkim bogom naraz za-
bolały zęby.

Cały świat skręcił się w tańczącą spiralę i ponownie zapadł się w ci-
chą otchłań najdoskonalszej głębi chaosu, gdzie nie ma kolorów, powo-
nienia, dźwięków. Mała Wydra usłyszała zupełnie znienacka narastają-

Biały
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cy szum, jakby huk kropel bijących o listowie. Jej włosy były mokre. 
W istocie padał na nią drobny deszcz. Znalazła się po raz kolejny w sy-
tuacji podobnej jak uprzednio, tylko w zupełnie nowym wcieleniu. Teraz 
stała się młodą kobietą, o długich, kruczoczarnych włosach, splecionych 
w dwa warkocze spięte rzeźbionymi pysznie drewnianymi ringami. Było 
późne pochmurne popołudnie. Znajdowała się na skraju sosnowego lasu, 
nieopodal plaży, ukrywając się przed czymś lub przed kimś pod rozłoży-
stymi liśćmi brunatnozielonej, przyziemnej rośliny.

Kobieta rozglądnęła się nerwowo; na plaży za zasłoną deszczu, w tle 
wzburzonych wód morza ujrzała sporych rozmiarów płonące potwor-
ne sylwetki, leżące na podłużnych brzuchach. Mimo płomieni wysoko 
wznosiły straszliwe jaszczurze paszczęki osadzone na długich szyjach. 
W pobliżu błyskało całe mrowie postaci w metalicznych pancerzach, 
które walczyły z kimś zaciekle. Były uzbrojone w okrągłe tarcze i dłu-
gie, lśniące ostrza. Ci, z którymi napastnicy walczyli, byli wojownikami 
jej ludu. Mała Wydra momentalnie ich rozpoznała, mimo dzielącej od-
ległości, po bojowych pióropuszach i tomahawkach. Była zrozpaczona, 
że nie jest w stanie nic zrobić, by pomóc. Wyraźnie przegrywali potycz-
kę.

Gdy ostatni wojownik padł pod ciosami wroga, kobieta z przeraże-
niem rzuciła się do ucieczki. Została spostrzeżona przez jednego z po-
gromców, który momentalnie wraz z kilkoma innymi, rzucił się za nią 
w pościg z nieludzkim śmiechem. Odgłosy pogoni nasilały się coraz 
bardziej. Mała Wydra wiedziała, że kobieta nie da rady daleko uciec. Na-
gle z wycieńczenia potknęła się o coś i sturlała po nierównym zboczu, 
prosto w krzew dzikiego agrestu. Poczuła silne rwanie w lewej kostce. 
Nie była dalej w stanie iść, a co dopiero biec. Na domiar złego ponad 
nią, niespełna rzut dzirytem dalej, pojawiły się trzy sylwetki. Kruczo-
włosa panienka desperacko próbowała wstać, ale upadła. Przy kolejnej 
próbie, gdy jakimś cudem stanęła na nogach i zaczęła koślawo utykać 
przed siebie, byle dalej od nieszczęścia, ktoś zabiegł jej drogę i chwycił 
ją w talii. Kobieta zaczęła go gryźć, kopać zdrową nogą i drapać gdzie 
popadnie, ale porywacz trzymał ją mocno przyciskając do swego torsu, 
gładząc wolną ręką po głowie. Mała Wydra czuła, że ten ktoś jest jej 
bliski. Kobieta nagle uspokoiła się i zlękniona spojrzała w stronę prze-
śladowców z objęć nieznajomego; byli to trzej brodaci, odziani w me-
tal mężczyźni. Przewodził im jednooki typ, którego dziewczynka aż za 
dobrze pamiętała. Krwawił nieco jego bok. Warknął coś niezrozumiale 
na dwójkę kompanów i nie zważając na ranę, zbliżył się do ściganej ko-
biety zacierając ochoczo ręce i chichocząc. Kruczowłosa była cały czas 
trzymana w objęciach przez obcego, który postąpił parę kroków w tył, 
patrząc groźnie w milczeniu na Huunvay’a. Lekkim zarostem musnął 
policzek kobiety, szepcząc do ucha jakieś uspokajające słowo.

I nagle Mała Wydra go rozpoznała. Mimo że była uziemiona perma-
nentną indolencją, jej wewnętrzny spokój jakimś eterycznym pomostem 
przelewał się w duszę młodej kobiety, która odruchowo spojrzała zmę-
czonym wzrokiem w czułe, mocno brązowe oczy mężczyzny. W odróż-
nieniu od tamtych, miał ciemne włosy koloru dobrej, żyznej gleby. Pod 
wydatnym, kształtnym nosem zatańczył lekki, podtrzymujący na duchu 
uśmiech.

Kilka postaci wypadło bezszelestnie spomiędzy drzew, a młody sza-
tyn wypowiedział głośno tylko jedno słowo, pełne radości i ulgi: imię 
Ulgrafa, rzekomo zagubionego w odmętach wielkiej wody.

Zawtórował mu pełen wściekłości ryk jednookiego bandyty, 
wykrzykującego w zdumieniu to imię, po czym rozległ się 
szczęk oręża.

Dziewczynka już nie ujrzała ani przebiegu tej bitwy, ani 
jej finału, gdyż niosący kruczowłosą odwrócił się od razu na
pięcie i odszedł w głąb nieznanego sobie lądu.

Młodzieniec patrzał w oczy niesionej ze szczerą tro-
ską. Kobieta odwzajemniła jego spojrzenie, 
tuląc się doń z ufnością.

 Oczyszczający deszcz narastał…

*

Zbudził ją głos ojca. Wtulona była, jak każdego poranka, do ulubio-
nego pluszaka. Obok niej spała jeszcze starsza siostra, Szybka Sarna. 

Pierwszym odruchem Małej Wydry było odnalezienie spokojnego 
uśmiechu Białego Ducha Lasu. Odkryła niespodziewanie całą prawdę 
– nie musiała daleko szukać. Tym samym uśmiechem darzył ją przez 
całe życie ojciec.

 Tymczasem Biały Duch Lasu powracał lekkim krokiem do miejsca 
spoczynku ukochanej – swego sanktuarium. Jakże Czarna Łania byłaby 
dumna z wnuczki… Niestety! Jak na razie tutejsze kobiety są jeszcze 
zbyt mało odporne na tak wybuchową mieszankę krwi. On, Człowiek 
z Pól, przywiózł ze sobą zbyt wiele złego…. Masakra, której nie dało się 
zapobiec… Przedwczesna śmierć jego miłości przy drugim porodzie…
to samo z synową. Nie może on, duch opiekuńczy lasu, dawca mądrości 
pozwalać, aby coś takiego dalej postępowało! Wszak polecił swe wnucz-
ki przyuczyć zawczasu odpowiednich metod leczenia. 

 W razie czego…
Zakopane (śniegiem, jak zwykle)

I. 2005 r.

Jakub „Q
ba” Kasper

Wojciech „Ar’this” Sułek

mailto:kasperjakub@wp.pl
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Marcin Kubiesa (Nicram_ZW)

J a  n a u c z ę  g ł a z y …
literatura | opowiadanie

Opowiadanie zdobyło trzecie miejsce w konkursie na Czerwone Opowiadanie zorganizowanym przez duże Ka.

.........................................ja nauczę głazy,
Jak mają walczyć przeciwko tyranom.
Niech świat wie, czyśmy nie mieli odrazy
Do tronów, tę pieśń przyszłym ziemi panom
Przekażę; niech się dowiedzą, co przebył
Ten nasz glob, kiedy jeszcze wolny nie był.

Byron ,,Don Juan, Pieśń Ósma”

Wycie syreny samołazu SP było coraz bliżej. Uciekał z pięcioma kilo-
gramami kiełbasy pod pachą brudnymi ulicami rozkładającej się stolicy. 
Skręcił w ślepą uliczkę zawaloną skrzyniami i kartonami bezdomnych. 
Przez dziurę w murze, zasłoniętą przez jedną ze skrzyń, przeskoczył na 
druga stronę. Odetchnął z ulgą i łapał oddech po długim biegu. Jeszcze 
tylko pięć minut spacerkiem do włazu i nie będzie po nim śladu. Paku-
nek kiełbasy schował pod kurtką i spokojnie ruszył Aleją Towarzysza 
Wlenina, oświetloną słabym blaskiem co drugiej działającej latarni. Nie 
uszedł minuty jak usłyszał głośne uderzenie i zgrzyt metalu o kocie łby. 
Nie oglądając się, puścił się naprzód, mknąc wzdłuż ścian odrapanych, 
szarych, brzydkich budynków. Wiedział, że właśnie z uliczki, z której 
wybiegł, wychodzi ośmionożny samołaz z trzema agentami Służb Po-
rządkowych w środku i arsenałem wystarczającym do eksterminacji 
i zrównania z ziemią średniego obozu buntowników. Wiedział również, 
że jak go złapią, to bynajmniej nie dostanie kulki w łeb, lecz wsadzą 
go do zakładu pracy dla młodocianych, gdzie harując przy taśmie bę-
dzie przykręcał śrubki nowym samołazom. Gorzej jednak jak trafi do
zakładu poprawczego, gdzie przekabaciliby go na wiernego partyjniaka 
i pożytecznego obywatela. Nie… nigdy, wolałbym zginąć – pomyślał. 
Syrena już wyła za nim, zdając się krzyczeć: ,,Mamy Cię jak na dłoni, 
nie masz dokąd uciec”. Na dodatek zza rogu alei wylazł kolejny patrol. 
Chłopak zaklął i zatrzymał się spanikowany, nie widząc drogi ucieczki.

– Psst! – naglący syk dobiegł z wysokości jego stóp. Chłopak spoj-
rzał, lecz nic nie zobaczył.

– Chodź! Tu się schowaj! – starczy i głęboki głos doszedł ze zsypu 
na węgiel.

Chłopak, wiedząc że nie ma czasu na myślenie, skoczył w małe 
okienko bez zastanowienia. Otarł sobie łokcie o wystające druty i stur-
lał się po grubych grudach czarnego węgla. W środku było ciemno, więc 
nie zdążył zobaczyć, kto go wołał, zanim rozpłaszczył się na zalanej 
śmierdzącą wodą podłodze. Silne i szorstkie ręce zaraz go podniosły 
i postawiły na nogi.

– Zaraz tu będą, chodź! – ponaglił ten sam glos i ktoś pociągnął go 
długim, nieoświetlonym korytarzem zaśmieconym czymś, co bardzo 
śmierdziało.

Po chwili korytarz pojaśniał i wbiegli na sypiące się ze starości scho-
dy oświetlone blaskiem lampy naftowej. Niski, pękaty starzec w biegu 
odwiesił lampę naftową w blasku której lśniła jego długa po pas broda. 
Chłopak uczepiony jego wielkiej ręki wspinał się po klatce schodo-
wej, starając się nie opierać na przerdzewiałej poręczy. Kiedy przebie-
gali przez poziom parteru, w stalowe, wyjściowe drzwi coś uderzyło. 
Starzec aż podskoczył i z prędkością niemożliwą u osoby tym wieku 
przeskakiwał po kilka schodów na raz. Chłopiec potykając się w pół-
mroku wyrwał dłoń i w ślad za starcem biegł, czując za sobą smród 
agentów Obskury. Kolejne uderzenie czegoś ciężkiego o drzwi rozeszło 
się echem po klatce schodowej kamienicy. Starzec zatrzymał się przed 
odrapanymi, burymi drzwiami, wyciągając klucz z kieszeni drżącymi 
rękoma. Wsunął go do zamka i przekręcił. Kolejne uderzenie. Wpadli 
do zagraconego przedsionka, a starzec przekręcił klucz. W tym samym 
momencie huk walących się ciężkich, stalowych wrót wypełnił drżące 
napięciem powietrze.

– Chodź – rzucił krótko starzec i wszedł do niewielkiego salonu za-
walonego starymi rupieciami. Stanął obok wielkiej szafy z regałami wy-

pełnionymi książkami. Chłopiec nigdy nie widział tylu ksiąg na raz, ale 
nie miał czasu na myślenie, gdyż regał zaczął się odsuwać odsłaniając 
ciasną wnękę.

– Właź!– rzekł stary podenerwowanym głosem.
Nic nie mówiąc i nie zastanawiając się czy można mu zaufać, chło-

pak wśliznął przez wąską szparę do podłużnej skrytki, w której leżał 
koc.

– Siedź cicho, dopóki sobie nie pójdą – dorzucił staruch, zasuwając 
szafę.

Ciemności i brak miejsca nie były chłopcu obce, więc duchota 
i niemożność ruszania się nie wywołały paniki. Urodził się co praw-
da na ulicy, tak jak wszyscy jego znajomi, ale wychował się w kana-
łach. Matkę wspominał jak przez mgłę, gdyż zmarła na jedną z tych 
chorób, które roznoszą się pod ziemią. Odkąd pamiętał uganiał się za 
szczurami i wyprawiał się na ,,łowy” na powierzchnię. Kilka miesię-
cy temu przeszedł próbę Łowcy i stał się mężczyzną. Ludowy Kurier 
nigdy nie pisał o bezdomnych czy dzieciakach z kanałów. Zresztą kogo 
by to obchodziło. Partia była zawsze, i zawsze będzie rządzić, bo niko-
mu to nie przeszkadza. Na całym świecie jest dwadzieścia miliardów 
ludzi i wszyscy mają gdzie mieszkać, mają co jeść i mają gdzie praco-
wać. Tak pisze Ludowy Kurier i te dwadzieścia miliardów w to wierzy. 
Rashu uśmiechnął się w ciemności, myśląc o naiwności ludzi. Ludzi, 
którzy wolą gapić się w Wielkiego Brata i słuchać tylko tego co mówi, 
bo wszystko to jest prawdą. Bo Wielki Brat wie wszystko i jest wszę-
dzie. Ciekawe czy Wielki Brat wie o jego istnieniu. O tym, że mieszka 
w kanałach i jest buntownikiem. Że ich szpieguje. Nie, nie może o tym 
wiedzieć, ponieważ chłopiec już by siedział przy taśmie i skręcał samo-
łazy albo podlewał tysiące hektarów pól uprawnych. Wielki Brat nie jest 
wszechwiedzący i wszechobecny. A skoro taki nie jest, to nie może być 
nadczłowiekiem, istotą doskonałą, która stoi nad nami od początków 
ludzkości. Więc kim albo czym jest? Czy w ogóle istnieje? 

* * *

Śpiącego chłopaka obudził zgrzyt przesuwającej się szafy. Do środ-
ka wpadło jasne, dzienne światło, oślepiając go z lekka. W powstałej 
szparze stanęła brodata, masywna twarz starca.

– Wychodź. Już jest bezpiecznie – zabrzmiał łagodnie basowy głos.
Mimo obolałych od bezruchu kości wygramolił się do jasnego po-

koju, który teraz wyglądał na jeszcze bardziej zagracony niż wczoraj-
szej nocy. W mdłym świetle poranka zakurzony i zawalony śrubkami, 
blaszkami i pokrętłami wysłużony dywan wyglądał jakby miał z tysiąc 
lat. Wtedy ciepły, rozpalony kominek, teraz był zimny i brzydki. Brud-
ne, poszarpane kotary zwisały martwo obok żółtej od starości firany.
Wzdłuż ścian leżały kupami jakieś dziwne urządzenia z okrągłymi tar-
czami, szybkami, pokrętłami i wystającymi mechanizmami. Niektóre 
z nich nawet się ruszały. Rashu kiedyś widział podobne urządzenia. 
Służyły do odmierzania czegoś, ale chłopak nigdy nie dowiedział się 
czego, bowiem kobieta, która to wiedziała była obłąkana, a jemu wtedy 
nieszczególnie zależało na poznaniu tej tajemnicy.

– Możesz już iść chłopcze. Wmieszaj się w tłum i wracaj do domu.
– Kim pan jest? – odezwał się pierwszy raz Rashu.
– Nikim ważnym. Jestem taki jak ty – zaśmiał się tęgi starzec. – No 

zmykaj. Nic tu już po tobie.
– Ale chciałbym się panu jakoś odwdzięczyć. Uratował mi pan życie 

– ukrywając niepewność głosu, chłopak starał się mówić z dumą i doj-
rzałością. Tak jak przystało na prawdziwego Łowcę.

– Hahahaha! – zagrzmiał śmiech brodacza, który szeroko teraz otwo-
rzył czarne jak węgiel oczy, którymi łypał rubasznie, onieśmielając Ra-
shu.

Ja nauczę głazy…

mailto:nicram_kepas@tlen.pl
http://www.twojkurier.pl/duzeka/
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– Chcesz się odwdzięczyć powiadasz? – przestał się śmiać i poskro-
bał się w grubą, kasztanową brodę. – Jeszcze mi się odwdzięczysz, nie 
bój się. – Zakończył szerokim uśmiechem.

– Na pewno. – Chłopak skinął gorliwie głowa, jakby składał przy-
sięgę.

– No idź już.
– Powiedz chociaż jak się nazywasz – nie ustępował Rashu.
– Gab.
Za Rashu zamknęły się drzwi, a palący płyn gryzł mu trzewia, ale 

czuł się jakby przybyło mu energii. Zbiegł po schodach i wyszedł na 
ulicę przez wyłamane drzwi. Niebo zasnute ciężkimi wyziewami fa-
bryk wisiało nisko nad dachami budynków. Rashu słyszał od starych 
ludzi o słońcu. Jasnej, żółtej kuli na niebie, która wschodziła co ranek 
i przyjemnie ogrzewała. Oddałby wiele w zamian za jeden przebłysk, 
ale zapewne nigdy nie będzie mu to dane. Spuścił wzrok i zwrócił się ku 
rzece ludzi zmierzających do roboty. Tłumy bladych, wychudłych, zmę-
czonych życiem, szarych jednostek widzących jedynie czubek swojego 
nosa. Te same robocze płaszcze i robocze buty. Te same nieogolone twa-
rze z braku dobrych brzytw. Te same przetłuszczone włosy i niedoprane 
koszule z braku mydła i śmierdzącej wody w kranach. Spojrzał na siebie 
i mimo tego, że wyglądał niemal identycznie, poczuł dumę z tego, że 
nie jest jednym z nich, że nie musi wstawać o świcie i harować za kilka 
bonów żywnościowych oraz zwitek nieprzydatnych pieniędzy, za które 
przy odrobinie szczęścia można kupić kwaśne piwo, flaszkę śmierdzą-
cej gorzałki albo byle jak sklecone meble czy trochę płótna. Jedyne, 
co było zawsze, to buty, ubrania i tytoń. Westchnął i prawie z pogardą 
i obrzydzeniem włączył się do nieprzebranej rzeki ludzkich głów. 

* * *

Gigantyczne złomowisko było miejscem, na które lądował wszel-
ki zużyty sprzęt stolicy. Setki ton ciężkich, pordzewiałych maszyn. Od 
zwykłych przykręcarek, przez grające skrzynki, do olbrzymich taśmo-
ciągów kopalnianych i kotłów parowych. Dobry mechanik mógł zna-
leźć tu wszystko, czego by tylko zapragnął. Po złomowisku kręciło się 
zwykle o tej porze dużo bezdomnych i cała lumpownia z okolicy, ale 
tego poranka było coś cicho. Rashu nie przejął się tym zbytnio i zagłębił 
w labiryncie ścieżek. Kupy żelastwa wisiały złowrogo w krzywych kop-
cach, jakby podmuch wiatru miał je zaraz przewrócić na nieuważnego 
przechodnia naruszającego spokój tego grobowca historii. Gdyby ktoś 
chciał się dowiedzieć czegoś o ewolucji technologii na świecie, wystar-
czyłoby dotrzeć tylko do serca kilkusetletniego składowiska, gdzie leżą 
maszyny jeszcze sprzed Wielkiej Rewolucji, o czym świadczą daty na 
najstarszych, jeszcze krasnoludzkiej roboty urządzeniach. Oczywiście 
Rashu o tym wszystkim nie wiedział. Dla niego była to tylko droga pro-
wadząca do jednego z ukrytych włazów do podziemnej kolonii.

W końcu jego oczom ukazał się pordzewiały parowóz. Stalowe koła 
były zagłębione do połowy w ziemi, a potężna tuba kotła przegrywa-
ła z niepowstrzymaną rdzą. Chłopak wskoczył do kabiny maszynisty. 
Rozejrzał się i pociągnął jedną z wielu dźwigni. Mechanizm głucho za-
klekotał i właz do kotła stanął otworem. Wszedł nogami naprzód i w 
ciemnościach zatrzasnął drzwiczki. Wymacał w podłodze klapę, którą 
z trudem uniósł i zszedł po śliskiej drabince wąskim szybem.

– Kto idzie?! – dobiegł go daleki, męski głos wzmocniony echem 
kanałów.

– To ja, Rashu – odkrzyknął, a echo poniosło głos czternastoletniego 
chłopca.

– Rashu? Miałeś być tu wczoraj.
– Tak wiem, ale miałem mały problem…
– Taa, problem… – skwitował kwaśno mężczyzna w średnim wieku 

stając przed nim. – Ty masz same problemy ostatnio…
– Daj spokój Rick. Masz i nie denerwuj się – odłamał pół kiełbasy 

i poklepał mężczyznę po plecach.
– Dzięki. Ale i tak będziesz miał kredki u Thronusa za spóźnienie…
Chłopak machnął ręką na pożegnanie i pobiegł niskim korytarzem 

oświetlonym z rzadka pochodniami. Biegnąc myślał o Thronusie i in-
formacjach jakie dla niego zdobył. Uśmiechnął się do siebie z satys-
fakcją. Te informacje warte były takiego ryzyka. Dobiegając do bramy 
kolonii, zwolnił.

– Niosę wieści dla Thronusa! – krzyknął z daleka do strażników. 
– Hasło! – zawołał barczysty, wysoki mięśniak ze strzelbą w łapie.
– ,,Wschodni wiatr.” – odpowiedział, a zza żelaznych wrót dobiegł 

głęboki odgłos zdejmowanych sztab.

Przeszedł w pośpiechu i znalazł się na tarasie, z którego rozciągał się 
widok na całą, pogrążoną w półmroku kolonię. Cała osada rozlokowa-
ła się na platformach i półkach skalnych w olbrzymim szybie, wisząc 
nad bezdenną czeluścią. Setki małych domków zbudowanych z wsze-
lakiego żelastwa prosto ze złomowiska, oświetlanych ropą z odzysku 
i wszelakim zdobycznym paliwem, świeciły teraz mdłą poświatą. Tylko 
bowiem przez kilka godzin dnia osiedle mogło się pławić w dziennym 
świetle, które wpadało przez ukryty, kilkunastometrowy wentylator, 
kilkadziesiąt metrów ponad kolonią. Tam też znajdowały się zbiorniki 
na deszczówkę, służącą do prania i mycia. Wodę pitną odprowadzano 
z kanalizacji.

Na niemal całej powierzchni złomowiska rozlokowane były setki 
poletek, na których rosły w kwaśniej glebie skarłowaciałe warzywa, 
przyprawy, zboża i owocowe krzewy. Zakładano też wielkie, zamasko-
wane, podziemne łąki, na których wypasano małe ssaki i kozy. Resz-
tę pożywienia zapewniały łupieżcze wypady oraz zakazany handel ze 
skolektywizowanymi rolnikami. Szyb, o około stumetrowej średnicy, 
poprzecinany był wiszącymi mostkami, po których pewnie biegały 
dzieci i wędrowali dorośli. Z wielkiej, wspólnej kuchni dochodziły po-
krzykiwania kucharek popędzających podkuchenne i przeklinających 
wszechobecne dzieciaki. Przy pompach z wodą zbierały się kobiety 
piorąc i plotkując.

Kolonia żyła ukryta w mroku, tuż pod nogą żywiciela, jak grzyb, 
który pasożytuje na umierającym drzewie. Rashu wdychał ten wilgotny 
i mdły zapach domu. Poczucie bezpieczeństwa ogarnęło go, bo gdzież 
na świecie mogło być bezpieczniej? Gdzież panowała wolność od Par-
tii? Gdzież każdy mógł wierzyć i mówić to co pragnie? Gdzie było 
miejsce, w którym drugiemu człowiekowi oddawało się ostatni posiłek 
i gdzie dbano tak o chorujących starych? Uśmiechnął się ponownie do 
swoich myśli, gdy wspomniał wieści, które przynosi. Tak, było więcej 
takich miejsc i więcej ludzi gotowych o to walczyć.

Z tą myślą zbiegł po kratkowanych schodach i udał się do Pieczary 
Rady, która była zarówno duchowym jak i umysłowym centrum Ko-
lonii. Tam mieszkali Wybrani, podejmujący decyzje w imieniu całej 
społeczności. Ich wspólnej decyzji każdy musiał się podporządkować. 
Kto łamał prawa notorycznie lub z premedytacją zamordował członka 
kolonii, był zrzucany do szybu, jak zwykły śmieć. Kiedyś, jak był mały, 
wpatrywał się w tą bezdenną otchłań i zobaczył mały, jasny punkcik, 
który nikle świecił. Jednak im dłużej się wpatrywał, tym blask blakł 
coraz bardziej. Nigdy więcej już go nie zobaczył, a bał się spytać o to 
kogokolwiek, w strachu przed wyśmianiem. 

Przed kilkunastoma laty, zanim Rashu przyszedł na świat, podjęto 
próby zbadania głębokości szybu. W tym celu zorganizowano aż pięć 
tysięcy stóp liny, na której uwieszono jednego z niewielu skazańców 
skazanych na śmierć. Okazało się, że jednak liny nie starczyło. Ska-
zaniec zawisł w powietrzu i nawet z naftową lampą nie dostrzegł dna. 
Jedyne co tam było, to setki pieczar z zapewne długimi korytarzami 
w głąb ziemi.

Otrząsając się ze wspomnień, zatrzymał się przed wejściem do Pie-
czary Rady wykutej w skale. Nad wejściem widniał wyryty w skale na-
pis: ,,Ma wolność kończy się tam, gdzie drugiego człowieka wolność się 
zaczyna”. Przewodnia myśl istnienia Rady Wybranych.

– Thronus czeka na Ciebie, lepiej się pośpiesz – wyrzekł zimno star-
szawy strażnik stojący w cieniu. Właściwie to jego zadanie polegało 
tylko na pilnowaniu porządku i ciszy oraz tłumaczenie mieszkańcom 
czym akurat zajmuje się rada. Chłopak ruszył krótkim holem, oświetlo-
nym rozstawionymi co jakiś czas żarnikami. Blaknące malunki ścienne, 
przedstawiające pierwsze obrady Rady Wybranych, wspominały blisko 
dwustuletnią historię kolonii.

W końcu stanął u progu Wielkiej Sali.
Wykuta w skale przez nieznanych budowniczych komnata wysoka 

na blisko piętnaście stóp i o blisko stustopowej średnicy, była niemal 
pusta. Jedynie Przewodniczący Rady Thronus i jego prawa ręka, do-
wódca Rawzes przechadzali się po kamiennej trybunie, rozmawiając 
przyciszonymi głosami. Thronus, wysoki mężczyzna w podeszłym 
wieku, odziany w długie, śnieżnobiałe, powłóczyste szaty wykonane 
z najwyższej jakości zdobycznego płótna, słuchał niemal w milczeniu 
żywo gestykulującego młodszego o dobrych kilkanaście lat Rawzesa 
odzianego w skórzany uniform, z przypiętym rewolwerem i przewie-
szoną przez plecy lśniącą szablą, symbolem pozycji. Rashu stanął przed 
Tronusem i skłonił się w pas.

– Wybacz , że tak późno Panie, ale miałem małe problemy…

Marcin Kubiesa (Nicram_ZW)
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– Problemy? – przerwał Thronus gniewnym głosem. – Popełniłem 
błąd wysyłając takiego młokosa jak ty! Jesteś nieodpowiedzialny i nie-
ostrożny! Miałeś wrócić zaraz po wykonaniu zadania, o zmierzchu, 
a nie w następny poranek…

– Panie – wtrącił Rawzesm łypiąc na Rashu z góry. – Na pewno miał 
jakiś ważny powód. Pozwól mu się wytłumaczyć.

– Nic mnie nie obchodzą jego tłumaczenia. I tak mi zabrał zbyt wiele 
czasu i nerwów. Gadaj, czego się dowiedziałeś?

Rashu, trochę onieśmielony wybuchem Przewodniczącego, zaczął 
cicho i powoli.

– Jak mi panie rozkazałeś, przekradłem się do głównego warsztatu 
SP. Nie było już tam nikogo, mimo to sprawdziłem, czy nie zostawili 
psów. Kiedy wszystko sprawdziłem wszedłem do jednego z samołazów 
i włączyłem ich wewnętrzne radio. Nasłuchiwałem przez kilka godzin. 
W końcu usłyszałem wiadomość skierowaną do wszystkich jednostek. 
,,Komenda Główna z dumą informuje, że rozruchy w sąsiedniej kopalni 
im. Ladimira Wlenina zostały pokojowo stłumione, przy pomocy no-
wych gazów pacyfikujących. Nie zanotowano żadnych obrażeń wśród
naszych oddziałów. Za bohaterstwo i poświęcenie w walce z wichrzy-
cielami, aż dziesięciu naszych kolegów zostanie odznaczonych Orde-
rami Pięści, a wielu zostanie awansowanych. Informujemy również 
o ustabilizowaniu sytuacji w Południowej Strefie Przemysłowej. Sam
Wielki Brat podpisał uchwałę o zwiększeniu przydziałów żywnościo-
wych dla najmniej zarabiających robotników. Chwała Wielkiemu Bratu! 
Ale to nie wszystko. Wielki Brat, w swej mądrości i miłości do całego 
wolnego społeczeństwa, postanowił ustanowić dni 15, 16 i 17 każdego 
miesiąca Dniami Radości. W te dni organizowane będą Pochody Wol-
ności, Miłości i Braterstwa. Na ulicach urządzane będą wspólne uczty, 
które uświetniać nam będą nasi partyjni przyjaciele i cudowna Orkiestra 
SP. Będą również zawody sportowe i podniebne pokazy Oblatywaczy. 
Gotujmy się już więc do tych uroczystości i wielbmy Wielkiego Bra-
ta!”

– Przyznam, że mdło mi się od tego robiło – przerwał Rashu – ale 
starałem się zapamiętać jak najwięcej.

– Czy to wszystko? – zapytał zdegustowany Thronus. – Tyle to ja 
wiem z radia.

– Nie panie, to nie wszystko. – Na twarzy chłopka wykwitł uśmiech 
dumy z możliwości podzielnia się tak ważnymi wieściami z samym 
Przewodniczącym.

– Kiedy już miałem wracać – kontynuował – radio zaskrzeczało: 
,,Do wszystkich jednostek! Do wszystkich jednostek! W Chemicznej 
Tkalni im. Leva Grackiego nastąpił wybuch. Magazyny i hale płoną. 
Pożar się rozprzestrzenia. Zagrożone pobliskie osiedla mieszkaniowe. 
Powód wybuchu nieznany, jednak występuje duże prawdopodobieństwo 
działań sabotażowych. Zalecana czujność i gotowość. Każdy obywatel 
poruszający się ulicami po ogłoszeniu Godzin Wypoczynku, ma zostać 
zatrzymany w celu przesłuchania.”

– To musi być ten sygnał! – niemal wykrzyknął podniecony Rawzes 
– To już czas! Wreszcie…

Thronus nic nie powiedział, tylko skinął chłopkowi, że może już 
wyjść. Niezadowolony z takiego potraktowania, Rashu skłonił się i udał 
że wychodzi, w rzeczywistości jednak schował się za jednym z filarów
podpierających strop komnaty. Nadstawił uszu i słuchał przyciszonej, 
lecz burzliwej rozmowy.

– To na pewno już – szeptał podniecony Rawzes. – Już tu są. Już 
się zaczęło. Tyle lat przygotowywaliśmy ziemię pod to ziarno, pora je 
w końcu zasiać.

– Spokojnie, przyjacielu. Nie możemy wyciągać pochopnych wnio-
sków. A co jeśli to był zwykły wybuch, spowodowany dajmy na to 
zwykłą iskrą? Może władze po prostu, tak jak zawsze, zrzucają wszelką 
winę na wrogów ludu? Może to tylko przypadek… albo pułapka? Może 
wywołali tą burzę, żeby wyciągnąć z kryjówek takich jak my? Słysza-
łeś o tym nowym gazie. Wiesz, że ludzie tam, na wielkim placu przed 
kopalnią, umierali w męczarniach? Setki mężczyzn i kobiet żądających 
prawdy, zostało zamordowanych przy pomocy zaledwie kilku puszek 
dymiących na żółto.

– Wiem – nuta gniewu drżała w każdym słowie Rawzesa. – I właśnie 
dlatego musimy działać. Teraz, dopóki ludzie chcą walczyć. Taka okazja 
może się już nie powtórzyć za naszego życia. Wiesz, że zbliża się noc 
uwolnienia magii…

Thronus milczał, chodząc nerwowo. 

– Dobrze wiesz, że istniała naprawdę – upierał się chłodno dowódca 
– Dobrze wiesz, dlaczego nastał jej kres. Dlaczego magia od nas odeszła 
i dlaczego…

– … to wszystko się stało? – dokończył drwiąc starzec. – Daj spokój. 
Ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie poznać prawdziwej historii. Mamy 
tylko naszą Legendę, która zresztą jest tak niewiarygodna, że jeśli nawet 
byłaby prawdą, nikt o zdrowych zmysłach by jej nie ufał. A zauważ jak 
długo była przekazywana przez pokolenia? Ile bajek i fantazji musiało 
się w nią wkraść?

– Co?! – wykrzyknął Rawzes. – Ty, nasz przywódca, wątpisz w to 
czego uczyli nas praojcowie? Wątpisz w naszą walkę… wątpisz w nasz 
sens istnienia? – Głos dowódcy zmiękł i stał się niemal płaczliwy – Tyle 
lat dawałeś nam nadzieję, ojcze. Tyle lat…

– Okłamywałem i siebie, i was. Okłamywałem wszystkich, bo tylko 
to trzymało nas razem. Tylko w ten sposób mogliśmy żyć bez Wielkiego 
Brata. Mogliśmy żyć jak tego pragnęliśmy. Stworzyliśmy mikroskopij-
ną enklawę na ciele pasożyta, który opanował całą planetę.

– Ale przecież nie jesteśmy sami – wtrącił Rawzes. – Są nas przecież 
miliony na całym świecie…

 – Czyżby…
Jego głos zagłuszył potężny wybuch, który zatrząsł salą. Rashu aż 

stracił równowagę i padł na podłogę. Krzyk przerażenia wydobył się 
z setek gardeł kobiet i dzieci. Rawzes już wybiegał z sali, kiedy chłopak 
zerwał się na nogi i podążył za nim. Biegnąc sprawdzić co się stało, zde-
rzał się z uciekającymi mieszkańcami. Przepychając się przez rosnącą 
ciżbę przerażonych ludzi, dotarł na główną platformę. 

Od razu poraziło go silne światło bijące spod sklepienia. Ziała tam 
olbrzymia wyrwa. Nad nią zaś pochylały się czarne oddziały SP. Chło-
pak przesłonił dłonią oczy i dostrzegł, że spuszczają na linkach dymiące 
na żółto puszki. Opanowało go to samo przerażenie, które zawładnęło 
jego uciekającą rodziną. Całą kolonię zamknięto w szybie jak w pułap-
ce. Kanały! To jedyna ucieczka, pomyślał chłopak. Ale jedyne wejście 
jest po drugiej stronie, do którego teraz cisnęli się wszyscy. Oczy zaczę-
ły zachodzić mu mgłą a całe ciało przeszył silny, zimny dreszcz. Tracił 
czucie w nogach, oparł się więc o barierkę, której trzymał się kurczo-
wo. Tłum szalał. Napierał i mdlał. Barierka zaskrzeczała metalicznie. 
Przechyliła się. Metal pękł. Rashu już nie był świadomy, że spada w ot-
chłań.

* * *

Wymiociny wystrzeliły jak fontanna z ust. Przechylił półświadomie 
głowę i pozwolił by szarpiące konwulsje opróżniły jego żołądek. Czuł, 
że leży na czymś śliskim, ciepłym i twardym. Wokół unosiła się para 
wrzącej wody. Był przemoczony. Kiedy złapał oddech spróbował otwo-
rzyć oczy. Nie widział nawet czubka swojego nosa. Ręka ześlizgnęła 
się do gorącej ukropu. Wyszarpnął ją z jękiem już całkiem rozbudzony. 
Dłoń pulsowała z bólu. Gdzie jestem? – myślał. Jak przez mgłę stanął 
mu przed oczyma atak SP na kolonię. Żal ścisnął mu serce. Był pewny, 
że nikt nie przeżył. SP mordowało każdego buntownika, niezależnie od 
wieku czy płci. Stracił całą rodzinę. Stracił dom. Zimna, w porównaniu 
do gorącego otoczenia, łza spłynęła mu po policzku.

– Nie mazgaj się, Człowieku – zagrzmiał basowy głos w jego gło-
wie. – Jesteś wojownikiem, obrońcą. Tym, który przyniesie to coście 
utracili.

Rashu wysilał wzrok w ciemności, szukając źródła strasznego 
dźwięku. Daremnie.

– Kim jesteś. Gdzie jesteś? – wykrzyczał w ciemność, ale w gęstym 
powietrzu niemal sam się nie słyszał.

– Nie musisz tak krzyczeć – dudniący głos brzmiał spokojnie, lecz 
z nutą wyrzutu. – Doskonale słyszę twoje myśli, Człowieku. Siedź ci-
cho i nie wierć się bo spadniesz. A z tego co wiem, takie ciepełko wam 
ludziom nie odpowiada.

– Ale kim jesteś – nie ustępował Rashu.
– Dowiesz się tego w swoim czasie. Na razie siedź i czekaj aż do-

płyniemy.
– Gdzie dopłyniemy? – głos milczał. – Słyszysz?!
Myśli chłopaka gnały jak szalone. Gdzie jest? Gdzie płynie? I naj-

ważniejsze: Co to za dziwny głos? O co chodziło z tym wojownikiem 
i obrońcą? Na żadne pytanie nie mógł znaleźć odpowiedzi, więc zaczął 
badać dokładnie na czym siedzi. W dotyku było to głównie śliskie, ale 
jednocześnie chropowate i guzkowate. Kiedyś miał w ręce ubitego węża 
śmietniskowego. To na czym siedział było bardzo podobne w dotyku. 

Ja nauczę głazy…
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Jakieś stare wspomnienie wyłoniło się z zakamarków pamięci. Ciarki 
przeszły mu po plecach. Wolał o tym nie rozmyślać. Płynął. A właści-
wie płynęli, razem z tym dziwnym głosem zmierzał w nieznanym kie-
runku w nieprzeniknionych ciemnościach. 

Przez wrzące opary, od których zaczęły mu łzawić oczy, dostrzegł 
mdły blask w oddali. Zbliżali się do niego. W końcu mgła ustąpiła 
i chłód owiał jego przegrzane i mokre ciało. Teraz, w nikłym blasku od-
bijającym się od tafli wody, mógł zobaczyć olbrzymi kształt, na którym
siedział. Był to czubek CZEGOŚ, co wystawało ponad powierzchnię 
i płynęło z dużą prędkością, ale i tak było dłuższe i szersze od kadłuba 
starożytnego parowozu. Jeszcze bardziej przeraziło go, kiedy TO zaczę-
ło się podnosić, a wraz z nim gigantyczne COŚ z tyłu.

– Nie bój się – przemówił głęboki głos w jego głowie. – Jesteś za 
mały, żeby cię schrupać. Zresztą i tak nie jadłem już tysiąc lat, więc nic 
mi nie zaszkodzi jeszcze trochę poczekać. – Po tych słowach nastąpiła 
kombinacja kaszlu i dziwnych dźwięków, które pewnie to stworzenie 
uważało za śmiech.

Stworzenie wyczłapało z wody na łapach rozmiarów ulicznych latar-
ni i wlokło cielsko długości Al. Wlenina. Chłopcu z przerażenia odebra-
ło głos, a nawet zdolność racjonalnego myślenia. Zdolny był jedynie do 
trwania w bezruchu. Krokami połowy boiska piłkarskiego przybliżał się 
do lśniącego kręgu światła.

– Długo musiałem na was czekać! – krzyknął tubalny głos gdzieś 
z dołu.

– Żaden ledwo odstający od ziemi krasnal nie będzie mi pyskował! 
– zagrzmiał w głowie Rashu potężny głos, w którym tkwiła jednak żar-
tobliwa nuta.

– Siedź cicho ty przerośnięta jaszczurko i podsadź mnie no do tego 
młodzieńca!

– Och…! – potwór sapnął niby gniewnie, niby żartem, ale pozwolił 
wdrapać się czemuś ociężałemu na łapę i uniósł na wysokość chłopaka. 
Ku jego zdumieniu siedział naprzeciw niego stary, brodziaty Gab, tyle 
że zakuty w jakieś blaszane coś.

– Witaj znowu! – zeskoczył z ogromnej łapy i zamknął go w potęż-
nym uścisku. – A mówiłem, że szybko się spotkamy.

– Mnie też miło – rzekł Rashu – ale byłbyś łaskawie wytłumaczyć 
mi kilka rzeczy?

– A co tu jest do tłumaczenia? Jedziesz na smoku – poklepał z siłą 
bestię, jakby to było domowe zwierzątko – A za chwilę wszystkiego się 
dowiesz. Chyba nawet zbyt wiele.

Olbrzymie dla człowieka wzniesienie, z którego bił blask, było pest-
ką dla smoka, który po kilku krokach stanął na zalanym mdłym, białym 
światłem szczycie. Okrąg utworzony przez granitowe menhiry, zamykał 
w sobie jakby inną rzeczywistość, której centrum stanowiła spoczy-
wająca na podwyższeniu księga. Strony wysokości człowieka pokry-
te drobnym, pajęczym pismem, były źródłem tego dziwnego blasku. 
W pełnej powagi ciszy i napięciu, smok położył łeb w pobliżu księgi 
i pozwolił im zejść.

– Oto Księga Pieśni – przemówił uroczyście smok. – Zawarta jest tu 
cała historia inteligentnych ras od początku tego świata. Od pierwsze-
go słowa najstarszych bogów, przez pierwsze smocze myśli i elfi język,
aż do dzisiejszego dnia. To co teraz mówię, też zostanie zapisane, jako 
jedna z najważniejszych chwil w historii naszej ery. Ery Śmierci i Od-
rodzenia Magii.

Dla chłopca to wszystko było jak sen. Nie wierzył, że to dzieje się 
naprawdę. To nie mogła być prawda. Wszystko bowiem było takie jak 
w jego najwcześniejszych dziecięcych snach. Snach, które każdy z nas 
pamięta przez całe życie, ale które nigdy nie wracają.

– Podejdź do Księgi chłopcze i czytaj – kontynuował smok. – Po-
znasz prawdę i dowiesz się, czego od ciebie oczekujemy.

Rashu mimowolnie, niemal podświadomie stanął przed Księgą, któ-
ra zaczęła go do siebie przyciągać. Wzrok plątał się po milionach liter 
tworzących słowa w nieznanym języku.

– Ale ja tego nie potrafię przeczytać!
– Każdy potrafi, chłopcze. Tą księgę rozumie każda żywa istota. Tyl-

ko trzeba uwierzyć w jej moc.
Próbował skupić się na pojedynczych literkach, znaleźć jakiś sens 

ich ułożenia… i wtedy zaczęły się poruszać. Tańczyć. Najpierw tylko 
zmieniały położenie, ale potem zaczęły się łamać i łączyć w całkiem 
nowe znaki. Rashu już je rozpoznawał. Kiedy wreszcie odczytał pierw-

sze słowo, litery wyskoczyły z księgi i jakby porwane przez trąbę po-
wietrzną otoczyły go wirem słów i znaczeń. Przed oczyma stanęły jak 
żywe obrazy nieznanego świata, dziwnych istot, prastarych mocy, gi-
gantycznej wojny i nieskończonego cierpienia. Wszystko to przewijało 
się jak sen. Gdyby chciał to opisać zwykłymi słowami, miałoby to for-
mę takiej opowieści:

„Miliardy lat temu, na nowo powstałe ciało niebieskie, przybyli Naj-
wyżsi Bogowie wszechświata. Wraz z sobą przynieśli trzy dary, którymi 
obdarzyli młodą planetę. Dar Życia, Dar Śmierci i Dar Magii. Wkrót-
ce Życie rozgościło się na niej, a dzięki Darowi Śmierci, rozwijało się 
w cudownej różnorodności. A wszystko to wspomagał Dar Magii, który 
dawał stworzeniom i roślinom nadprzyrodzone moce. Rodzili się pierw-
si bogowie, którzy pragnęli zasiedlić świat podobnymi do nich istotami. 
Nie minęło wiele czasu, a pierwsze smocze myśli i język zabrzmiały 
pod błękitnym niebem. W blasku magicznego księżyca, z magicznych 
głębin jeziora zrodziły się elfy. Inteligentne istoty obdarzone magią, jej 
strażnicy i obrońcy. W górskich otchłaniach grzmiały pierwsze kilofy, 
wydzierające skarby ukryte we wnętrzu ziemi. Zaś w nieprzebytych tro-
pikalnych puszczach i gorących sawannach, z nadrzewnych zwierząt, 
które zeszły na ziemię ewoluowały inteligentne istoty, które w przyszło-
ści nazwane zostały ludźmi.

Na równi z nimi ewoluował gatunek mający te same korzenie, lecz 
skażony złym pierwiastkiem magii, z którego zrodzili się też źli bogo-
wie. Ten gatunek stanął u podstawy rozwoju goblinów, orków, ogrów 
i większości plugawego i prymitywnego stworzenia żyjącego tylko 
z przemocy i cudzego nieszczęścia. Inteligentne rasy budowały cywi-
lizacje i zawierały sojusze w walce przeciw zielonoskórym barbarzyń-
com. Gatunek ludzki rozwijał się czerpiąc pełnymi garściami z kultury 
i sztuki elfów. Od krasnoludów uczył się zaś tajników wyrobu broni 
i narzędzi, oraz walki. Mijały wieki. Upadały małe państwa i ogromne 
imperia. Rasa ludzka dzięki wszechstronności i dynamizmowi rozwoju, 
stała się najliczniejsza i najpotężniejsza. Podporządkowała sobie część 
orczych hord, robiąc z nich tanią siłę roboczą, harującą w pierwszych 
ludzkich kopalniach i kamieniołomach. Ludzkość wyrzekła się pomocy 
elfiej magii, która nie chciała się podporządkować. Przestali szanować
Matkę Naturę i wykorzystywali ją bezlitośnie, rozpoczynając jej po-
wolną zagładę. Zbuntowane elfy nie były już tak potężne jak u zarania 
dziejów, lecz dość silne, by wezwać moce żywiołów przeciw niepokor-
nej ludzkości. Jednak nowe technologie, które pozwoliły człowiekowi 
latać, zmieniać biegi rzek i zaprzęgać je do pracy, burzyć w ułamku 
sekundy całe góry, dały ludzkości zdolność do walki z odwiecznymi 
panami i prześladowcami. Rewolucyjne hasła o równości, wolności, 
jedności, sprawiedliwości i niepodległości, pociągnęły za sobą tłumy 
pełne nienawiści do zdradzieckiej magii, która nie dość, że nie służyła 
ludziom to jeszcze wywyższała ponad nich inną rasę. Wtedy wybuchła 
wojna, jakiej świat jeszcze nie widział. Siły żywiołów zatapiały, burzyły 
i paliły ludzkie miasta. Ginęły miliony niewinnych istnień, niezaanga-
żowanych w wojnę. Płonęły gigantyczne puszcze i mateczniki. Ginęły 
miliardy zwierząt i magicznych istot. Niebo zasnuły czarne chmury, 
a księżyc spłynął krwią. Budowano obozy zagłady, w których milio-
nami eksterminowano każde stworzenie mające choćby cząstkę magii 
we krwi. Wojna zakończyła się bezwzględnym zwycięstwem ludzkości, 
która tak zniszczyła i wyczerpała planetę, że ta potrzebowała aż dziesię-
ciu tysięcy lat, by odnowić umierającą magię. 

Dziś, kiedy planeta jest wciąż w ręku ludzkości, a właściwie kiedy 
ludzkość sama siebie zniewoliła, magia próbuje powrócić i odrodzić się 
w sercach żywego stworzenia.”

Wir liter uspokoił się i wrócił do Księgi. Panująca cisza przytłaczała, 
a wspomnienia i opowieść całkowicie dezorientowały. W końcu Rashu 
odwrócił się do smoka i krasnoluda, i z głębi jego serca dobyły się sło-
wa:

– Co mam zrobić?
Wrzesień/październik roku pańskiego 2005

Marcin Kubiesa (Nicram_ZW)
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„Alkohol pity z umiarem, nie szkodzi nawet w dużych ilościach ;)”
(napis na klatce schodowej w jednym ze szczecińskich bloków)

Panie Antku?
Parking hotelowy był cichy i spokojny. Jedyną odpowiedzią był 

szum agregatów prądotwórczych i monotonny odgłos kapania wody 
z pękniętej rury.

Kap. Kap.
– Panie Antku?
Nikt nie odpowiedział. Żaden nowy dźwięk nie dotarł do moich 

uszu. Zamknąłem drzwi od pomieszczenia i przekręciłem klucz.
– Panie Antku!?
Niedobrze, jeżeli znowu to zrobił… Bardzo niedobrze. Skierowa-

łem kroki na parking, aby poszukać śladów jego obecności. Jeśli zno-
wu to zrobił, to pomiędzy samochodami gości hotelowych powinny 
znajdować się butelki i kolorowe puszki. Jednak po krótkiej chwili 
poszukiwań okazało się, że tym razem żadna pozostałość po alkoholu 
nie poniewierała się po asfalcie parkingu.

Coś się stało, pomyślałem. I to coś nowego, zupełnie mi niezna-
nego. Zimny strach ścisnął mi pierś ciasną, żelazną obręczą. Może 
jednak jest trzeźwy… A jeśli nie? Co wtedy?

– Panie Antku?
Na parkingu było cicho, tylko z pomieszczenia które zajmował 

konserwator Antoni dobiegał dziwny urwany pisk. Ruszyłem w tam-
tym kierunku. W każdej chwili dyrektor hotelu może zacząć dzwo-
nić, niecierpliwie czekając na mój powrót.

Pech chciał, że akurat na mojej zmianie musiało się coś zepsuć 
w pokoju bardzo wymagającego Niemca, który natychmiast zażądał 
naprawy uszkodzenia bądź gratyfikacji finansowej. Wyrwany ze snu
dyrektor zadzwonił do mnie i kazał obudzić konserwatora, po czym 
w trybie pilnym zgłosić się do pokoju 337.

Musiałem szybko znaleźć Antoniego, zanim zrobi to wściekły 
i miotający piorunami dyrektor. Nawet nie próbowałem sobie wy-
obrażać, jak by się to skończyło. Wystarczył fakt, że konserwatora 
widziano z puszką piwa w ręku. Teraz, kiedy zaczął nadużywać alko-
holu, było jeszcze gorzej.

„Alkohol cię zabije”, ostrzegał Antoniego lekarz. „Zeżre ci mózg 
jak najgorszy mózgojad”.

Opinia doktora jednak kompletnie nie obchodziła Antka, któ-
ry w ogóle nie przejmował się lekarzami. „To żarłoczne sukinsyny, 
którym zależy jedynie na zawartości twojego portfela”, powtarzał za 
każdym razem, a ja nie potrafiłem wpłynąć ani na jego nastawienie
do lekarzy, ani na stosunek do alkoholu. Był nieugięty i muszę przy-
znać, że rozumiałem go w stu procentach. Gdyby lekarze nie potrafili
pomóc mojej ukochanej osobie, pewnie też pogrążyłbym się w alko-
holizmie i nieufności do pracowników służby zdrowia.

Gdy zaczynałem pracę jako ochroniarz hotelowego parkingu, 
Antoni był tryskającym humorem mężczyzną, któremu niewiele bra-
kowało do szczęścia. Miał wspaniałą żonę, dorosłego syna mieszka-
jącego w Kanadzie, ładne mieszkanie własnościowe w bloku na Po-
morzanach, spokojną pracę i ledwie trzy lata do emerytury. Człowiek 
któremu nic nie brakuje.

W tym momencie zaczął się koszmar konserwatora hotelu. Naj-
pierw na dziwną chorobę zapadła jego żona. Woził ją od lekarza do 
lekarza, ale oprócz sprzecznych i wykluczających się diagnoz, ni-
czego od nich nie uzyskał. Pozbawiona fachowej pomocy żona co-
raz bardziej podupadała na zdrowiu. To było okropne patrzeć na nią 
i widzieć jak silna kobieta gaśnie w oczach. W końcu umarła, co dla 
niej było wybawieniem, gdyż cierpienie było straszne, natomiast dla 

Antoniego początkiem prawdziwych problemów. Wkrótce po śmier-
ci żony, w wypadku samochodowym zginął jego syn.

 Pomimo tak wielkiego nieszczęścia, przez pewien czas Antoni 
dzielnie dawał sobie radę. Dopiero po pogrzebie syna nie wytrzymał. 
Najadł się tabletek nasennych i położył na torach. Zanim nadjechał 
pociąg, znaleźli go ludzie i uratowali od śmierci. Był na odtruciu, 
potem zajął się nim psycholog. Bez skutku. Co prawda mój przyjaciel 
nie chciał już popełnić samobójstwa, ale za to pogrążył się w alko-
holizmie. Najbardziej lubił Tequilę z sokiem cytrynowym, na którą 
wydawał sporą część wypłaty i oszczędności całego życia. Choć 
oczywiście nie gardził też innymi trunkami, z Eristoffem i Warką 
Strong na czele. Przed każdym drinkiem mawiał: „Zalać robaka!”. 
Z przykrością patrzyłem jak stacza się na dno i…

 Do moich uszu dobiegł dźwięk dzwoniącego telefonu, wyrywając 
mnie z zamyślenia. Dyrektor się niecierpliwił. Przyspieszyłem kro-
ku. W głowie kołatała mi myśl: Co zrobię, jeśli konserwator będzie 
tak pijany, że nie będzie w stanie dokonać napraw w pokoju 337? Jak 
ja to powiem dyrektorowi?

Chwytając za klamkę drzwi od warsztatu, poczułem, że coś się ze 
mną dzieje. Cały się trząsłem. A jeśli Antoni naprawdę miał kłopoty? 
Jeżeli jego lekarz naprawdę miał rację i alkohol usmaży mu mózg?

Drżąc, zmusiłem się do naciśnięcia klamki, mimo, że nie chciałem 
wiedzieć co jest za drzwiami.

Proszę, panie Antku. Niech pan będzie trzeźwy… przynajmniej na 
tyle, żeby naprawić usterkę w pokoju zajmowanym przez wymagają-
cego Niemca. Proszę.

Otworzyłem drzwi.
To co zobaczyłem, bezlitośnie wdarło się w mój umysł i błyska-

wicznie zerwało wszystkie zasłony pod którymi ukrywałem swój 
własny, osobisty LĘK…

Przeraźliwy wrzask wydobył się z mojego gardła.
W oddali trzasnęły drzwi prowadzące z recepcji na parking. Dy-

rektor już nie wytrzymał i przyszedł osobiście. Ledwie to do mnie 
dotarło. Strach ścisnął mi gardło tak mocno, że nie mogłem złapać 
oddechu. Próbowałem się cofnąć, ale moja dłoń jakby przywarła 
do klamki, a nogi zrobiły się ciężkie niczym wielkie bryły betonu. 
W pomieszczeniu konserwatora piszczała czarna, wilgotna, obrzy-
dliwa dżdżownica o lśniących, ostrych kłach, z których na podłogę 
ściekała szkarłatna krew. Stwór kulił się obok leżącego na podłodze 
Antoniego i zanurzał błyszczące kły w jego głowie, po czym delek-
tował się małymi kęsami różowej substancji.

Zdołałem cofnąć się o krok. Serce mi łomotało, a w głowie miałem 
pustkę. Nie byłem przygotowany na to, co zobaczyłem. Makabrycz-
na myśl przebiegła mi przez głowę i z ponaddźwiękową prędkością 
zniknęła odrzucona przez umysł. Antek jak był zalany uwielbiał po-
łykać robaka, a teraz nie zauważył nawet jak połknięty robak połyka 
jego. Nie, to niedorzeczne.

Jeszcze jeden krok wstecz. Dżdżownica przerwała posiłek i skie-
rowała swój pysk na drzwi, w których stałem.

„Zeżre ci mózg jak najgorszy mózgojad”, mówił lekarz.
Uciekłem, a mój wrzask pobudził wszystkich gości hotelowych 

i zamierał powoli zagłuszany przez szum agregatów prądotwórczych 
i odgłos kapania wody z pękniętej rury.

 Kap.
 Kap. Kap.
 Kap. Kap. Kap.

Szczecin, październik 2005 

Zalać robaka

mailto:premierek@poczta.onet.pl
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Urodziłem się dawno temu. Pamiętam dobrze, jak godzinami 
szybowałem po to tylko, by nacieszyć się idealną pracą młodych 
mięśni i napawać oczy światem, który – zdawałoby się – był cały 
w moim zasięgu. W radości nie byłem odosobniony – moi pobra-
tymcy byli wówczas liczni jak ziarna piasku na nadmorskiej pla-
ży. Byliśmy wszędzie, lecz żyliśmy w zgodzie ze sobą i w pokoju 
z innymi gatunkami zamieszkującymi kontynent. Byliśmy szczę-
śliwi – i świat był szczęśliwy.

Również twój rodzaj mieszkał wówczas obok nas. Nie garnęli-
śmy się do siebie, lecz szanowaliśmy sąsiadów i uznawaliśmy ich 
prawo do życia pod naszym bokiem.

Tak… To był inny świat. Inne czasy.
Ale czasy się zmieniły. Z nieznanych powodów ludzka po-

pulacja zaczęła się nagle gwałtownie rozrastać. Rosła szybko 
– zwiększała się z każdym dniem. Tysiące ludzkich myśliwych 
przemierzały ziemię w poszukiwaniu zdobyczy. Setki drwali 
karczowały ogromne połacie lasu i eksploatowały kopalnie, gro-
madząc budulec na nowo wznoszone chaty i wydobywając pa-
liwo dla rozwijającego się błyskawicznie przemysłu. Dziesiątki 
zwiadowców ruszały w nieznane, by znaleźć teren nadający się 
do zasiedlenia.

My jednak pozostawaliśmy niewzruszeni tą „anomalią przy-
rodniczą”. Ludzie w porównaniu z nami znaczyli naprawdę nie-
wiele. Rodzili się pod naszym bokiem i umierali, zakładali pań-
stwa i je burzyli, toczyli wojny ze sobą i walczyli z żywiołami. 
Wobec nas jednak zawsze zachowywali rezerwę. Nic dziwnego 
– ostatecznie nawet najsłabszy z nas mógł bez wysiłku zabić 
pięćdziesięciu mężczyzn. Sami ludzie również doskonale o tym 
wiedzieli i dzięki temu nie próbowali zawłaszczać naszych tery-
toriów.

I tak upływały kolejne dziesiątki lat. Świat zmieniał się po-
woli, lecz nieubłaganie. Najistotniejszym elementem nowego 
porządku nie było to, że dochodziło do zmian – to przecież zjawi-
sko normalne i nieustające. W tym wypadku nowe oblicze świata 
zaczynali kształtować ludzie! W ciągu niecałego wieku zasiedlili 
cały kontynent – zaludniły się również te jego części, które na-
wet my uważaliśmy za niegościnne. Wszędzie było widać ślady 
ludzkiej działalności. Tam, gdzie prastare drzewa sięgały chmur 
– pięły się teraz pod niebo wieżyce ludzkich osad. Gdzie tętniło 
życie w najróżniejszych jego przejawach – teraz tłoczyły się małe 

dwunożne istoty i służące im zwierzęta. W miejscu bezkresnych 
lasów wyrosły pola uprawne rozciągające się po horyzont.

Pośród tych wszystkich zmian trwaliśmy niezmiennie – tak 
jak tysiące lat wcześniej nasi przodkowie. Nadal cieszyliśmy się 
spokojem i dobrobytem. Nadal jedliśmy co i kiedy chcieliśmy. 
Nadal wychowywaliśmy potomków tak, jak my zostaliśmy wy-
chowani.

Żyliśmy jak władcy świata i nie liczyliśmy się z ludźmi.
I, jak sądzę, właśnie to nas zgubiło.
Ciągły rozwój ludzkich społeczności w połączeniu z brakiem 

miejsca na ziemi pchnął je w końcu na zakazane dla nich tereny. 
Początkowo nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że grupy 
ludzkich myśliwych coraz częściej podkradały zwierzynę z na-
szych obszarów łowieckich. Zresztą – to i tak niewiele zmieniało, 
bo żywności było dość. Przynajmniej dorośli tak uważali – mło-
dzież natomiast urządzała czasem ataki na ludzi, by przegonić ich 
ze swojej ziemi. Ze względu na swoje rozmiary zawsze odnosiła 
zwycięstwo i urozmaicała czasem własną dietę ludzkim mięsem.

Z czasem jednak wyprawy ludzi przybrały bardziej masowy 
charakter. Co gorsza, nie wdzierali się już na nasze terytoria w po-
szukiwaniu zwierzyny łownej – teraz przybywali, by pozostać.

Pierwsza ludzka osada na naszej ziemi miała nieszczęście tra-
fić na Rovadara – jednego z młodszych przedstawicieli naszego
rodu, słynącego jednak wśród nas z zaciekłości i mściwości. Wio-
ska doświadczyła okrutnie gniewu gospodarza – wszystkie domo-
stwa zostały zburzone, a mieszkańcy zmasakrowani. Widziałem 
na własne oczy krwawe dzieło pobratymca: chaty w drzazgach, 
kilka pali pozostałych z palisady, fragmenty narzędzi porozrzu-
cane na obszarze wioski. Największe wrażenie jednak zrobił na 
mnie widok ciał mieszkańców i ich – żywego niegdyś – inwenta-
rza. Szczątki porozwlekane były w promieniu wielu kilometrów 
od osady, a wszystkie były rozdrobnione tak, jak tylko zdołały 
tego dokonać szczęki wściekłego gospodarza.

W owym czasie wydawało się to słusznym rozwiązaniem, nie 
wzięliśmy jednak pod uwagę determinacji ludzi i ich solidarności 
w obliczu zewnętrznego zagrożenia. Niestety. Jakieś osiem mie-
sięcy później znaleźliśmy zwłoki Rovadara – straszliwie okale-
czone ciało leżało pośrodku placu, którego stan nie pozostawiał 
złudzeń, co do wielkości oddziału toczącego walkę z potężnym 
przeciwnikiem.

Jacek Jamroży

O s t a t n i

Jakub „Q
ba” Kasper

Jacek Jamroży

mailto:premierek@poczta.onet.pl
mailto:kasperjakub@wp.pl
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Ludzie musieli wysłać przeciw niemu całą armię! Trzeba kil-
kuset ludzkich stóp, by aż tak zadeptać ziemię wokół martwego 
korpusu! Rovadar był potężnym wojownikiem i walczył dzielnie; 
ze śladów wynikało, że zabił blisko dwustu napastników, ale nie 
miał żadnych szans przy tak ogromnej przewadze przeciwnika.

Zrozumieliśmy, że świat – od dawna już zbyt mały dla ludzi 
– stał się również zbyt mały dla nas samych.

Musieliśmy działać.
Naszym zmasowanym atakom nie mogło się oprzeć nic: żad-

na wioska, żadne miasto, żaden zamek warowny. Burzyliśmy 
wszystko i mordowaliśmy wszystkich. Wtedy to właśnie rozpo-
częła się wojna między naszymi gatunkami, ale my – jako zwy-
cięzcy – czuliśmy się naprawdę panami ziemi i wszystkich ży-
wych istot żyjących na jej powierzchni.

Jak bardzo się myliliśmy!
Ludzie, z początku niezdolni przeciwstawić się gwałtowności 

ataków, w końcu otrząsnęli się i przygotowali do obrony. Nigdy 
wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, do jakich czynów 
są skłonni. My zniszczyliśmy im jedną osadę – oni w odwecie 
zabijali trzech, czterech, czasami nawet pięciu naszych towarzy-
szy. Oni ginęli tysiącami, my tylko dziesiątkami, ale i tak byli-
śmy skazani na przegraną. Nasi wojownicy potrzebowali stuleci, 
by dorosnąć do prawdziwej walki, podczas gdy ludzie atakowali 
fala za falą, dniem i nocą – bez wytchnienia. Najgorsze zaś było 
to, że potrafili powoływać na swe usługi sztucznych wojowni-
ków – bezduszne machiny, które – choć bezbronne same w sobie 
– w rękach ludzi stawały się prawdziwymi narzędziami zagłady. 
Nie mieliśmy nic, czym moglibyśmy zaskoczyć ich żołnierzy, oni 
zaś wnosili co chwilę do konfliktu broń, wobec której nasza wro-
dzona przewaga znaczyła coraz mniej.

I tak ustępowaliśmy pola tym małym dwunogim istotom. 
Z początku powoli, zadając przy tym znaczne straty. Potem było 
trudniej. Zostaliśmy zmuszeni wycofać się wysoko na zbocza nie-
dostępnych dla ludzi gór. Życie tam nie było przyjemne, ale byli-
śmy bezpieczni. Przynajmniej dopóki nie zaczął męczyć nas głód. 
Tam na górze nie było wiele zwierząt, które mogłyby zaspokoić 
nasze olbrzymie żołądki. Nie było innego wyjścia jak tylko zor-
ganizować wyprawę na niziny – najpierw jedną, potem następne.

Z czasem role odwróciły się całkowicie. Teraz to my byliśmy 
intruzami urządzającymi łupieżcze wypady na terytoria ludzi. 
Atakowaliśmy, łowiliśmy co się dało, po czym uciekaliśmy poza 
zasięg ludzkiej zemsty.

Niestety, nawet taki stan rzeczy nie trwał zbyt długo. Podczas 
którejś z kolejnych naszych wypraw wpadliśmy w pułapkę. Prze-
latywaliśmy właśnie nad rozległą polaną, gdy chmura strzał prze-
słoniła niebo. Nie była to jednak typowa amunicja używana przez 
ludzkich łuczników – taki ostrzał wytrzymalibyśmy dość długo, 
by wyrwać się z zasadzki. Niestety, te pociski bez problemu prze-
bijały naszą grubą skórę. Ich groty były pokryte trucizną, która 
błyskawicznie odbierała siły. Spadaliśmy bezwładnie na ziemię 
– prosto pod topory i piki wybiegających z lasu ludzi.

Wokół rozpętała się rzeź, a ja byłem bezbronny. Moje nogi 
drżały, skrzydła ważyły dziesięć razy więcej niż zwykle, myśli 
tłukły się jak oszalałe. Mogłem tylko czekać i patrzeć, jak moi 
bracia – znajdujący się najwyraźniej w podobnym stanie – ginęli 

jeden po drugim. Wśród kłębiły się dziesiątki ludzkich wojowni-
ków, bezlitośnie masakrując ogromne cielska.

Czekałem.
Straciłem nadzieję.
Straciłem przytomność.
Gdy się ocknąłem, zobaczyłem nad sobą twarz starego czło-

wieka o ponurym spojrzeniu. W jego oczach było coś, co ponow-
nie odesłało mnie w mrok nieświadomości. Zapamiętałem tylko 
jego słowa:

Narodziłeś się dziś dla nowego życia.
Dostałeś szansę. 
Wykorzystaj ją.

Prawdę głosiły te słowa. Rzeczywiście – dzięki staremu ma-
gowi, mistrzowi niepojętej wówczas dla mnie sztuki, rozpoczą-
łem tego dnia nowe życie. Po ponownym przebudzeniu zauwa-
żyłem, że byłem człowiekiem. Nie wiem dlaczego, ale zostałem 
oszczędzony z masakry. Po otrząśnięciu się z szoku zrozumiałem, 
jakie dało mi to możliwości. Byłem żywy i dzięki nowej formie 
mogłem spokojnie żyć wśród ludzi. Mało tego – mogłem pomóc 
pobratymcom, o ile tylko zdołam ich znaleźć…

Od tamtej pory minęło już prawie trzynaście stuleci. Przez 
wszystkie te lata przemierzałem kontynenty, odnajdując innych 
przedstawicieli mojego rodzaju – tych nielicznych, którym udało 
się przetrwać zagładę. Nigdy już nie mogli wyjść z ukrycia, ale 
moje zgromadzone przez wieki pieniądze pozwoliły przynajm-
niej zapewnić im życie w spokoju – bez obawy o ujawnienie ich 
istnienia.

Teraz jednak czuję już wyraźnie, że czas mój nadchodzi. Nig-
dy więcej nie będę już podróżował. Zresztą – nie ma już takiej 
potrzeby. Ostatni przedstawiciel mojego gatunku umarł przed bli-
sko dwustu laty, przepełniając me serce smutkiem, którego ciężar 
coraz trudniej dźwigać.

Chcę jednak oddać jeszcze jeden hołd memu pochodzeniu. 
Dlatego też wezwałem ciebie, młody przyjacielu. Proszę cię, byś 
przywrócił mi dawną postać – postać, pod którą się narodziłem 
i którą pokochałem. Wiem, że możesz to zrobić – wydałem fortu-
nę, by cię odszukać.

Co takiego? Czy ja sam nie znam Sztuki? Ależ tak – jak naj-
bardziej. Zgłębiałem moce tajemne praktycznie od dnia, w któ-
rym po raz pierwszy obudziłem się w ludzkim łóżku. Wiem o mo-
cach tajemnych więcej niż ktokolwiek inny – nawet ty, mistrzu. 
Oczywiście opanowałem też rytuały odwracające efekt zaklęcia 
przemiany. Jak jednak sam doskonale wiesz, nie można odwrócić 
tego czaru, gdy zostanie rzucony na ciebie samego.

Tymczasem moim największym marzeniem jest jeszcze raz 
poczuć wiatr w rozpostartych skrzydłach. Chcę ponownie zoba-
czyć świat, szybując pod chmurami. To wszystko czego pragnę 
zanim odejdę.

Ostatni z mego rodu.
Ostatni smok.

r
e

k
la

m
a

Ostatni

http://www.rebel.pl/product.php/1,19/6572/Neuroshima-1.5-oprawa-miekka-.html?aff=591


62 Wieża Snów #8

w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l
prezentacje

Na początku był Czas i Przestrzeń. Nie zachowały się jakiekol-
wiek zapiski co było przed nimi. Czas zrodził z przestrzenią dwóch 
bożych bliźniaków. Całkiem odmiennych niczym przeciwległe bie-
guny, choć każdy znich miał cząstkę Brata. Jeden usobieniem jest de-
strukcji, śmierci, rozkładu i Zła. Zwie się Panem Zagłady, Szajtisem 
lub Szajtanem. Drugi natomiast reprezentuje moc tworzenia i Dobro. 
Ten czczony jest jako Twórca.

Czas i Przestrzeń nakazały synom rozwijać swe talenty i tak po-
wstał wszeświat. W miarę biegu historii bliźniaki rozwijały talenty, 
aż w końcu postanowiły stworzyć świat wyjątkowy, całkiem odmien-
ny od wypalonych planet, czy komet. Świat ten miał być zamieszka-
ny przez istoty stworzone na podobieństwo Bożych bliźniaków. Pan 
Zagłady i Twórca połączyli siły i tak powstała glob zwany Atlasem. 
Kombinacja mocy bliźniaków stworzyła rośliny, zwięrzęta, i martwą 
naturę, czyli skały, pustynie, czy morza. Po tym przyszła kolej na 
istoty rozumne. Od tego momentu zaczyna biec Era prehistoryczna.

I tak Pan Zagłady z niewielkim udziałem Twórcy stworzył Gobli-
ny, Orki i Trole. Twórca natomiast z niewielkim udziałem Pana Za-
głady począł Krasnoludy, Elfy i Drzewce. Następnie dumni synowie 
Czasu zwrócili się do ojca o laury dla najlepiej wykorzystane talen-
ty i miano Pana Atlasu. Czas i Przestrzeń długo rozważali i oceniali 
dzieło synów. W końcu orzekli, że na Atlasie jak i wee wszechświe-
cie panuje równowaga, podobnie jak siły i moce bliźniaków – wza-
jemnie się znoszące. Panuje zatem sytuacja Patowa. Czas poradził 
synom stworzenie siódmej rasy – człowieka.

Miał być poczęty mocą obu bliźniaków jak wcześniejsze rasy, 
ale tym razem udział braci miał być równy. Dobro Twórcy i Zło 
Pana zagłady zamieszkało po równo w sercach ludzi. Całym życiem 
człowiek pracuje nad swym losem po śmierci. Żywot ten krótki jest 
w porównaniu z resztą ras i ciężki. Po śmierci jednak następuje roz-
liczenie uczynków ludzkiej istoty i otrzymuje dar wieczności pod 
opieką wielbionych Bogów. Pan Zagłady stworzył ku temu miejsce 
duchowe zwane przez ludzi Królestwem Piekielnym, a Twórca wy-
odrębnił własną duchową domenę tzw. Królestwo Niebieskie. Ojciec 
Czas postanowił przyznać laury temu z bliźniaków, który przyciągnie 
więcej zmarłych ludzkich dusz.

Szajtan, uosobienie Zła i destrukcji, od początków stnienia ro-
zumnych ras z zawiścią obserwował poczynania Elfów, Krasnolu-
dów i Drzewców – dzieł brata. Elfy budowały strzeliste budowle, 
stworzyły pojęcie nauki i wiedzy. Krasnoludy natomiast żyły w ol-
brzymich kamiennych fortecach stworzonych w masywach górskich. 
Z wykopanych bogadzctw natury tworzyły przepiękne przedmioty, 
a z nimi pojęcie handlu. Drzewce natomiast rozwineły metody pie-
lęgnacji lasów, tworząc piękne gaje. Wszystkie te rasy dzięki swemu 
intelektowi odkryły zasady magii, co tylko spotęgowało ich talenty 
i twórczość. To wszystko było źródłem zazdrości Szatana. Jego dzie-
ła, Trole, Gobliny i Orki przesiąknięte Złem nie różniły się specjal-
nie od zwierząt. Kierowane instynktami i prymitywnymi potrzebami 
w rodzaju jedzenia, prokreacji, kłóciły się ze sobą, zabijały nawza-
jem, pożerając resztki pokonanych. Niczego nie stworzyły, czy zbu-
dowały. Potrafią jedynie się rozmnarzać.

Szajtan podszeptami podburzał swe dzieci przeciwko rasom 
Twórcy, ale z tych wojen tylko te ostatnie wychodziły zwycięsko. 
Szajtan wił się ze złości i zazdrości. W człowieku widział szansę na 
odmianę stanu rzeczy. Od początków dziejów rodzaju ludzkiego ku-
sił go Królestwem Piekielnym, wyciągając na wierzch zwierzęcą na-
turę człowieka. Jednak i człowiek jątrzył zazdrość Szajtana. Ludzie 
rozwijali talenty, zarówno ciemną stronę natury, jak i jasną. Okazało 
się jednak, że mając wybór między Złem a Dobrem człowiek wybiera 
w większości Dobro. Zło oznacza destrukcję, anarchię. Dobro zaś, 
ład i porządek, co stwarza podstawy do rozwoju cywilizacji, zaczy-
nem postępu jest.

I tak powstaly miasta, plemiona przeobraziły się w państwa. By 
rządzić nimi potrzebne jest prawo, a skłonność do Zła jest jego za-
przeczeniem. Ludzie, mając przed oczami dokonania starszych ras 
Bogów, wzorują się na dziełach dzieci Twórcy. Szala zwycięstwa 
przechylała się na stronę Twórcy. Szajtan pienił się ze złości, ale 
wkrótce dostrzega szanse na zwycięstwo w tej boskiej rozgrywce. 

Człowiek, nawet uczony i znający prawidła magii, jest podat-
ny na Zło. Szajtan postanowił przekupić nadludzką mocą na swoją 
stronę ludzi inteligentnych, czarowników, słowem – sól ludzkości. 
Ludzie, którzy dokonali tego wyboru i zawarli pakt z Szajtanem 
zwą się w potocznym języku Charakternikami. Pierwszy z nich miał 
imię Kane. Był potężnym władcą i czarnoksiężnikiem. Zawarł pakt 
z Szajtanem, bo pragnął rządzić wiecznie swym królestwem. Cena 
jaką zapłacił, spowodowała dominację jego ciemnej strony natury 
i Kane wkrótce stał się despotycznym i okrutnym władcą. Zabijał na-
miętnie i budował świątynie ku czci Szajtana. Ziemie jego królestwa 
spłyneły krwią.

Mijały wieki, a Kane poszerzał granice imperium. W końcu jego 
sąsiedzi tchnieni przez Twórcę wiarą, przejrzeli zamysły despoty 
i wspólnymi siłami zrzucili tyrana z piedestału. Kane został wygnany, 
ale żył. Przedostał się na dzikie ostępy świata, na obszary zamieszka-
łe przez dzieci Szatana. Obdarzony intelektem dzieci Twórcy i Złem 
Szajtana zorganizował armię z zastępów orków, goblinów i trolli. Pod 
jego ręką barbarzyńskie rasy stały się karnym wojskiem o liczebno-
ści przewyższającej wszystkie połączone armie dzieci Twórcy. I tak 
Kane powrócił z wygnania z największą armią jaka kroczyła kiedy-
kolwiek po Atlasie. Uderzył jednocześnie na wielu frontach atakując 
królestwo krasnoludów, elfów, niszcząc gaje drzewców i najeżdżając 
królestwa ludzkie. Zwyciężał bitwę za bitwą, zalewając ziemię dzieci 
Twórcy masą swych zastępów.

Nie koniec na tym, w ludziach odezwała się ciemna strona natu-
ry, co zaowocowało przejście na stronę Kane’a zastępów ludzkich 
niegodziwców. Nastała era zwana przez potomnych Erą Ciemności. 
Ostatecznie elfy i krasnoludy opuściły ojczysty kontynent Atlasu, 
wypływając za ocean, hen daleko, na słabo znane jeszcze ziemie. 
Drzewce zostały wypędzone na pustkowia. Elfy i krasnoludy zo-
stawiły budowle, miasta, twierdze, ale wszystkie zapieczętowały 
magią ochronną przeciwko Złu. Zabezpieczyły szeregiem pułapek. 
Natomiast ludzkość, choć najsłabsza z ras Twórcy broniła się jesz-
cze. Dobry Bóg, widząc taką postawę,m postanowił pomóc swym 
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najsłabszym dzieciom. Kane miał brata. Zrodzonego z lewego łoża, 
a wychowanego na wsi przez rodzinę matki. Zwał się Gabriel. W od-
różnieniu do Kane’a, nie miał wykształcenia ani wiedzy magicznej, 
był ubogim szlachcicem, ale inteligencją i siłą nie ustępował Charak-
ternikowi.

Twórca natchnął Gabriela, dając mu moc i misję do wykonania. 
Miał powieść zastępy ludzi ku armii dzieci Szajtana i zgładzić Kane-
’a. Gabriel był pierwszym Paladynem i jedynym człowiekiem, który 
z woli Twórcy otrzymał długowieczność. Pod koniec Ery ciemności 
Kane został zgładzony z rąk brata, a jego armie rozbite i przepędzone 
za Siwe Góry, skąd przybyły. Krótko po śmierci brata Gabriel umarł 
także, powołany przez Twórcę do Królestwa Niebieskiego.

Data śmierci Gabriela Paladyna rozpoczyna Erę nowożytną zwa-
ną Erą Ludzkości. Ludzie stali się panami znanego kontynentu Atla-
su, zwanego Starym. Stary kontynent pełen jest ludzkich królestw, 
przeplatany pozostałościami po elfach i krasnoludach. Miejsca te pe-
netrowane są po dziś dzień. Stary kontynent roi się także, od miejsc 
bitew z czasów Ery Ciemności, a w nich spotkać można po dziś dzień 
nieumare sługi Szajtana. Skazani są na nawiedzanie tych terenów, by 
szerzyć Zło, póki nie zasłużą sobie na życie wieczne w Królestwie 
Piekielnym. Nie jest też mało twierdz wybudowanych przez Kane’a, 
skażonych Złem. Na Starym Kontynencie można spotkać też elfich
i krasnoludzkich wędrowców, którzy przemierzają jego krainy w po-
szukiwaniu chwały w walce z Kultami i Złem Szajtana a wszystko 
po to, by zmazać hańbę sprzed wieków.

CHARAKTERNIK – ŚCIEŻKĄ LEWEJ RĘKI LUB POKUTY

Charakternik bez wątpienia jest czarownikiem biegłym w magii 
rytualnej. Musi tak być, skoro odprawia rytuał przyzwania diabła, by 
zawrzeć z nim Pakt. W efekcie Diabeł, sługa Szajtana, obdarowuje 
Charakternika nadludzką mocą umysłu i ciała oraz długowiecznością. 
Charakternik posiada więc Moc, odporność na choroby, a starość go 
omija. Charakternik pragnie bowiem cieszyć się życiem w material-
nym świecie po wsze czasy. Królestwo Niebieskie, czy jego alterna-
tywa, Królestwo Piekielne – duchowe domeny Bliźniaczych Bogów 
– nie kuszą go. Wszystko jednak ma swą cenę. W tym przypadku 
Charakternik oddaje duszę Diabłu. Jej nowy Pan powoła do siebie, 
czyli do Królestwa Piekielnego, Charakternika, gdy dopadnie go na-
gła śmierć. Straszna to cena i kryje podstęp chytrego Szajtana. Tym 
sposobem zdobywa cenną i wartościową duszę utalentowanego, 
wyróżniającego się inteligencją spośród rzeszy ludzkiej, człowieka. 
Następnie kusi go Ścieżką Lewej Ręki, by zabijał sługi Twórcy, pro-
fanował świątynie i miejsca poświęcone Twórcy, a przede wszystkim 
szerzył zepsucie wśród ludzi, przeciągając ich na stronę Szajtana. 
W przypadku, gdy Charakternik ginie w tej wojnie Zła z Dobrem, 
Szajtan i tak zwycięża, bo pokonany Charakternik trafia do jego Pie-
kła. Przebiegły plan Szajtana wabiącego czarowników Mocą i ku-
szenie Lewą ścieżką nie uszedł uwagi Twórcy. Ten zaś zsyła skazy 
na Charakternika, które obnażają jego prawdziwe oblicze – oblicze 
Diabła. Obłożony klątwami Twórcy Charakternik jest rozpaznawalny 
łatwo przez swych ziomków i wyklęty z ludzkiej społeczności. Tym 
samym szerzy mniejsze zepsucie, żyje w ukryciu, pilnując się przed 
sługami Twórcy – Paladynami. To nie wszystko. Twórca wyznaczył 
dla Charakternika, w którym tli się jeszcze dobro, Ścieżkę Pokuty. 
To alternatywa dla Lewej Ścieżki Szajtana. Charakternik pozbawio-
ny duszy, nawet jeżeli wcześniej kroczył Ścieżką Lewej Ręki, może 

w ramach Pokuty wypędzać diabły z ciał opętanych, zwalczać kulty 
Szajtana i zabijać jego Twory. Z każdym tym czynem Charakternik 
jest bliższy odzyskaniu duszy. Po jej zdobyciu, kiedy nagła śmierć go 
dopadnie, trafi do Raju Twórcy. Tym sposobem Twórca daje wybór
podstępem zwabionych na złą drogę ludzi i równowaga sił zostaje 
zachowana.

PODSUMOWANIE

Tyle w skrócie o mojej nowej autorce. Wezmę się za nią na dobre, 
jak ukończę III edycję Złego. Konwencja Heroiczne Dark Fantasy. 
Bohaterowie wcielają się w tytułowych Charakterników, którzy wy-
brali Ścieżkę Pokuty, aby wykręcić się sianem przebiegłemu Diabłu, 
odzyskać duszę i wejść w łaski Twórcy – Pana Atlasu. A wszystko 
po to, by cieszyć się zdrowiem i młodością wiecznie na Atlasie, ku 
Chwale Twórcy.

Charakternicy zasmakowali w uciechach materialnego świata, 
a świat duchowy jest im obcy. Niełatwą jednak drogą jest Ścieżka 
Pokuty. Charakternicy, którzy ją wybrali przyciągają śmierć i Zło jak 
lep muchy. Sługi Szajtana, Diabły, pragną ich zgonu, by skazać na 
wieczne tortury w Królestwie Piekielnym. Stąd do grona najwięk-
szych wrogów należą bez wątpienia Kultyści Szajtana, czy opętani 
przez Diabła ludzie. Ponadto nie mają duszy, więc są rozpoznawalni 
przez Paladynów na pierwszy rzut oka jako Twory Kane’a powstałe 
na cześć Szajtana z czasów Ery Ciemności. Dopiero czynami mogą 
zasłużyć na zaufanie konkretnych Paladynów.

Walka ze Złem to droga do odzyskania duszy. Na Starym kon-
tynencie Atlasu pełno jest Potworów – potocznej nazwy dla wspo-
mnianych wyżej Tworów Kane. Bestie te są potężne i magiczne. Do 
tego nieumarli złoczyńcy, którzy dostali drugą szanse na wstęp do 
Królestwa Piekielnego, a w świecie materialnym nawiedzają miejsca 
swej śmierci.

Pokrętny los prowadzi bohatera gracza, ochszczonym przez uczo-
nych krain Atlasu Charakternikiem Nawróconym, prosto w ich ob-
jęcia. Śmierć, która jest częścią Szajtana, kroczy zawsze w pobliżu 
ścieżki Charakternika. Jego szlak przeplatają morderstwa, przemoc. 
Cały czas nawiedzają go koszmary, zew Diabłów Szajtana, wizje 
Królestwa Piekielnego, obrazy torturowanych nawróconych, którym 
się nie udało. To wszystko sprawia, że ludzie unikają towarzystwa 
charakternika. Dodam, że prości ludzie nie rozróżniają dwóch od-
miennych postaw tego rodzaju czarowników. Dla nich Charakternik 
jest po prostu człowiekiem przeklętym, którego się boją i nienawi-
dzą. Tylko czyny bohaterów mogą to zmienić.

Walcząc ze Złem, wypędzając Diabły z opętanych ludzi, bohatero-
wie mogą zdobyć szanowanie lokalnej społeczności, ale i to ma cenę. 
Czym większa sława, tym Zło chciwiej wyciąga szpony po ich życie. 
Mnożą się wrogowie w osobach wyznawców Szajtana. Kultyści ci, 
narzędzie w rękach Diabłów, mają większą szanse namierzyć i zabić 
Charakternika. Najlepszym wyborem wydaje się, więc ukrywanie 
swej natury. Nie przyznając się do swej tożsamości i chroniąc brak 
duszy pod osłoną iluzji. Dodam jeszcze, że przychodzi im to zdecy-
dowanie łatwiej niż Charakternikom na Ścieżce Lewej Ręki, zwanym 
Synami Kane. Twórca zesłał na nich skazy, które ukryć może tylko 
najpotężniejsza Iluzja. Ci ostatni to także zaprzysięgli wrogowie bo-
haterów graczy. „Charakternik: Magią i Mieczem” oparty będzie na 
zmodyfikowanym silniku Złego tzw. Fantasy Joker.
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Savarian

O s t a t n i  D z i e ń  S t w o r z e n i a
fabularna gra dark fantasy

prezentacja | system autorski

„Anioły przychodzą po to, byśmy mogli 
uciec z tych piekieł i uwolnić się od naszych 
wyjących demonów.

Anioły przychodzą powiedzieć nam, 
że jesteśmy wolni, że nie powinniśmy żyć 
w strachu i nienawiści.”

„Księga aniołów”, S. Burnham

Te bitwę przepowiadała niemal każda religia 
znanego nam świata, ale kiedy nadeszła, nikt 
nie był na nią przygotowany. Przelały się fale 
kataklizmów; powodzi, trzęsień ziemi, poża-
rów i wichrów, kiedy starły się zastępy nie-
bieskie z hordami Samaela. Ziemia pękała 
gdy ciała upadłych aniołów padały martwe 
i drżała kiedy armia Gabriela kroczyła po ich 
truchłach. Spadł z nieba deszcz ognisty, gdy 
zwarły się miecze Michała z Archaniołów 
i Mefistotelesa, Księcia Ciszy. I trwała bitwa
ta od wschodu do zachodu słońca, a na ziemi 
zdawało się, że trwa całe lata. Kiedy Upadły 
uciekał do swego schronienia, Gabriel spoj-
rzał na oblicze ziemi i zapłakał… gdyż było 
zmienione na zawsze.

Pomysł napisania takiej gry zrodził się już 
dawno temu. Celowo napisałem takiej, a nie 
tej, gdyż na początku nie wiedziałem jeszcze 
jak będzie dokładnie wyglądała. Miałem po-
mysły na świat i to, jaka rolę w nim pełnić 
będą postacie graczy, ale nie wiedziałem kim 
będą i w jakich realiach przyjdzie im egzy-
stować. Powoli strzępki pomysłów poczęły 
klarować ogólny obraz systemu, aż kilka ty-
godni temu zacząłem je zbierać w całość pod 
nazwą „Ostatni Dzień Stworzenia”.

KSIĘGA RODZAJU

czyli kilkanaście słów o świecie

Światem gry jest Ziemia po straszliwych, 
niemal apokaliptycznych zmianach – kata-
klizmach, wojnach, plagach i zarazach. Nie 
jest to jednak świat postapokaliptyczny, tu 
nie przemierzasz bezkresnych pustkowi peł-
nych nomadów-bandytów. Świat ODS uka-
zuje świat, który już podniósł się z upadku, 
podniósł i narodził na nowo jednak w zupeł-
nie odmieniony sposób. Rządy i kraje niemal 
straciły autorytet, jednak to nie korporacje 
zajęły ich miejsce tylko Kościół. 

Potężna i straszliwa organizacja, która 
niczym w mrocznych wiekach średniowie-
cza ogniem, mieczem i torturami wprowadza 
nowy porządek na świecie. Kościół Jedyne-
go Boga z Papieżem na czele i tajemniczym 
prorokiem Gabrielem w tle, przy pomocy 
gwardii, milicji i oddziałów specjalnych 

szerzy terror i władze absolutną. Ci, którzy 
się podporządkują, mogą żyć „w spokoju”. 
Jednak czym jest życie w świecie ciągłej in-
wigilacji, strachu o siebie i ukochanych?

Ci, którzy przeciwstawiają się Kościo-
łowi, znikają zazwyczaj bez śladu lub są 
przykadnie karani na oczach tysięcy ludzi, 
którzy drogą satelitarna na żywo obserwują 
ich kaźń, aż do zbawiennego końca w pło-
mieniach inkwizycyjnego stosu. ODS to 
świat surowej aglomeracji, gdzie nowocze-
sność i technika przenika się z ponurą, jakby 
wyciętą z innej epoki otoczką pełną katedr, 
posągów i kamiennych stworów obserwują-
cych szare społeczeństwo z dachów wyso-
kich budowli.

Nowinki techniki zastrzeżone są tylko dla 
wybranych, ludzie są liczbami w bazach da-
nych, a ich życie to smutne dążenie do nie-
uniknionego końca. Za dnia chronieni przez 
milicję i gwardię bezpiecznie zmierzają do 
pracy. Po zmroku nikt mnie wychodzi gdyż 
zabrania tego prawo. Ale ci, którym trzeba 
czegoś więcej niż chleba i wody do życia nie 
stronią od ciemnych zaułków i nielegalnych 
rozrywek. Pod hermetyczną przykrywką 
czystego, „świętego” świata wyrósł bowiem 
ropiejący wrzód. To świat zakazanych roz-
rywek, knajp, prostytucji i zepsucia. Nie 
wszystko bowiem udało się osiągnąć stra-
chem i terrorem. 

Cała jednak zabawa polega na tym, że 
gracze z założenia są czymś więcej niż try-
bikami w machinie kościelnego świata. Żad-
na bowiem historia, żadna opowieść i żadna 
rzeczywistość nie jest płaska i jednowymia-
rowa. Wszystkie stanowią zlepek nakładają-
cych się zależności, których powierzchnią 
jest to, co wiedzą szarzy ludzie. Wielu ludzi 
nie jest przygotowanych na poznanie praw-
dy. Wielu nie chce jej znać. Ty, graczu, nie 
będziesz miał tego szczęścia, by pozostać 
niewolnikiem błogiej nieświadomości.

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA

czyli słów kilka o postaciach graczy

Aby napisać o postaciach graczy, muszę 
nawiązać do wstępu, czyli opisu bitwy po-
między aniołami i ich upadłymi braćmi. Nie-
stety dla ludzi to, co tam stoi, jest prawdą. 
Jednak prawdą zbyt straszną i niezrozumia-
łą, aby można było im ją ujawnić. Dlatego 
świat egzystuje nieświadomy tego co dzieje 
się wokół niego. A toczy się tu przedziwna 
walka, w którą zamieszane są cztery strony 
konfliktu. Ale znowu nawiązać muszę do hi-
storii, którą znają tylko nieliczni.

Po wygranej bitwie Archanioł Gabriel 
odesłał wszystkich braci ku niebiosom. Tylko 
Michała Archanioła, zdrajcę, który podniósł 
miecz na swego brata, odarł z mocy i pozo-
stawił, aby ten tułał się po świecie, aż po kres 
czasu. Sam natomiast, widząc jak świat po-
grąża się w fali anarchii wojen i zła, osiadł 
na tronie nowej wiary, którą nazwał Kościo-
łem Jedynego Boga. Michał natomiast ruszył 
wśród ludzi i począł mówić im o wszelkim 
złu jakie czyni Kościół. Ci, którzy go słucha-
li i nie godzili się na jarzmo wiary, założyli 
Szarą Armie, jedyną jawną opozycję przeciw 
Kościołowi. Oczywiście gracze nie zdają so-
bie sprawy kim są rzeczywiści przywódcy 
Kościoła i Szarej Armii.

Gdzie zatem kolejne dwie strony konflik-
tu? To siły nadprzyrodzone. Aniołowie i De-
mony wysyłane na Ziemię w ludzkich cia-
łach, by, szerząc intrygi lub w inny sposób, 
szkodzić lub wspomagać ludzi. Ich moce są 
ograniczone, a misje nie powinny wyjść na 
jaw. Prawda bowiem niesie zbyt duże nie-
bezpieczeństwo dla całej cywilizacji, a to 
właśnie na niej zależy zarówno Zastępom 
Niebieskim jak i Hordom Piekielnym.

Mamy więc świat, w którym ludzie żyją 
świadomi potęgi Kościoła i działalności 
„bandyckiej” Szarej Armii, „której jedynym 
celem jest zniszczyć dobrobyt i ład na świe-
cie” jednocześnie są nieświadomi tego, iż 
mijana na ulicy prostytutka czy zastrzelony 
w obławie handlarz bronią był w rzeczywi-
stości istotą nie z tego świata, która pod prze-
braniem wypełniała sobie tylko znaną misję.

Savarian

mailto:arnor_jolanson@o2.pl
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Można więc grać zarówno człowiekiem, 
który wykonuje dowolny zawód – od tak pro-
zaicznego jak taksówkarz, a na egzorcystach 
kończąc – może być żołnierzem Szarej Armii 
lub należeć do jednej z komórek kościelnych 
sił. Można tez wybrać jedną z postaci nie-
ludzkich, co już samo w sobie narzuca nie-
jako „profesję”. Oczywiście postacie graczy 
musza być dopasowane do samego grającego 
i MG dobrze musi zastanowić się czy gracz 
podoła tak ciężkiemu zadaniu jak odgrywa-
nie anioła czy demona.

Możliwości jakie niesie za sobą stworze-
nie postaci, która chcąc nie chcąc, prędzej 
czy później należała będzie do jednej ze stron 
konfliktu są większe niźli się nam na począt-
ku może wydawać. Ponieważ konflikt ten nie
jest tak oczywisty, jakbyśmy mogli przypusz-
czać. Bo cóż będzie dla Kościoła większym 
niebezpieczeństwem, Szara Armia, czy może 
same Anioły? A gdzież w takim razie na li-
ście zagrożeń plasują się Demony, które cią-
gle mataczą w świecie ludzi? A anioły – czy 
walczyć będą z upadłymi czy może w myśl 
zasady „wróg mojego wroga”… gotowe są 
stanąć ramię w ramię, aby strącić Gabriela 
z tronu, z którego rozpościera władzę nad 
światem? To już nie zależy ode mnie, tylko 
od graczy i MG.

KSIĘGA LICZB

czyli mechanika

Mechanika jest w fazie ciągłych testów. 
Oparłem ją na trzech kościach k6, gdyż są 
najbardziej uniwersalne – a tak na margi-
nesie najgorszy rzut w grze daje piekielne 
666. Cała mechanika jest prosta i bazuje na 
rzutach sprawdzających sumę cech i umie-
jętności. Jeśli suma 3k6 wynosi więcej, rzut 
się nie powiódł, jeśli mniej, udał się. Do sze-
regu typowych cech i umiejętności dochodzą 
moce zastrzeżone dla tych, którzy grają jedną 
z istot nieziemskich. Daje im to możliwości 
czynienia rzeczy przeczących prawom fizyki
i racjonalnego myślenia. W ekstremalnych 
przypadkach może to być np. zatrzymanie 
czasu czy ożywienie martwej osoby, o takich 
drobiazgach jak błyskawiczne reakcje czy 
nadludzka siła nie wspomnę. Dodając do tego 
nie całkiem normalne siły, jakimi dysponują 

egzorcyści lub dzieci zrodzone ze związku 
anioła (lub demona) ze śmiertelną kobietą, 
mamy cały wachlarz ciekawych propozycji. 
Mechanika nie obejmuje i nie będzie obej-
mowała każdego aspektu gry, gdyż ODS jest 
światem ekstremalnie mocno nastawionym 
na snucie opowieści i odgrywanie postaci, 
a nie na rzuty kostkami. Mechanikę zrobi-
łem jedynie po to, by zatwardziali „turlacze” 
mieli do czego się odnieść grając.

KSIĘGA WYJŚCIA

czyli słów kilka na zakończenie

Wszystko niemal, co stanowi kanwę hi-
storii zawartej w tej księdze, opiera się na 
uniwersalnym dualizmie o tym, że istnieją 
dwie siły; dobro i zło, które toczą ze sobą 
odwieczną walkę. I choć nawet tak odmien-
ny, jakby się zdawało, od Chrześcijaństwa 
Islam [Islam wywodzi się z Chrześcijaństwa, 
stąd m. in. jest tam Szejtan i anioły – przyp. 
red. nacz.] mówi, o aniołach i demonach, to 
bezbłędnym skojarzeniem będzie tu wiara 
chrześcijańska, w której aniołowie walczą 
z upadłymi braćmi o ludzkie dusze. Nie 
odrzucaj więc czytelniku tego skojarzenia. 
Wręcz przeciwnie. To jedyna słuszna asocja-
cja…

W naszym na wskroś katolickim kraju, 
pozostającym w konserwatywnej stagnacji, 
taka wizja może być uważana za bluźnier-
stwo i herezję. Nie należy się jednak tym 
przejmować, bo każdy, kto potrafi oddzielić
grę od życia, a prawdę od fikcji będzie do-
skonale bawił się, czytając mój podręcznik, 
a potem grając w grę, która jest w nim opi-
sana.

Gawęda zawarta w tej książce pozwoli 
ci wcielić się w jedną ze stron odwieczne-
go konfliktu dobra i zła. Sam zadecydujesz
o stronie i będziesz mógł przyczynić się do 
glorii lub upadku tego, co ludzie zwą do-
brem.

Podobieństwo do gry In Nomine Magnae 
Veritatis (i do jej drugiej wersji In Nomine) 
jest zapewne dla niektórych silnie zauwa-
żalne. (choć ja sam nigdy nie miałem nawet 
w rękach podręcznika do niej). W odróżnie-
niu jednak od tamtej pozycji, która jest (jak 
czytałem w opiniach innych) satyrą o ka-
tolickiej wierze, ta gra ma na celu ukazania 
wizji zepsutego świata trzymanego w stalo-
wym uścisku Kościoła, który na marginesie 
nie jest kościołem katolickim. Walki ludzi 
(i nie tylko) o wolność i godność z ciemię-
życielami oraz ciągle czyhającym w ukryciu 
oddechem sług piekielnych. Satyra winna 
ustąpić w tej materii ciężkiej atmosferze 
gotyckiego, ale nowoczesnego świata, prze-
pełnionego nieskrywanymi nawiązaniami do 
mrocznego średniowiecza, gdzie to kościół 
ze swymi narzędziami (Inkwizycją, tortura-
mi i stosami) był władzą. Wszystko to spo-
tęgowane oraz uzupełnione obrazem ciągle 
trwającej walki między aniołami i demona-
mi, wyjaskrawione zestawieniem przyszło-
ści z czasami zamierzchłymi powinno stać 

się kanwą historii, która na długie godziny 
przeniesie was w zupełnie inny, choć jakże 
znajomo wyglądający świat, gdzie przyjdzie 
ci walczyć w imię Ojca, niezależnie kogo za 
niego uważasz…

Wyobraź sobie świat. Świat zamieszkały 
przez ludzi i zwierzęta. Podzielony na konty-
nenty i kraje. Kraje na wsie i miasta. A mia-
sta na dzielnice i ulice. Ludzie w świecie 
tym mówią w różnych językach, mają różny 
kolor skóry i wierzą w różnych bogów. Jed-
ni w Boga Ojca i Syna jego jedynego Jezusa 
Chrystusa, inni w Allacha i jego proroka Ma-
hometa, jeszcze kolejni w Buddę. Wyobraź 
sobie taki normalny świat. Świat. w którym 
żyjesz. A teraz wyobraź sobie. co by się sta-
ło, gdyby wszystko to co wiesz okazało się 
przeszłością. Odległą i bezpowrotną.

Świat się zmienił. To co kiedyś było pięk-
ne – zginęło, to co czyste – zostało zbrukane. 
Państwa rozsypały się, miasta upadły a kon-
tynenty zmieniły granice. Ludzie stracili na-
dzieję. A czy ty byś nie stracił…? Gdybyś 
rozejrzał się i ujrzał krzyże. Krzyże i cier-
piących na nich ludzi. Inkwizycyjne stosy, 
nad którymi krążą czarne śmigłowce oświe-
tlające ziemię reflektorami. Ponure miasta
patrolowane przez milicję uzbrojoną w broń 
automatyczną. Miasta wypełnione ciszą stra-
chu ludzi uciskanych przez totalitarną wła-
dzę kościelną. Władzę, której podstawą jest 
wiara. Straszna i narzucona przez Kościół 
tak potężny, że podział na państwa, miasta 
i kontynenty, to tylko zbędna formalność. 

Co byś wtedy zrobił? Widząc cierpienie, 
strach i śmierć ludzi których kochasz… Inni, 
ci słabi i bezbronni, poddaliby się, czekając 
spokojnie na koniec. Kolejni walczyliby 
skazani z góry na porażkę przez swe ludzkie 
słabości. Ci ostatni rozpostarliby skrzydła 
i spadli na ziemię, jaśniejąc niczym słońce. 
Ci ostatni, z obnażonym mieczem poprowa-
dziliby zagubionych ludzi do walki, dając im 
nadzieję w świecie, który dawno opuściła. Ci 
ostatni… Tacy jak Ty…

Ostatni Dzień Stworzenia
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Wydawnictwo Portal

R z e c z p o s p o l i t a  O d r o d z o n a
zwiastun „Rzeczpospolitej Odrodzonej” ze strony (i za pozwoleniem) Wydawnictwa Portal

prezentacja | dodatek/gra fabularna

Kiedy uderzył Moloch i stało się jasne, że Europę i cały świat 
czeka największa wojna w historii, premierowi Jabłońskiemu 
wyrwało się proste i szczere: „Jesteśmy uratowani”.

Rzeczpospolita potrzebowała tej wojny jak nigdy wcześniej. 
Kraj od długich miesięcy był na krawędzi, a tego co dosięgnęło 
elit władzy nie można już było nawet nazwać impasem. To był 
dramat. Kraj potrzebował wstrząsu.

Wreszcie, po dwóch latach wstrząs nastąpił. Może nieco zbyt 
duży. Nie mniej wszyscy powitali go z nadzieją.

* * *

– Potrzebujemy samolotów. Ktoś może to załatwić? – z pierw-
szego posiedzenia rządu od momentu wybuchu wojny zdołano 
nagrać tylko dwa pierwsze zdania. Chwilę potem komputery rzą-
dowe szlag trafił, wraz z nowym system informatycznym spre-
zentowanym nam przez amerykanów dwa lata wcześniej. To był 
pierwszy z dowodów na prawdziwość słów premiera. Odcięcie 
amerykańskich pluskw na pewno nie mogło nam zaszkodzić.

Samolotów faktycznie nie było. To znaczy były, ale tylko na 
papierze. Amerykanie, którzy mieli dostarczyć stare F16 wyzło-
mowali je, umorzyli nam kolejną część długu i dogadali się z na-
szym premierem, że jeśli ktoś zaatakuje RP to oni nam wtedy 
pomogą.

Samoloty więc trzeba było załatwić.

* * *

– Był Cichoński, ale go zamknęli – minister Grocki miał za-
wsze dobrą pamięć do ludzi. – on dowodził Gromem kilka lat 
temu.

– Zamknęli? – premier – Za co?
– Cichoński wysłał do Ministerstwa plan reformy armii i zmia-

ny koncepcji obrony kraju w przypadku zagrożenia zewnętrzne-
go. Ktoś to, niestety przeczytał. Ledwo udało mu się wywinąć od 
czubków. W sumie diabli wiedzą gdzie on teraz jest, rzucali nim 
po całym kraju.

– No dobrze, ale po co mi pan o tym mówi. Czytał pan te do-
kumenty?

– Czytałem. Cichoński postulował, żeby wyjść z NATO i zwią-
zać się sojuszem z Iranem…

– Co? – od kilku godzin premier, miał nieustanne wrażenie, że 
się przesłyszał.

– W przypadku ataku z zewnątrz, tłumaczył, NATO zareaguje 
w ciągu dwóch, trzech tygodni. I będzie to tylko dyplomatyczne 
pieprzenie. Co prawda tak wtedy właziliśmy w dupe ameryka-
nom, że…

– Proszę się wyrażać!
– Przepraszam. Cichoński przedstawił symulację, dość wiary-

godną, jeśli mam być szczery. NATO reaguje w ciągu 14 dni, ale 
na szczęście Ameryka pomaga nam już w ciągu 24 godzin.

– Zatem?
– Iran zdaniem Cichońskiego będzie potrzebował piętnastu 

do maksymalnie dwudziestu pięciu minut, by rozwiązać każdy 
problem i zniechęcić do wojny ze swoim sojusznikiem każdego. 
Zresztą – i tu zgadzam się z nim wpełni – nikt nie odważyłby się 
nas zaatakować, gdybyśmy ogłosili pakt z Iranem.

– No ale polityczne konsekwencje…!
– Tak, tak, polityczne konsekwencje. Dlatego Cichoński skoń-

czył na bruku – rządowi bardziej zależało i nadal zależy na wi-
zerunku i polityce, a nie na pewnym i skutecznym zapewnieniu 
bezpieczeństwa kraju.

– Do rzeczy, panie Radku!
– Pośród tych wszystkich kontrowersyjnych planów, Cichoń-

ski miał pomysł jak obronić się przed atakiem z powietrza.
– Jak?
– Lepiej, żeby pan to od niego uslyszał. Moi ludzie już go szu-

kają. Zaraz go ściągniemy.

* * *

– Wie pan po co tu pana ściągnęliśmy? – premierowi plan 
ściągania Cichońskiego nie podobał się nic a nic. Rzecz w tym, 
że innego planu nie było. Siedział więc i słuchał. W zasadzie nie 
siedział. Wstał i zaczął nerwowo wyglądać przez okno. – Panie 
Cichoński, sytuacja jest poważna…

– Panie premierze, ściągnęliście mnie tu, bo sytuacja jest prze-
jebana. Jak mówią moi podwładni, mamy przepierdolone na ca-
łej linii, a nawet w poprzek. Jakieś dwie godziny temu Jabłoński 
przestał już zwracać uwagę na język wojskowych. Kiwał tylko 
głową i czekał na cud.

– Samoloty weźmiemy od czechów, duńczyków i finów. Po-
trzebuję trzy oddziały wyszkolonych ludzi. W ciągu 24 godzin 
będziemy potęgą lotniczą Europy. A więc jednak Cichoński był 
wariatem. Jakby powiedzieli o nim jego podwładni, był popier-
dolony na całej linii, a nawet i w poprzek.

– Słucham? Jakie trzy oddziały? O czym pan pierd… – pre-
mier odszedł od okna i podszedł do majora.

– No potrzebuję ludzi, by ruszyć do baz lotniczych i zapierdo-
lić im samoloty. To chyba zrozumiałe, że sam tego nie zrobię.

– Jak to zapierdolić? Just like that?! Po prostu… – Jabłoński 
nigdy nie przeklinał i w dodatku nie znał angielskiego. W końcu 
więc brakło mu słów i zamilkł.

– Tak, panie premierze, dżast lajk dat. Wziąć zapierdolić.
– Nie wierze – Jabłoński obrócił się do ministra Grockiego 

z bezradnością w oczach – Nie wierzę.
– Niech go pan wysłucha. To nasza jednyna nadzieja.
– Zajęcie bazy lotniczej to dla moich ludzi nawet nie jest ćwi-

czenie. Po prostu wejdziemy tam i je zajmiemy. Panie premierze, 
moi ludzie zajmowali Hussainowi szyby naftowe, cholernie do-
brze strzeżone szyby naftowe. Zajęcie bazy… Ile piloci potrzebu-
ją czasu? Maszyny trzeba zatankować, odpalić i spierdalamy do 
kraju. Utrzymanie bazy przez te dwie godziny to jest najprostsze 
zadanie jakie moi ludzie kiedykolewiek wykonali. Nikt nie spo-
dziewa się takiego ruchu.

Grocki krył cień uśmiechu, bo czego by nie mówić o Cichoń-
skim, wszystkie jego plany miał sens i były tak elementarnie pro-
ste, że trudno było w to uwierzyć.

(c) Wydawnictwo Portal (1999-2005), All Rights Reserved

Rzeczpospolita Odrodzona
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Might&Magic Mobile
Gatunek: ‘RPG’ 
Producent: Gameloft / Ubisoft
Platforma: każdy telefon z obsługą Java
Dostępność: www.wapster.pl
Cena: 10,98 zł (z VAT)

„Od stuleci Wolne Narody walczą z demo-
nami. W tych mrocznych wiekach, młody wo-
jownik imieniem Ewan przysiągł uwolnić swe 
Królestwo”. 

Takie oto wyrafinowane i nietuzinkowe
wprowadzenie czeka nas po pobraniu mobil-
nej wersji „Might & Magic”. Przyznaję, że grę 
kupiłem raczej przez szacunek dla „dużego” 
odpowiednika komputerowego z nadzieją, że 
może chociaż będzie to namiastka RPGrania 
w tramwaju, w drodze do pracy, bo na zwykłe 
gry czasu już nie staje.

Gra zajmuje 147 KB w pamięci telefonu. 
Dużo to czy mało, trudno stwierdzić, pamięta-
jąc o grach na kilku krążkach DVD. Niezależ-
nie jednak od objętości, zajmijmy się treścią. 
Namiastkę i zalążek fabuły przedstawiłem już 
na początku, czyli wiemy, iż historia będzie ra-
czej iluzoryczna. Weterani którejkolwiek z czę-
ści głównej serii „Might & Magic” (nie liczę tu 
„Heroes”, „Crusaders” i innych „… of Might & 
Magic”) wiedzą czego się spodziewać. A mia-
nowicie od czterech do sześciu postaci, kilka 
ras i profesji do wyboru, widok z perspektywy 
pierwszej osoby… A tu, niespodzianka. Na-
szym „mobilnym” przedstawieniem jest Ewan, 
wojownik (wybór rasy, imienia i profesji odpa-
da), z wyglądu podobny do Dantego z „Devil 
May Cry”, czy też Leona Belmonta z „Castle-
vania: Lament of Innocence”, czyli włos roz-
wiany, długi czerwony płaszcz, miecz w łapie 
i (później) bicz. Niespodzianka nr 2; ktoś mó-
wił o widoku z pierwszej osoby? Widok izome-
tryczny (z góry, z boku), a w dodatku grafika
jakaś taka… mangowa? Osochosi? Z kompute-
rowego „Might & Magic” zostały nam nastę-
pujące elementy: nazwa, licencja i (poniekąd) 
system magii. Komórkowa wersja jest najbar-
dziej zbliżona do japońskich RPG zręcznościo-
wych, co oznacza sporo walk, skakania, ale 
również rozwiązywania zagadek. Magia wy-
stępuje w postaci trzech kul żywiołów (wiatr, 
ogień, lód), których możemy (a nawet musi-
my) używać przy niektórych walkach, oraz do 
rozwiązywania różnorakich łamigłówek. Tak, 
jak w jRPG niektórzy przeciwnicy dają się po-
konać tylko sposobem, zwykle przy metodzie 
kombinowanej, czyli osłabiamy odpowiednim 
czarem, rąbiemy mieczem, i tak kilka razy. Kto 
grał w stareńkiego „Chrono Trigger” na Nin-
tendo SNES, lub w stare dwuwymiarowe „Fi-
nal Fantasy”, będzie się czuł niemal jak w do-
mu. Á propos SNES. Grafika jest mniej więcej

tejże jakości, czyli ładna, dopracowana, szcze-
gółowa i wyświetlana w 65 tysiącach kolorów 
w rozdzielczości 160 na 120 (przynajmniej 
w wersji na LG 3100). Nie mam zastrzeżeń, po-
nieważ przez całą grę nigdy nie miałem wątpli-
wości pt. „co to może być?”. Oprawa wizualna 
jest naprawdę na wysokim poziomie. Niestety, 
o stronie dźwiękowej nie bardzo można się wy-
powiadać, ponieważ poza krótkim dźwiękiem 
w menu i tym samym odgłosem zadawanych 
ciosów gra jest nieomalże niema. Tutaj spory 
minus, zwłaszcza gdy przypomni się „Might & 
Magic VII”, gdzie druga płyta gry to około 40-
-50 minut orkiestralnej muzyki.

No i teraz tzw. Grywalność. Jak na grę na 
komórkę jest „Might & Magic” bardzo ob-
szerne. Kiedy uda się już przejść grę i zna się 
rozwiązania wszystkich zagadek i sposoby po-
konania bossów, drugie (podkreślam DRUGIE) 
zaliczenie gry zajmuje ok. 1,5 godziny! Pierw-
szy raz męczyłem się ponad trzy tygodnie, blo-
kowałem się w najrozmaitszych miejscach, ale 
nie odpuszczałem (w końcu to 10,98 zł) i próbo-
wałem wielokrotnie przechodzić ten sam etap, 
aż do skutku. Oznacza to, że trudno się do gry 
zniechęcić, choć do łatwych nie należy. Zagad-
ki są pokrętne, ale zaraz po rozwiązaniu stwier-
dza się, „jaki byłem głupi, jakie to było proste 
i logiczne”. Bo zaiste są logiczne, zwłaszcza od 
momentu gdy dołącza do nas Lorean, łucznicz-
ka o zupełnie innych zdolnościach niż Ewan. 

Do rozwiązywania niektórych zagadek mu-
simy wielokrotnie przełączać się między posta-
ciami, wykorzystywać ich odmienne zdolności, 
zgrywać działania w czasie… Aż zaskakujące, 
że to tylko gra na telefon.

Nie do końca jest to takie RPG o jakim 
można by marzyć, rozwoju postaci (poza ko-
lejnym uzyskiwaniem nowych kul żywiołów) 
praktycznie nie ma, za to mamy sporo cieka-
wych walk wymagających zwykle pomyślun-
ku, trudne zagadki i świetny klimat. Wszystkim 
posiadającym telefon z obsługą Java serdecznie 
polecam, lepszej gry na komórkę jeszcze nie 
spotkałem (Nokia N-Gage to konsolofon, a nie 
komórka). To tylko 11 zł, a grę z przyjemnością 
przechodzi się kilka, kilkanaście razy.

Piotr A. Nowakowski
Ocena: 4,5
Grafika: 4,5
Dźwięk: 2 (jest)
Grywalność: 5

antykryminał (??)

•••••

literatura

fantasy

•••••

rpg

Dworzec Perdido
Autor: China Miéville
Tytuł: Dworzec Perdido
Tytuł oryginału: Perdido Street Station
Wydawnictwo Zysk & S-ka
Okładka: miękka, z zakładką w przedniej części
Ilość stron: 648
Cena: 45 zł (księgarnia), 20-35 zł (antykwariat / 
Allegro)

Kupiłem ją w momencie przypływu gotów-
ki, dzień przed Świętem Zmarłych roku pań-
skiego 2004. Kupiłem też kilka innych książek 
utrzymanych w stylu fantasy. Dokonując wy-
boru szukałem (i szukam) czegoś nowego lub 
przynajmniej ciekawego. Nie interesują mnie 
pozycje, których temat jest sztampowy i okle-
pany, a autor powiela tylko pomysły innych. Na 
pierwszy ogień poszły kolejno wszystkie pozy-
cje fantasy. „Dworzec Perdido” musiał pocze-
kać ponad rok, zanim wziąłem go do ręki i się 
w nim zatopiłem.

Nowe Crobuzon to olbrzymia metropolia, 
w której mieszkają obok siebie ludzie, mutanty 
i masa niezwykłych obcych ras. Miastem rządzi 
od ponad tysiąca lat Parlament, którego głów-
nymi organami działania są brutalna milicja 
i szeroko zakrojona siatka szpiegowska. Za ich 
pomocą Burmistrz i pozostałe wpływowe oso-
by sprawują kontrolę nad społecznością.

Pewnego dnia spokój i ład w mieście zostaje 
brutalnie zburzony za sprawą kalekiego przy-
bysza z odległej krainy – przybywa z sakiew-
ką pełną złota i zleceniem, którego podejmuje 
się były wykładowca uniwersytecki. Po kilku 
dniach miasto dostaje się w szpony niepojęte-
go terroru, a losy milionów obywateli zależą od 
czwórki bohaterów, którzy są zmuszeni stawić 
czoło potworom z najokropniejszych koszma-
rów…

Jest to jedna z najpiękniejszych i najwspa-
nialszych książek pod słońcem. Do tej pory nie 
mogę zrozumieć jak to się stało, że takie arcy-
dzieło stało u mnie na półce ponad rok. Gdy 
wreszcie po nią sięgnąłem, to od razu pochło-
nęła mnie na tyle, że skończyłem ją w cztery 
dni. Od samego początku jest bardzo przyjem-
na. Już wtedy daje się zauważyć, że zapowiada 
się na coś wielkiego. Kolejne rozdziały szokują 
pomysłowością, malowniczością i bogactwem 
opisywanego świata, a także różnorodnością 
bohaterów. Jeśli chodzi o lokalizację akcji, po-
wieści nie można nic zarzucić. Cała książka jest 
przesycona bajkowością i trudnym do zdefi-
niowania czarem, któremu niespodzianie ulega 
czytelnik i daje się wciągnąć w tę piękną opo-
wieść, zdawałoby się bez końca. Powieść ta jest 
jak wyraźny, przepiękny sen, który nam wydaje 
się rzeczywistością.

„To mocna, buzująca energią i pomysłami 
powieść, która nie uznaje ograniczeń ni autory-
tetów…” napisał w swojej recenzji Jacek Dukaj. 
Nie pozostaje mi nic innego, niż zgodzić się ze 
znakomitym polskim pisarzem fantastyki, który 

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


68 Wieża Snów #8

w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l
recenzje

film
dobrze wie co mówi. Jest to powieść idealna na 
wszystkie, a zwłaszcza chłodne wieczory… Co 
prawda ktoś napisał, że książka jest za długa, 
inny marudził jakieś bzdety o zbyt rozbudo-
wanym świecie – to jakiś bełkot! Powieść jest 
kwintesencją Fantasy i Science-Fiction. Autor 
dodał sceny wielkiego konfliktu, piękne sceny
walki z niewyobrażalnym Złem, czyli to co mi-
łośnicy dobrej literatury lubią najbardziej. Dużo 
mistycyzmu i tajemnic, zaskakujące zakończe-
nie, po prostu pięknie, literatura najwyższych 
lotów. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej 
książki!

Marcin „Jachu” Jasiński

fantasy

•••••

film

Lew, Czarownica i Stara Szafa
Tyt. oryg.: The Lion, the Witch & the Wardrobe
Reżyseria: Andrew Adamson
Produkcja: USA
Scenariusz: Andrew Adamson i kilka innych osób
Muzyka: Harry Gregson-Williamson
Na podstawie: powieści C. S. Lewisa

film grozy

•••••

fantasy

•••••

film

Harry Potter i Czara Ognia
Tyt. oryg.: Harry Potter and the Goblet of Fire
Reżyseria: Mike Newell
Produkcja: USA, Wielka Brytania
Scenariusz: Steven Kloves
Muzyka: Patrick Doyle (I), John Williams
Na podstawie: powieści J. K. Rowling

Dotychczasowe ekranizacje Pottera słynęły 
z wierności książkom. Niestety z każdym kolej-
nym filmem wierność jest coraz mniejsza. O ile
jednak trzecia część nadrabiała to dobrym klima-
tem i sprawnie napisanym scenariuszem, to naj-
nowsza nasuwa na myśl naszą rodzimą – legendar-
ną zresztą – produkcję „Wiedźmin”.

Dlaczego? Osoby, które widziały film, zapewne
powiedzą, że przesadzam – w końcu tak wspaniałe 
efekty specjalne, charakteryzacja… i tutaj właści-
wie kończą się zalety. Fabułę pocięto niemiłosier-
nie – tłumacząc się względami długości filmu, któ-
ry ostatecznie był z niewiadomych powodów trwał 
niewiele ponad dwie godziny – ale nie widać, żeby 
brało się to z oszczędzania, bo reżyser potrafi inne
sceny przedłużać albo wycina Mrużkę, żeby zastą-
pić ją w inny sposób (więc czasu nie zyskuje), czy 
też z labiryntu robi dziwaczny bieg na sto metrów. 
Masz swoje ulubione sceny w książce? Tutaj ich 
nie będzie albo będą zepsute…

Oczywiście doczekaliśmy się także w Potterze 
amerykańskich głupawek, gdy próbowano fabułę 
jakoś posklejać. Wyrwano całą tajemnicę, zosta-
wiono mnóstwo niepotrzebnych scen. Dodatkowo 
film wygląda na trailer (wyrwane z kontekstu sce-
ny – przykładowo scena śmierci Croucha albo całe 
mistrzostwa świata). Nie rozumiem także dlacze-
go Moody’emu zrobiono tak nieudolnie sztuczne 
oko, a nogę zastąpiono zwykłą, a nie ze szponami 
– ogólnie brawa dla aktora, gwizdy dla projektan-
tów jego wyglądu.

Gra aktorska także w filmie kuleje – co po raz 
pierwszy naprawdę rzuca się w oczy. Może starsze 
dzieci trudniej skłonić do grania tak jak się chce? 
A może nowy reżyser jest po prostu słaby.

Podsumowując: typowo amerykański, ładnie 
wyglądający film z żenująco słabą fabułą, szcze-
gólnie w porównaniu do ciekawej książki. Ładne 
efekty specjalne, ale migające obrazy przywodzą 
na myśl Pokemona. Fanatykom Pottera się spodo-
ba. Gorzej z całą resztą.

Tomasz Kucza

Narnia stanowi jedną z serii, które przeczyta-
łem najwięcej razy – kto wie, czy nie bije pod tym 
względem „Władcy Pierścieni”. Książki mojego 
dzieciństwa po raz kolejny znalazły się na ekranie. 
Co można powiedzieć o nowej ekranizacji? Nie 
odbiega od poprzednich i właściwie nie wiadomo 
po co powstała (oczywiście poza gromadzeniem 
kasy). Ma jednak kilka rzeczy, które zainteresują 
każdego miłośnika fantasy i RPG.

Pierwszą ekranizacją Lwa był film animowany.
Wprowadzono w nim pewne zmiany do książki 
(w każdej ekranizacji „mieszano” przy bobrach 
i ucieczce z ich chaty), ale ogólnie oglądało się 
przyjemnie (na ile pamiętam). Następna ekrani-
zacja, tym razem australijska z 1988 roku, miała 
więcej szczęścia – doczekała się aż pięciu czę-
ści (z siedmiu które składają się na cykl). Mimo 
plastikowo-pluszowych stworzeń i dziwacznego 
doboru aktorów trzeba tamtej adaptacji przyznać 
kilka rzeczy: trzymała klimat, była w miarę wier-
na (każda kolejna część niestety mniej) oraz miała 
dobrych dziecięcych aktorów.

A jak z zadaniem zmierzył się twórca Shreka? 
Niestety nowa ekranizacja mnie nie zachwyci-
ła. Nie pozostawiła też zbyt negatywnych uczuć. 
Rzuca się w oczy słabość fabuły książki niestety 
– której jako dziecko nie dostrzegałem. Teraz już 
nie ma plastikowych zwierząt, za to twórcy no-
wej Narni stworzyli modele komputerowe, które 
często są źle nałożone na obraz z kamery – blue 
box rzuca się w oczy nawet niewprawnemu oku. 
Komputerowość całego filmu mocno razi (scena
na jeziorze wygląda jak animacja z jakiejś gry), 
efekty specjalne są na poziomie znacznie niższym 
niż np. w Harrym Potterze. Scenom powrotu wio-
sny do Narni odebrano całą magię – ot, w jednej 
scenie jest śnieg, w drugiej już nie ma. Pamiętam, 
że w wersji australijskiej było to znacznie lepiej 
zrealizowane.

Także gra aktorów nie powala na kolana, za-
skakują też błędy w charakteryzacji (w pierwszych 
scenach Biała Królowa wygląda jakby zapomnia-
ła zmyć z twarzy maseczkę). Poza Łucją żadne 
z dzieci nie gra przekonująco. Dobrze wypada 
Aslan – widać, że do niego przyłożono się najbar-
dziej, chociaż głos ma bardzo standardowy (nada-
wałby się dla Śmierci Pratchetowej). Na uwagę za-
suguje dostosowanie wyglądu bohaterów i scenerii 
do ilustracji z książek.

Pierwsza połowa filmu rozczarowuje – typo-
we gonitwy w stylu hollywoodzkim i skakanie po 
krach (kto to wymyślił?). Potem jest już lepiej – na 
szczególną uwagę zasługuje bitwa, chociaż cliché 
(jak nazywa to Jack O’Neil z Gwiezdnych Wrót) 
padają po obu stronach konfliktu. Właśnie bitwa
jest najbardziej interesująca dla miłośników gier 
fabularnych – jest bardzo nietypowa i inspirująca.

Tomasz Kucza

Marebito
Tyt. oryg.: The Lion, the Witch & the Wardrobe
Reżyseria: Takashi Shimizu
Produkcja: Japonia
Scenariusz: Chiaki Konaka
Muzyka: Toshiyuki Takine
Na podstawie: Chiaki Konaka

Patrząc na plakat możnaby powiedzieć: Och 
nie! Kolejny horror w stylu Ringu. Tymczasem 
jednak Marebito to film bardzo oryginalny. Nie
jestem pewien też na ile jest to horror, a na ile „po 
prostu” dramat psychologiczny – bardziej pasuje 
mi do opisu horrorów japońskich i koreańskich 
ostatnich lat określenie „film grozy”.

Określenie „groza” nieprzypadkowo kojarzy 
się z Lovecraftem. W „Marebito” mamy bezpo-
średnie nawiązania do jego twórczości („W górach 
szaleństwa”). Fabuła osnuta jest wokół kamerzy-
sty, który przypadkowo uwiecznia samobójstwo 
pewnego mężczyzny i podąża w miejsce, gdzie ten 
patrzył przed śmiercią. W podziemiach (podziem-
ny świat kojarzy się właśnie z górami szaleństwa 
Lovecrafta – zrealizowany nieco groteskowo) 
znajduje przykutą dziewczynę. Zabiera ją do domu 
i… hoduje jak domowe zwierzątko.

W filmie obserwujemy całość oczami głów-
nego bohatera, do tego stopnia, że nie możemy 
określić czy to co widzimy jest wytworem jego 
wyobraźni, czy też rzeczywistością. Zakończenie 
wywraca do góry nogami nasze postrzeganie wy-
darzeń w filmie, choć już wcześniej można zacząć
coś podejrzewać.

Każdy miłośnik ambitniejszego kina powinien 
być zachwycony. Jeśli jednak nie lubisz filmów
azjatyckich możesz się zdziwić – produkcja jest 
naprawdę dziwna i w owej odmienności rodzi się 
uczucie grozy, które może wywoływać.

Reżyser Takashi Shimizu jest twórcą znanego, 
czteroczęściowego Ju-On (powstała także amery-
kańska wersja – The Grudge – u nas znana jako 
Klątwa). Tym razem udowodnił po raz kolejny, że 
potrafi tworzyć filmy nietuzinkowe, które wyma-
gają zaangażowania szarych komórek, żeby zrozu-
mieć „o co tutaj chodzi”.

Tomasz Kucza
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recenzje

fantastyka dla dzieci

•••••

film

Zathura
Reżyseria: Jon Favreau
Produkcja: USA
Scenariusz: John Kamps, David Koepp
Muzyka: John Debney
Na podstawie: powieści Chrisa Van Allsburga

Film „Zathura” jest bezpośrednim następcą 
sławnego „Jumanji”. Tutaj także mamy grę plan-
szową, która okazuje się zmieniać rzeczywistość, 
tym razem jednak zamiast dżungli mamy kosmicz-
ne klimaty. Mimo, że film przeznaczony jest dla 
dzieci (i to raczej tych młodszych), ogląda się 
przyjemnie.

Wiele pozostawia do życzenia gra aktorska 
(astronauta oraz starszy z braci), całości brakuje 
też klimatu i swego rodzaju legendy, jaką udało się 
stworzyć w „Jumanji”. Efekty specjalne stoją na 
wysokim poziomie, ale nie jest to już taki przełom 
jak w poprzednim filmie (pamiętacie zwierzęta na 
ulicach miasta?).

Fabuła jest dość udana, chociaż naiwna, a ko-
lejne wydarzenia z gry ograniczają się głównie do 
niszczenia domu na różne sposoby. Ot, przygodo-
wa baśń, którą można obejrzeć, gdy człowiek chce 
się rozerwać. Szkoda, że nie dorównała pierwo-
wzorowi.

Tomasz Kucza

kryminał, dramat

•••••

film

36
Tyt. oryg.: 36 Quai des Orfèvres
Reżyseria: Olivier Marchal
Produkcja: Francja
Scenariusz: Dominique Loiseau, Frank Mancuso, 
Olivier Marchal, Julien Rappeneau
Muzyka: Erwann Kermorvant , Axelle Renoir

Tytułowe „36 Quai des Orfevres” to adres sie-
dziby głównej policji w Paryżu. Fotel komendanta 
ma przypaść policjantowi, który rozbije brutalny 
gang terroryzujący miasto – tak postanowił do-
tychczasowy komendant. Léo Vrinks i Denis Klein 
zaczynają rywalizację i szybko okazuje się, że ten 
drugi zrobi wszystko, by pogrążyć przeciwnika.

Jak przystało na francuską produkcję, dostaje-
my film o skomplikowanej fabule i ciekawych bo-
haterach. Czasem nie chce się wierzyć w niegodzi-
wość Denisa, ale Gérard Depardieu profesjonalnie 
odegrał rolę cynicznego policjanta.

Trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia 
z kryminałem, filmem sensacyjnym, czy może
dramatem. Na pewno nie jest to produkcja, która 
pozostawi nas obojętnymi albo znudzi szablono-
wością. Dostkonale zrealizowana, trzyma w napię-
ciu do ostatnich minut.

Jest to też jeden z tych filmów, gdzie podczas
napisów końcowych zastanawiamy się „Dlaczego? 
Dlaczego to zrobił?”. Nie wszystko jest bowiem 
jasne i odkryte przed oczami widza, przeszłość bo-
haterów często pozostaje w cieniu i możemy tylko 
się domyślać powodów, dla których Klein stał się 
takim draniem.

Tomasz Kucza

filmowa

•••••

muzyka

Harry Potter i Czara Ognia
Kompozytor: Patrick Doyle

Dotyczasowym kompozytorem muzyki do 
kolejnych Potterów był John Williams. Niestety 
zdecydował się odejść i czwartą część powierzono 
w ręce Patricka Doyla.

Pierwsze, co zaskakuje, to absolutny brak na-
wiązań do motywów stworzonych przez Williamsa 
(brak pozwolenia?). Jest to ogromna wada, ponie-
waż motywy te były już rozpoznawalne.

Podczas oglądania filmu, ale nie podczas słu-
chania soundtracka rzecz jasna, rzuca się w oczy 
zbytnie zgranie muzyki z obrazem – przez co prze-
staje być tłem i tworzyć klimat, a staje się tylko 
ilustracją. Traci na tym zarówno muzyka jak i film
moim zdaniem.

Ścieżka dźwiękowa jest dość udana, miejscami 
razi typowością (to nie jest jedyne w swoim rodza-
ju arcydzieło, jakie zazwyczaj tworzy Williams, 
a tylko muzyka ilustracyjna z dużą ilością „ude-
rzeń” smyczków i kilkoma zgrabnymi motywa-
mi). Najbardziej przypadł mi do gustu Hogwarth’s 
March w całości wykonany przez sekcję dętą.

Tomasz Kucza

sf

•••••

anime

Appleseed (2004)
Reżyseria: Shinji Aramaki
Produkcja: Japonia
Scenariusz: Haruka Handa, Tsutomu Kamishiro
Muzyka: Ryuichi Sakamoto, Tetsuya Takahashi, 
Paul Oakenfold, T. Raumschmiere

Akcja toczy się w mieście Olympus, utopijnej 
rzeczywistości, którą po kolejnej wojnie światowej 
stworzyli ludzie i Bioroidzi. Rządy w futurystycz-
nym świecie sprawuje superkomputer Gaja, wspo-
magany przez radę złożoną ze staruszków.

Anime wykonane zostało w technice 3D, któ-
ra naśladuje klasyczną animację, co niestety jest 
największą bolączką filmu – szczególnie animacja 
postaci mocno kuleje. Sceneria wykonane są już 
znacznie lepiej.

Fabuła nie jest skomplikowana, ale śledzi się 
ją z przyjemnością i potrafi zaskoczyć. Z niewia-
domych przyczyn nasuwa mi też na myśl Thorgala 
– może przez ową radę starszych, która przypomi-
na niektóre z plansz komiksu Van Hamme’a.

Polecam nie tylko miłośnikom anime.
Tomasz Kucza

 czarna komedia

•••••

film

Gnijąca Panna Młoda
Tytuł oryg.: Copse Bride
Reżyseria: Tim Burton
Produkcja: Wielka Brytania
Muzyka: Danny Elfman

Film jest nieskomplikowany, fabuła raczej nie 
zaskakuje i idzie od punktu A do punktu B z nie-
wielkimi przestankami. Tim Burton po raz kolejny 
wykonał produkcję animowaną metodą poklatko-
wą – aż dziw bierze, że komuś chce się takie rze-
czy robić w dobie Shreka – dzięki czemu całość 
wygląda bardziej klasycznie niż animacje kompu-
terowe, chociaż trochę je przypomina.

Całość to czarna komedia z elementami musi-
calu. Przyznam, że nazwisko reżysera sprawiło, że 
oczekiwałem czegoś lepszego. Fabuła jest oparta 
o starą legendę.

Tomasz Kucza

filmowa

•••••

muzyka

Dog Eat Dog
Twórcy: grupa X-Ray Dog

Zanawialiście się kiedyś, skąd bierze się mu-
zyka w zwiastunach? Taki przykładowo doskonały 
kawałek z trailera Narni… Trochę googlowania 
i już mamy nazwę grupy – X-Ray Dog to zespół 
kompozytorów zajmujący się tworzeniem tylko 
i wyłącznie muzyki do trailerów. Odpowiadają 
między innymi właśnie za „Here Comes the King 
(Choir Drums)” – czyli muzykę z trailera „Lwa, 
Czarnowicy i Starej Szafy”.

„Dog Eat Dog” to jedna z niezliczonych płyt 
grupy. Świetnie nadaje się do wykorzystania na 
sesji, kiedy potrzebujemy szybkiego, dynamiczne-
go, bądź monumentalnego kawałka. Dużo orkie-
stry, chórów i bębnów, wpadające w ucho moty-
wy – i co ważne na sesji – łatwy do zapamiętania 
przebieg (któtkie utwory z zaznaczonym zakoń-
czeniem).

Inne płyty grupy zawierają utwory, które nada-
dzą się do urozmaicenia sesji w Neuroshimę, jakiś 
system SF, czy też nawet w Zew Cthulhu. W mu-
zyce X-Ray Doga na pewno rozpoznamy wiele 
motywów, które pamiętamy z różnorakich zwia-
stunów.

Tomasz Kucza
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WSTĘP

Ojciec slawistyki, czeski uczony Josef 
Dobrovsky, przyznał kiedyś, że nic nie wy-
maga większej rewizji w badaniach starożyt-
ności słowiańskich niż mitologia.

I rzeczywiście próba rekonstrukcji mitolo-
gii słowiańskiej, czyli przedchrześcijańskich 
wierzeń Słowian jest zabiegiem niezwykle 
trudnym. Mozolne zbieranie i analizowa-
nie strzępów informacji, które w różnora-
kiej postaci przetrwały do dnia dzisiejszego 
nastręcza wiele trudności. Odkrywanie na 
nowo mitologii słowiańskiej to wspólna 
praca religioznawców, archeologów, języ-
koznawców, historyków, etnografów i etno-
socjologów. Coraz bardziej zaawansowane 
metody analizowania materiału przynoszą 
pozytywne efekty. Do dzisiaj zachowały się 
tylko nieliczne wiadomości. Tekstów źródło-
wych jest niewiele; główne zapisy pochodzą 
z Rusi (od XI w.), z Cesarstwa Niemieckie-
go (od VI w.) oraz późniejsze z państw sło-
wiańskich. Nowoczesne metody interpretacji 
źródeł pisanych pozwalają inaczej spojrzeć 
na ich treść niż np. 100 lat temu. Kolejnym 
źródłem badania mitologii jest archeologia 
przynosząca odkrycia miejsc kultu, atrybu-
tów obrzędowości, kultury bytowania; lecz 
jest prawie zawsze niema. Miejsce historyka 
poznawaniu starożytności słowiańskich wy-
daje się być oczywiste. Natomiast nowym 
polem poszukiwań stała się neokomparysty-
ka. Porównywanie bóstw różnych mitologii 
indoeuropejskich przynosi nowe odkrycia na 
tle etymologicznym i kompetencyjnym. Nie 
bez znaczenia są badania językoznawców 
odnajdujące powiązania językowe między 
mitologiami indoeuropejskimi czy etymo-
logiczne imion bóstw, a badania toponoma-
styczne przynoszą podobne informacje na 
podstawie nazw miejscowych (osad, gór, 
lasów, krain itp.). Także etnografia dostarcza
nam wielu wiadomości na podstawie bada-
nia folkloru krajów słowiańskich. Należy 
zaznaczyć, że wiele dzisiejszych zwycza-
jów, tradycji, legend ma znamię pogańskie. 
Niektóre bóstwa słowiańskiego panteonu 
przetrwały jako istoty demoniczne prawie 
do czasów obecnych. Możemy je spotkać za-
równo w rzemiośle artystycznym, podaniach 
i obyczajach. W końcu trudno wymazać naj-
starsze podwaliny opisujące mitologiczny 
świat, sposoby zachowań, obyczaje, które 
ukształtowane zostały wraz procesem wyod-
rębniania się Słowian spośród innych ludów 
indoeuropejskich.

Mitologia słowiańska, podobnie jak inne 
mitologie indoeuropejskie, jest politeistycz-
na. Słowiańskie mity, chociaż poznane 

w niewielkim stopniu, wciąż są rekonstru-
owane. Przybliżają nam słowiańską wizję 
świata począwszy od pierwszych dni, kiedy 
powstawał świat i pojawili się bogowie, po-
przez różne zjawiska atmosferyczne oraz cy-
kliczność pór roku opisując rolę bóstw w ich 
kształtowaniu.

PANTEON SŁOWIAŃSKI

Chociaż dziś wiemy o wielu bóstwach 
słowiańskiego panteonu, to jednak wiele 
trudności nastręcza jego usystematyzowanie. 
Słowiańscy bogowie mieli szerokie kompe-
tencje, niekiedy zachodzące na siebie. Wśród 
bóstw naczelnych wymienia się najczęściej 
Peruna, Welesa, Swarożyca.

PERUN

O Perunie mamy informacje z całej Sło-
wiańszczyzny. Perunowi przypisuje się po-
wszechnie rolę bóstwa naczelnego, najpotęż-
niejszego, zawiadującego innymi bóstwami. 
Był bogiem niebios i gromów. Etymologia 
imienia jest łatwa do ustalenia, składa się 
prasłowiańskiego tematu „*per-” (uderzać) 
oraz końcówki „-un”, co oznacza „tego, co 
uderza”. Atrybutem Peruna był młot, symbol 
boga piorunów; broń, która miała moc spro-
wadzania deszczu. Perun był więc sprawcą 
burzy oraz zsyłał deszcz, a swoim młotem 
był wstanie zwalczyć wszelkie wrogie siły. 
Świętym drzewem poświęconym Perunowi 
był dąb. Liczne średniowieczne zapisy wska-
zują szczególne zaangażowanie w odprawia-
niu obrzędów i składaniu różnych ofiar pod
dębami oraz opór ludzi przed ich ścinaniem 
przez chrześcijańskich misjonarzy. 

Perun pełnił też rolę opiekuna władzy 
książęcej oraz boga wojny.

W ruskich kronikach zawsze wymieniany 
jest jako pierwszy przed innymi bóstwami.

WELES

Weles był bogiem zaświatów, magii 
i przysięgi. Imię Welesa wyprowadza się od 
indoeuropejskiego rdzenia „*vel-” oznacza-
jącego „wzrok”, „spojrzenie”. Najwięcej in-
formacji o Welesie pochodzi z Rusi, chociaż 
są śledy jego kultu w całej Słowiańszczyź-
nie.

Weles był bogiem zaświatów zwanych 
wśród Słowian „Nawie”. Był prawdopodob-
nie też przewodnikiem dla dusz udających 
się do świata zmarłych. Z kronik ruskich 
pochodzą informacje opisujące Welesa jako 
„boga bydła”. Można potłumaczyć w dwoja-
ki sposób, jako pasterza dusz w Nawii, oraz 
jako stróża przysięgi. W czasach przedchrze-
ścijańskich składając przysięgę Słowianie 
oraz Bałtowie składali ofiarę z bydła i mazali
sobie ręce i twarz krwią, stąd tajemnicze na 

pierwszy rzut oka określenie „bóg bydła”. 
Weles był także panem magii oraz opieku-
nem wieszczów. Określano ich mianem we-
lesowych wnucząt. Zwierzęciem składanym 
Welesowi w ofierze był – jak przystało na
boga zaświatów – czarny byk, w przeciwień-
stwie do białego byka poświęconego Peru-
nowi.

Obok Peruna Weles wymieniany jest jako 
jedno z dwóch głównych bóstw panteonu 
słowiańskiego. Można wskazać także ściśle 
określony podział – Perun ma we władaniu 
ludzi za życia, Weles zaś, po śmierci.

SWAROŻYC

Kolejnym potężnym bóstwem słowiań-
skim był Swarożyc – bóg ognia ofiarnego.
Zwany był także Dadźbogiem (od prasło-
wiańskiego czasownika „dati” – „dawać”). 
Jego obecność poświadczona jest na całej 
Słowiańszczyźnie. Poza właściwą sobie rolą 
opiekuna ognia domowego i ofiarnego, na
Połabiu przybrał także cechy wojenne (wy-
stępując tam jako regionalizowane bóstwo 
imieniem Radogost).

Niekiedy uważany jest za najpotężniejsze-
go boga panteonu słowiańskiego, przypisuje 
mu się kreacyjną moc i stworzenie świata.

SWARÓG

Swaróg uważany jest za ojca Swarożyca 
(co można wnioskować po końcówce „-yc” 
oznaczającej synowski charakter Swaroży-
ca-Dadźboga względem Swaroga). Swaróg 
był bogiem ognia najwyższego rzędu, czyli 
Słońca. Chociaż istnieją przeszkody, aby tak 
sądzić. W mitologii bałtyjskiej to bóg ognia 
był ojcem boga Słońca (podobnie jak w mi-
tologii greckiej). Nie ulega wątpliwości, że 
jednak Swarożyc był potężniejszym bogiem 

Maciej „Grodzisław” Prujszczyk

M i t o l o g i a  S ł o w i a ń s k a
publicystyka | artykuł

Maciej „Grodzisław” Prujszczyk
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niż Swaróg. Imię Swaroga można wytłuma-
czyć z indoirańskiego tematu „swar-„ ozna-
czającego blask. Słońce było obiektem kultu. 
Jeszcze w średniowieczu istniał zwyczaj kła-
niania się Słońcu oraz zakaz odwracania się 
do niego placami podczas prac w polu.

MOKOSZ

Mokoszy śmiało można przypisać rolę 
bogini urodzaju i płodności. Chociaż naj-
liczniejsze ślady kultu Mokoszy pochodzą 
ze wschodniej części Słowiańszczyzny, to 
jednak należy jej przyznać ogólnosłowiański 
charakter. Mokosz była czczona niezależnie 
od pory roku, niemniej jednak najczęściej 
wiosną w celu wywołania urodzaju.

CHORS

Chors był słowiańskim bogiem księżyca. 
Wśród mitologii indoeuropejskich kult bóstw 
lunarnych nie był częsty, dlatego panuje 
przekonanie, że mógł być zapo-
życzony od plemion azjatyckich, 
z którymi Słowianie mieli sąsia-
dować w dalekiej przeszłości. 
Imię Chorsa można wytłumaczyć 
jako „promienny” (z indoirań-
skiego temat „xores-”).

Kult księżyca obecny był na 
całej Słowiańszczyźnie. Urzekała 
rytmika faz księżyca: jego znika-
nie tłumaczono zjadaniem przez 
wilkołaki, a gdy nie było go na 
niebie sądzono, że zatopiony był 
w wodzie.

ROD (DOLA)
Rod był bóstwem ludzkiego 

losu. Pomagały mu Rodzanice, 
które rozstrzygały o losie nowo-
narodzonych dzieci. Zabiega-
no o życzliwość Roda, miało to 
w efekcie przynieść szczęśliwe 
życie, urodzaj, jego opiekę nad 
dziećmi i domem. Roda znano też 
pod imieniem Dola.

JAROWIT

Jarowit przedstawiany był jako 
jeździec na białym koni trzymają-
cy w jednym ręku głowę, a w drugim włócz-
nię. Jarowit był prawdopodobnie słowiań-
skim bogiem wojny. Niekiedy uważany jest 
za bóstwo tożsame z Perunem, stąd czasem 
Perun uważany jest za boga wojny.

INNI

Spośród innych bóstw możemy wymie-
nić: Strzyboga – bóstwo wiatrów, Perperunę 
– partnerkę Peruna, boginię zsyłającą deszcz. 
Wspomnijmy także Marzannę, Dziewannę 
wymieniane w polskim panteonie Jana Dłu-
gosza – boginie, którym można przypisać 
rolę kreacyjną oraz zapewnienie urodzaju.

DEMONOLOGIA

Bóstwami niższego rzędu były demony. 
Występowały wszędzie – w wodzie, powie-
trzu, lesie, wokół gospodarstwa domowego 
i miały różne pochodzenie. To one przetrwa-
ły w tradycji ludowej i to o nich najwięcej 

wiemy. Demonów jest bez liku, gdyż miały 
często charakter regionalny. Koncentrując 
się na tradycjach i obrzędach polskich wy-
starczy wspomnieć o Strzygach, Południ-
cach, Upiorach, Dziwożnach, Rusałkach, 
Chmurnikach. Demony obecne w życiu lu-
dowym pomagały pojąć życie i jego fazy, 
ożywiały lasy, pola, akweny wodne… Gdy 
wkroczyło Chrześcijaństwo główne bóstwa 
zostały zapomniane lub przesunięte do rzędu 
demonów, demony natomiast trwały nadal, 
jako te istoty nadprzyrodzone, z którymi lu-
dzie wchodzili w bezpośredni kontakt.

SŁOWIAŃSKI KOSMOS

Słowiański obraz kreacji świata możemy 
przedstawić następująco. U zarania czasu 
był tylko praocean oraz dwa bóstwa Pe-
run (unoszący się nad wodami) oraz Weles 
(nurkujący w wodzie). To Weles podsunął 

Perunowi pomysł stworzenia świata. Wtedy 
Perun kazał Welesowi zanurkować i z dna 
wziąć odrobinę piasku mówiąc, że bierze go 
w imieniu swoim i Peruna. Weles zanurko-
wał wziął z dna piasek, lecz mówił, że bie-
rze go w swoim imieniu. Piasek przechodził 
mu przez palce. Za trzecim razem poprawnie 
wypowiedział zaklęcie i wynurzył się trzy-
mając garść piasku. Dał go Perunowi, a ten 
rozrzucił go po powierzchni praoceanu two-
rząc ziemię.

Domeną Peruna było niebo, zaś Welesa 
woda. Istniała równowaga sił, więc ani Pe-
run, ani Weles nie mogli stworzyć świata 
samodzielnie. Po stworzeniu świata doszło 
między bóstwami do sprzeczki, dlatego Pe-
run wziął w posiadanie niebiosa, Weles, zaś 
wstąpił do podziemii.

Odtworzenie mitu o powstaniu człowie-
ka nastręcza więcej trudności. Istnieją różne 
jego wersje. Zdaniem ruskiej „Powieści do-
rocznej” człowiek został stworzony w nastę-
pujący sposób. Pewnego razu Perun (Bóg) 
mył się w łaźni i spocił się, więc wytarł się 
wiechciem ze słomy i wyrzucił go na ziemię. 
Będący w pobliżu Weles (Diabeł) stworzył 
z niego człowieka. Perun zaś tchnął w niego 
duszę. Zatem obaj mają w tym stworzeniu 
swój udział, dlatego jak stwierdza kronika 
„gdy człowiek umiera, do ziemi idzie jego 
ciało, a dusza ku Bogu”.

Słowiańskie drzewo kosmiczne – dąb 
– opisywało trójdzielność świata. W koronie 
drzewa znajdowały się niebiosa, w korze-
niach świat zmarłych (Nawie). Środkowa 
część – świat żywych – był areną wpływów 
niebios i zaświatów. Dwaj mitologiczni 

mieszkańcy drzewa mieli zapew-
nić ład we wszechświecie. Na ko-
ronie drzewa siedział kur (znany 
też jako Rajski Kogut oraz Żar 
Ptica), któremu dane jest zapiać 
raz – na koniec świata. W korze-
niach drzewa wił się ogromny, 
straszliwy potwór chaosu – Żmij. 
Kosmiczne drzewo wyznacza 
oś świata, zachwianie równowa-
gi drzewa doprowadzi do końca 
świata.

Archeologicznym potwier-
dzeniem słowiańskiej konstrukcji 
wszechświata jest słynny posąg 
kamienny znaleziony w poł. XIX 
w. w rzece Zbrucz, zwany „Świa-
towidem zbruczańskim”. Uwi-
docznione są na nim trzy poziomy 
(światy). Górny przedstawia czte-
ry bóstwa, środkowy ludzi, dolny 
bóstwo zaświatów lub potwora 
chaosu.

Religia dawnych Słowian opar-
ta była na cykliczności pór roku. 
Za pomocą mitów tłumaczono te 
zmiany (najczęściej jako pojedy-
nek kosmogoniczny, po którym na 

określony czas odpowiednie bóstwa stawały 
się dominujące wprowadzając swój porządek 
świata). Czas przesileń, jak też równonocy 
był czasem niezwykłym. Kalendarz obrzę-
dowy uwzględniał także rolniczy tryb życia 
jego wyznawców (cykl wegetacyjny ziemi: 
kiełkowanie, modlitwy o deszcze, żniwa 
itp.). Obrzędom zbiorowym towarzyszyły 
wspólne ucztowanie, wróżby, niekiedy taniec 
mający wzmocnić jedność społeczności.

Pomimo przyjęcia Chrześcijaństwa wiele 
obrzędów wciąż trwało, gdyż były bardzo 
głęboko zakorzenione w świadomości ludzi 
lub nadano im chrześcijańską interpretację. 
Niektóre wróżby i tradycje pogańskie trwają 
nawet do dziś. Przetrwały też demony…

Więcej o mitologii słowiańskiej znajdziesz 
na stronie  www.fronsac.prv.pl.

Mitologia Słowiańska

http://www.fronsac.prv.pl
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Piotr A. Nowakowski

„ W s z y s c y  a r t y ś c i
to prostytutki” albo „Czy chciałbym kręcić filmy porno?”

felieton w XX zdaniach

publicystyka | felieton

Ostrzeżenie dla wrażliwych czytelników. Poglądy przez autora głoszone są jego własnymi, których wolność i swobodę gwarantuje 
(póki co) ustawa zasadnicza RP. Należy zwrócić uwagę, iż autor nie nakłania nikogo do zmiany światopoglądu, podejścia do życia, 
zmiany diety itp., a nawet, że niektóre z twierdzeń nie są jego własnymi i przywołane zostały li jedynie w celu prowokacyjnym i mają-
cym skłonić do namysłu nad faktem, iż niezależnie od tego czy nam się to podoba czy nie, są różne sposoby na życie i nie mamy żadnych 
podstaw (oprócz zadufania i pychy) pozwalających nam twierdzić, że nasze poglądy są jedyne i słuszne, a nawet lepsze od cudzych. 
Ponadto autor nie pała szczególną sympatią do żadnej formy wiary zinstytucjonalizowanej, czyli religii, a do niektórych, jak każde 
Chrześcijaństwo w obecnej formie, żywi wręcz awersję. Howgh!

Swego czasu szanowny pan Kazimierz Staszewski, znany tak-
że masom mniej lub bardziej krytycznie odbierającym rzeczywi-
stość jako Kazik, przekonywał iż wszyscy artyści poniekąd para-
ją się nierządem. Miał on swoje powody do tego twierdzenia, ja 
mam moje własne.

Z bliżej nieznanych nikomu, a przynajmniej średnio racjonal-
nych przyczyn, w dzisiejszym świecie artyści kultury popularnej 
są wysoce szanowani przez większość społeczeństwa krajów za-
merykanizowanych. Taki aktor, muzyk, kreator mody, rzadziej 
pisarz, reżyser czy scenarzysta, staje się dla milionów nie tylko 
wzorem do naśladowania (w zakresie wyglądu, ubioru, zaintere-
sowań czy nawet wyznania [sic!]), ale wręcz bogiem. Fakt, iż idol 
nagle powie coś zupełnie przeciwnego, niż twierdził do tej pory, 
zmieni styl, nie będzie powodem do krytycznego spojrzenia, lecz 
dla ortodoksyjnych fanów będzie „zdradą ideałów”, jakiekolwiek 
by one nie były. Dla fanatycznych czcicieli nowa fryzura ulu-
bionej POPiosenkarki oznacza, że natychmiast należy pobiec do 
trendy, groovy, jazzy salonu fryzjerskiego (with all due respect, 
Jean Louis David) i dać zmielić swoje włosy w coś, co słodka 
idiotka bez wykształcenia i wyobraźni, niskim poziomem IQ, ale 
za to z kilkoma milionami $ na koncie, wymyśliła w przypływie 
energii kinetycznej powstałej ze zderzenia komórek mózgowych. 
Obydwu. Później fryzurę taką nazywa się nowym trendem w mo-
dzie lub też koszmarem pielęgnacyjnym, zależnie od preferencji, 
podejścia i lokalizacji osobowości na linii konserwatyzm-libera-
lizm, czy też moher-beret – anarchia.

No i dobrze, ale głownie chodzi mi o to, że ci wszyscy akto-
rzy, muzycy, czy inne osoby „pożytku publicznego” ohydnie się 
obnażają przed nami, „milionami słuchaczy”, czerpiąc z tego ko-
rzyści materialne. Jakby sztuki, niezależnie czy wysokiej, niskiej, 
czy popularnej, na granicy kiczu, nie definiować, dojdziemy do
wniosku, że w jakiś sposób dzieło jest obrazem (pun not inten-
ded) s/twórcy. Czy będzie to malowidło, muzyka, tekst, rzeźba, 
czy też gra lub taniec, zawsze mamy do czynienia z działaniem 
wypływającym z głębi osobowości, jestestwa, duszy, jak zwał, 
tak zwał. A zatem każda forma sztuki jest sama w sobie obnaża-
niem emocji, myśli ducha, a więc kwestii dużo bardziej intym-
nych i osobistych niż nasza, ludzka cielesność, nagość nawet. 
Idąc dalej tym tropem można dojść do wniosku, że tak zwane 
„szczere” uprawianie sztuki prowadzi do potężnego ekshibicjo-
nizmu mentalnego. I nawet jeśli tak jest, to fakt ten powszechnie 
jest akceptowany przez społeczeństwa, do tego stopnia, że mało 
kto zwraca na niego uwagę, czy porusza kwestię czego wolno lub 
nie wolno Artyście, lub nawet artyście.

Dlaczego zatem nadal takim problemem jest nagość, ciele-
sność i seksualność człowieka? Dlaczego dla Chrześcijan od sa-
mego ich początku stanowi tabu, temat nieczysty i najlepiej, żeby 
nikt z nikim nie spółkował, chyba że ma zamiar sprowadzić na 
świat kilku/-nastu kolejnych małych chrześcijan? A Chrześcijan 
drugiej strony od lat 90-tych XX wieku mamy w mediach czas 
epatowania seksualnością, nagością i nawet batoniki reklamuje 
się w kontekście erotycznym. Osobiście uważam, że nic złego 
się nie dzieje, gdy w teledysku, który w MTV szaleje 24 godzi-
ny na dobę, siedem dni w tygodniu, piosenkarki skąpo odziane 
i piosenkarze równie mało przyodziani „wodzą na pokuszenie”. 
Seksualność jest częścią życia ludzkiego, ważnym składnikiem 
codzienności, a nawet podstawowym bodźcem napędzającym 
rozwój ludzkości. Skoro więc pokazujemy w telewizji przemoc 
rzeczywistą, czy też symulowaną, nie widzę powodów, dla któ-
rych aspekt erotyczny człowieczeństwa miałby być ignorowany, 
czy też skrzętnie ukrywany przed młodymi ludźmi, którzy są 
wypraszani z pokoju, gdy zbliża się „moment”, ale cierpienie, 
ból i przemoc mogą oglądać bez przeszkód. Mówi się, że to dla 
ochrony przed niechcianymi dziećmi w młodym wieku, ale z dru-
giej strony antykoncepcję się potępia.

Z tego zakłamania i negowania seksualności wyrósł nam cał-
kiem prężny przemysł pornograficzny, oficjalnie potępiany przez
tę samą większość społeczeństwa, która po kryjomu owe błękitne 
filmy i magazyny pochłania, ekscytując się przy tym, co nie miara.
W ramach odrzucenia (w większości) erotyki przez główny nurt 
kultury, biznes pornograficzny wypełnia właśnie tę lukę i niestety
tylko tę, co owocuje erotykami, które fabuły żadnej nie posiada-
ją (bo i po co?), lub posiadają ją w postaci szczątkowej, mającej 
jedynie stanowić tło i połączenie dla kolejnych scen. Zdarzają się 
również twórcy filmów o artystycznym zacięciu, którzy może i z
fabuły nie korzystają, ale za to unikają wulgaryzmu i tworzą filmy
oszałamiające od strony klimatycznej i wizualnej (Joone, Andrew 
Blade, Nic Andrews), którym bliżej do pięknej, dosłownej eroty-
ki, niż tak zwanych „niemieckich pancernych pornoli” („Guten 
Tag, jestem hydraulikiem i przyszedłem przeczyścić rury, ja?”). 
Ale pamiętajmy, że dosłowność w erotyce jest zła, niemoralna 
(a według której moralności?), brudna, nieczysta i w ogóle fuj.

A przecież po chwili namysłu dojdziemy do wniosku, że sama 
seksualność została nam dana przez Boga, bogów, Naturę, czy też 
inną formę Absolutu, Nieruchomego Poruszyciela. Więc się jej 
wstydzimy, ukrywamy i nie pozwalamy na zainteresowania tym 
aspektem dzieciom, czy też młodzieży? Ładna obłuda, bardzo 
ładna – możemy sobie pogratulować, proszę państwa. Gratula-

Piotr A. Nowakowski

mailto:nowakowski.piotr@poczta.fm
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Świat gnije w katatonicznym odrętwieniu konsumpcji. Bezmyślne 
manekiny postrzegają swój świat jako pozbawioną intelektualnych 
potrzeb maszynę opierającą się na prawie pieniądza. Tanio kupić, 
drogo sprzedać. Od kupowania zależy ich przetrwanie, najbardziej 
podstawowe potrzeby jak jedzenie, ciepło czy dach nad głową i „po-
trzeby” niepotrzebne, generowane przez system reklamy i marke-
tingu. Absurdalne z punktu widzenia biologii, nie rozwijające wy-
obraźni, nie ćwiczące rozumu. A więc to, co zwykliśmy nazywać 
książkami (powieści, dramaty, poezje, publicystyka, albumy, etc.) 
zastępują dzienniki Bridget Jones, wytwory pani Grocholi, Tomasza 
Lisa i innych promujących się polityków (gwiazd), bajki Madonny 
i oczywiście książki „uświadamiające” docelowego odbiorcę o tym, 
jak działa marketing, dlaczego seks uzależnia i instruktaż do jogi 
(pisane przez ludzi nie mających pojęcia o psychologii i bynajmniej 
nie będące opracowaniami akademickich profesorów). Stają się one 
bestsellerami, masakrując umysły i tak otępiałych i bezwiednych ma-
rionetek. Ten sam system kieruje ich wyborem w każdej innej dzie-
dzinie życia.

Trendy zastępują indywidualne poczucie piękna. (Dobrze kiedy 
trendy kreuje ktoś o poczuciu estetyki, gorzej gdy tak nie jest). To-
talne zatracenie odbioru sztuk wizualnych jest codziennością. Bez 
pomocy nie potrafią określić, czy obraz (video, fotografia etc.) po-
doba im się, czy nie. Z odrazą patrzą na indywidualistów przecha-
dzających się na wystawie impresjonistów z wyrazem obrzydzenia 
na twarzach na widok „Krupniku z marchewką” Moneta1. Przecież 
impresjonizm jest „taki ładny”. Tylko dlaczego ładny? Hmm… kolo-
rowy, bezkształtny, napaćkany, he, he, he… Nie zapominajmy dodać, 
że sztuka nowoczesna, czy raczej współczesna (postmodernizm, czy 
idąc za artykułem w „Recyklingu Idei” – postprodukcjonizm), czyli 
trudna do określenia, jest nieczytelna, zbyt skomplikowana dla ma-
sowego odbiorcy.

Społeczeństwo ulega swoistemu zdziecinnieniu. Trzylatek po-
strzega świat na zasadzie przeciwieństw „czarne – białe”. Coś JEST 
albo tego NIE MA. Nie zrozumie (nie wyobrazi sobie), że coś może 
być schowane, pożyczone etc. Analogicznie jest z konsumpcyjnym 
postrzeganiem sztuki. Jeżeli coś nie działa na zasadzie ładne – brzyd-
kie, czyli wymaga indywidualnego wysiłku i poddania obiektu WŁA-
SNEJ ocenie przekracza to możliwości masowego odbiorcy.

Wizja zbuntowanej masy Ortegi, szalonych ludzkich maszyn 
w pędzie ku przetrwaniu w erze kupowania życia przeraża swoim re-
alizmem. Uświadamiasz sobie nie tylko to, jak wielu ludzi z twojego 
otoczenia jest częścią tego systemu. Zaczynasz uświadamiać sobie, 
że ty też do niego należysz, że nie możesz nic na to poradzić. Możesz 
się zbuntować i kupować jak najmniej (np. uprawiając własne zbo-
ża, soję, warzywa i owoce), tworząc zabawki, ubrania etc. wedle idei 
D.I.Y.2 może biorąc udział w akcjach świadomościowych, pamiętając 
o 29 listopada (Dzień bez kupowania) ), po prostu zwolnić. Ale i tak 
nie jesteś w stanie wyrwać się z tego, stanąć obok. Możesz tylko od-
separować to w myślach.

W sumie to kolejna wizja beznadziejności. Znowu nie możesz 
czegoś zmienić nie ważne jak bardzo byś chciał/a. Możesz tylko 
propagować ideę D.I.Y., dobrą literaturę, współczesną sztukę wśród 
swoich znajomych, oni wśród swoich znajomych, a ich znajomi 
wśród swoich… etc.

No i oczywiście możesz mieć nadzieję, że masowy odbiorca zgi-
nie, a system upadnie3.

1 Claude Monet – Impresja. Wschód Słońca
2 D. I.Y. – Do It Yourself – Zrób to sam/a
3 bo System musi upaść ;)

Pestilence

K o n s u m e n t y
publicystyka | felieton

cje również dla Pawła z Tarsu (apostoła), znanego dawniej jako 
Szaweł, Pogromca Chrześcijan, któremu udało się wpoić ludziom 
nieomal nienawiść do cielesności. Temu panu już dziękujemy.

Na „zgniłym Zachodzie”, w kraju rozpusty, rozpasania i lot-
nych patroli ortodoksyjnych chrześcijan sprawdzających czy 
wszyscy „stukają się” po bożemu, wytworzył się największy 
ośrodek porno-biznesu na świecie; miasteczko nawet nazywane 
jest Porn Valley. Z racji tego, że większość „błękitnych filmów”
na poziomie artystycznym „leży”, pewien człowiek, niejaki Eon 
McKai postanowił stworzyć alternatywę, czyli alt-porno. W je-
go filmach występują głównie aktorzy-amatorzy, filmy miewają
jakąś fabułę, której dialogi są improwizowane (ciekawy pomysł, 
swoją drogą), i co najważniejsze według autora, nie ma w nich si-
likonu! Alt-porno staje się coraz popularniejsze, ponieważ tworzą 
je ludzie z tej samej grupy społecznej, co ich widzowie, czyli tzw. 
Generacja XXX. Trzydziestokilkulatki z tak zwanej klasy śred-
niej, wychowani w purytańskim, zakłamanym społeczeństwie, 
które nawet proszek do prania jest w stanie reklamować nagością, 
tworzą coś naprawdę dziwnego, kontrowersyjnego, ale i intere-
sującego na tyle, że nie można po prostu udawać, że nic się nie 
dzieje.

I znów, idąc tym torem, jawią się ciekawe pomysły. A gdyby tak 
do regularnego, zwykłego, normalnego, niczym niewyróżniające-
go się filmu, wstawić scenę erotyczną bez żadnej umowności? Nie
na siłę, ale czasem w filmie jednym czy drugim zdarzają się sceny
„łóżkowe” (jak w życiu); więc możeby pokazać całość zbliżenia 
tak samo dosłownie, jak jest pokazywana przemoc i agresja? Nie 
bawić się w sztuczne ugrzecznienie, tylko pokazać jak się rze-
czy mają. A aktorzy w takim filmie? A aktorzy w ogóle w filmach
erotycznych? Rozbierają się przed kamerami, uprawiają seks i in-
ne czynności około-seksualne. Czy przez to obnażają się bardziej 
niż aktor/ka czy też pisarz/pisarka, która/y zawsze włączy jakieś 
wątki autobiograficzne, choćby nie wiem jak się starał/a? Zawsze
każda postać będzie trochę nim/nią. Więc? Które obnażanie się 
jest „gorsze”, bardziej gorszące, niemoralne? A może żadne nie 
jest gorsze? Nie ma lepszego i gorszego, dobrego i złego, tylko 
ono po prostu jest, a ocena i wartościowanie zależy od odbior-
cy? I skoro jest popyt i jest też podaż, może niech sobie istnieje 
w spokoju? A jeżeli ktoś stwierdzi, że istnieje jedna uniwersalna 
i obiektywna [sic!] moralność, która pozwoli nam to ocenić, roz-
różnić, to kieruje nim pycha największa.
r e k l a m y

Wszyscy artyści to prostytutki / Konsumenty

http://www.rebel.pl/product.php/1,22/7964/Warhammer-FRP-Bestiariusz-Starego-Swiata.html?aff=591
http://www.rebel.pl/product.php/1,1010/173/Zombiaki.html?aff=591
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publicystyka

Paweł „Gilbert” Światek

A k u s t y c z n e  o l ś n i e n i e
lewej półkuli, czyli monolog Poety „szczęśliwego”

publicystyka | felieton

Siadam wygodnie na niewygodnym krześle i jak co wieczór dru-
giego tygodnia każdego miesiąca w piątek rozpoczynam radosny 
monolog do samego siebie. Mijają minuty… czysta kartka, dalece 
bardziej uparta od mojej horrendalnej potrzeby odczucia satysfakcji 
użytkowania znienawidzonego siedziska, płacze i skowyczy przed 
niemocą swojego oprawcy. Pusta szklanka, nierozłączny towarzysz 
zwykle owocnych rozważań zarówno nad bezsensem codzienności 
jak i egzaltacją rozpaczy – cóż progres zerowy. W panice rzucam się 
na ofiarę bezsilności, ze wstrętem ciskam ją za siebie.

Trzask.
Wielokątne kawałki przezroczystego szkła wyściełają próg drzwi 

wejściowych. Już mi lepiej, pierwszy napad panicznego demona za-
żegnany. Gdzie ja położyłem mój ołówek? Jest… cóż za pech ludz-
kiego szczęścia, odnaleźć go bez problemu. W ogóle fortuna toczy 
się nieubłaganie w moją stronę, widocznie ma ochotę zmiażdżyć 
mnie białą, puchową obręczą spełnienia. To jest straszne! Satysfak-
cja 100% jak na reklamie tanich podpasek z Biedronki. Satysfakcja? 
Hmmm… Pochylam się nad znienawidzoną kartką. Twarz opieram 
o bezrobotnie dłonie i w rytmie własnego oddechu sklejam kolejne 
zdania karmazynowej układanki bezsilności, bólu i cierpienia. Nie 
wychodzi. Wstaje jak zwykle w tak beznadziejnych przypadkach 
i rozpoczynam bezcelowy marsz po bezkresach własnego pokoju – 
poligonie. Tutaj wielokrotnie wieszałem się u nadzwyczaj wydajne-
go żyrandola. Potrzebuję żyletki. Prosty wniosek, cóż za desperacja! 
Przecież wszelkie przecięcia i ucięcia są źródłem codziennego bólu 
prowadzącego do apatii i chor… nie… Słabe to jest. Szybka konklu-
zja wbija mnie mocniej w fotel bezradności – kawałek dalej od „nie-
wygodnego krzesła”. Radio… Włączę, posłucham, natchnie mnie.

Włączam – słyszę coś w zakazanym kapitalistycznym języku. 
Uśmiecham się, zaraz dostanę upragnioną dozę zmartwień, czarnej 
kaszy murzyńskich dusz „(…) show me how can I show you that I’m 
blinding by your light…” Ściszam. Jeszcze jeden łyk orzeźwiające-
go powietrza styczniowej nocy. Pustka w głowie zaczyna drażnić, 
neurony próbują przekazywać impulsy ze zdwojona prędkością, na 
darmo marnując moją bezcenna energię. Mam ochotę znowu czymś 
rzucić. Symbolicznym gestem strzelam do nieruchomego obrazu na 
ścianie. Kolejny przynudnawy kawałek. Czy w tym rzęchu nie nadają 
polskich utworów?

Odczuwam potrzebę czerpania z narodowych tendencji do cier-
piętniczego przerysowywania rzeczywistości. Gdyby tak chociaż 
Krawczyka puścili albo rap jakiś, niech chłopaki nawypluwają się 
trochę tej osiemnastoletniej flegmy zawodu. Mają przecież prawo,

prasa, telewizja, rodzice, szkoła wszyscy utwierdzają ich w przeko-
naniu pseudopatriotycznej postawy buntu. Jest źle – trzeba zgnoić. 
Kwintesencja nienawiści, czyż nie piękne?

Ten brak wewnętrznej kreatywności i horyzontów rozwojowych, 
ach… tego mi właśnie trzeba. Ale co z tego? Nic, dzisiaj nic. Kolejne 
dwieście metrów nerwowego marszu, świeże spojrzenie na sprawę. 
A może by tak kogoś zabić? Tak, to jest świetna myśl! Morderstwo 
z zimną krwią z pewnością wzbudza silne, nietuzinkowe emocje. 
Podniecenie, poczucie winy, potem paranoja… „Mogłabym ją zabić, 
a późnej to opisać” – czemu już nie grają Hey? Pociąg do nadin-
terpretacji popycha mnie do dalszego działania. Układanka zaczy-
na powoli nabierać realnego kształtu. Nie wiem czy dokonanie tak 
niecnego procederu ujdzie mi płazem, ale to nawet lepiej. W końcu 
kara niesie z sobą więcej bólu. Tylko kogo miałbym zabić? Zresz-
tą nie mam jakoś nastroju, po prostu lenistwo i błogość duszy jest 
silniejsza od pragnienia płodzenia niecnych planów. Pustka zaczyna 
powoli pulsować w skroniach. Nie lubię tego. Ani myślę jednak dać 
za wygraną. Ponownie zasiadam do pracy i wtedy dotychczas bezu-
żyteczny odbiornik krzyczy do mnie:

„(…) We’re living in a broken home of hopes and dreams (…)” 
zaczynam odczuwać zalążek myśli i perwersyjnej przyjemności. 
Czyżbym jednak trafił? Biorę nieszczęśliwie szybko odnaleziony
ołówek i już zamierzam realizować zamiar bliższego zeswatania ry-
sika z chińskim, bezdusznie ze mnie szydzącym wyrobem, gdy „(…) 
Let me be the first to shake a helping hand. Anybody, brave enough to
take a stand, (…)” – cofam spragniony stosunku rysik. – „ (…)Oh, if 
there is one thing I hang onto, That gets me through the night. (…)”. 
Jak zawsze w tak dramatycznych sytuacjach spoglądam na przyjaź-
nie przewidywalne lustro. Dźwięki Amerykańskiej muzyki gwałcą 
mnie jeszcze chwilę, potem niepozornie cichną, żeby trzy minuty 
później zniknąć bez echa w tajemniczym eterze Rmf’u. Rozpoczy-
nam pierwsze zdanie:

„Natchnienie to nic innego jak potrzeba zwymiotowania dość 
ciężkiego kamienia spomiędzy serca i żołądka. Na to istnieją jednak 
środki inne niż węgiel lekarski.”

Zamykam „Wkrętotworka” i wyrzucam ołówek przez otwarte 
okno, z którego wieje właśnie chłodna, melancholia przeszłości. To 
jest głębokie, pobudzające, INSPIRUJĄCE… Idę coś zjeść… 

„If there’s one thing…” – może jednak muzyka Amerykańska nie 
jest najgorsza?
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Paweł „Gilbert” Światek

mailto:swiatp@interia.pl
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systemy

Szymon „quad” Gosek, Filip „Zły” Przybylski

M i c r o W a r s  0 , 5
system bitewny do rozgrywania bitw na stole

systemy | bitewniak

”Generał Roderyk de Gasltinn, jako ósmy ze swego rodu, dzierżył 
tytuł Wielkiego Generała Korony. Stojąc teraz na wzgórzu, lustro-
wał wzorkiem swoje oddziały. Widział sztandary łopoczące na wie-
trze. W centrum stało zębate koło korpusu Magistrów, z tej odległości 
karne szeregi zakutych w metal wojowników wyglądały jak dziecin-
ne zabawki, jednak wiedział że prędzej zginą niż pójdą w rozsypkę. 
Otaczało ich morze piechoty wybranieckiej, miała posłużyć za mięso 
armatnie i zatrzymać wroga, aż kawaleria ich oskrzydli i zamknie 
w kleszczach. Jego wzrok powędrował przez pole bitwy do wrogiej 
armii, horda barbarzyńców stała tam w nieładzie. Plan był prosty, 
no ale czego potrzeba żeby pokonać barbarzyńców, nawet jeżeli jest 
ich tak dużo…”

„ K a ż  s p u ś c i ć  p s y  w o j n y ”

Wstęp

Tym oto wstępem chciałbym wprowadzić Was do świata wielkich 
batalii rozgrywanych na stołach. Jak już się pewnie domyśliliście Mi-
croWars to gra bitewna. Chciałem stworzyć uniwersalny system dzię-
ki któremu można rozgrywać duże bitwy małym kosztem. Niestety 
w naszym kraju gry bitewne to ciągle hobby wymagające pewnego 
nakładu finansowego, z czego 90% pochłaniają figurki. Pierwsza
istotna informacja o MW: tutaj nie zaznacie pięknych figurek o wielu
detalach; nie taka jest skala i cel by się nie zgadzał. Gramy oczywi-
ście żetonami, aby spełnić założenie dużych bitew żetony te są małe 
(podstawa ok.20mm x 15mm).

System jest na tyle prosty, aby można go było wykorzystać jako 
ciekawy dodatek do sesji, do gry wystarczy kilka kości sześciościen-
nych, linijka, długopis i kartka papieru.

„ S z t u k ą  j e s t  n i e  z g i n ą ć  b o h a t e r s k ą  ś m i e r -
c i ą ,  a l e  z m u s i ć  t e g o  d r u g i e g o ,  ż e b y  u m a r ł  z a 

s w o j ą  o j c z y z n ę ”

Zasady

Armia to zgrupowanie oddziałów których celem jest pokonanie 
tych po drugiej stronie i wywołanie uśmiechu na twarzy swojego do-
wódcy, ewentualnie dopuszczalny jest też taktyczny odwrót, który 
umożliwi zyskanie dogodniejszych pozycji w późniejszych walkach.

Lista werbunkowa jest to spis wszystkich jednostek, które dana 
armia może wystawić do bitwy. Zawierają się w niej statystyki po-
szczególnych typów oddziałów, konstruowana jest na podstawie cen-
nika.

Zasada spójności mówi, że każda drużyna musi mieć kontakt (być 
w odległości nie większej niż 1 cm) z przynajmniej jedna inną druży-
ną z danego oddziału w innym przypadku oddział musi się przegru-
pować, czyli poświęcić cały swój ruch na poprawne ustawienie. 

Oddział jest to samodzielna jednostka bojowa która składa się po-
czątkowo z czterech drużyn (każda reprezentowana przez oddzielny 
żeton), muszą poruszać się zgodnie z zasadą spójności.

Statystyki jakie posiada każdy oddział: 
– kości walki określają ilość ataków oddziału, dzielą się na: 
 – kości ataku [A] ile ataków wykonuje oddział w trakcie szarży),
 – kości obrony [O] ile ataków wykonuje oddział, gdy jest zaszar-

żowany oraz ile wykonuje podczas starcia,

 – kości strzeleckie [S] ile ataków wykonuje oddział, strzelając, 
o ile ma taką możliwość;

– jakość broni określa jakość broni jaką posiada oddział (wartości 
od 1-5 im większa tym lepiej) do walki wręcz [W] i strzelania [St] 
(o ile posiada taką możliwość);

– zasięg broni określa jaki zasięg broni strzeleckiej (w centyme-
trach) posiada oddział, o ile jakąś broń zasięgową posiada;

– pancerz – określa jakość zbroi jaką posiada dany oddział (war-
tości 1-5 im więcej tym lepiej), jakość pancerza wpływa na szyb-
kość jeżeli pancerz jest bardzo lekki lub jednostka w ogóle go nie 
używa dostaje bonus do szybkości lecz jeżeli jest ciężki jednostka 
porusza się wolniej;

– szybkość określa na jaką odległość (w cm) może poruszyć się 
oddział w ciągu tury, odział może także biec, wtedy porusza się 
na odległość 2 x Szybkość, lecz w takiej sytuacji może tylko po-
ruszyć lub zaatakować przeciwnika wręcz, nie może strzelać lub 
wykonywać innych czynności;

– rany określają ile ran może otrzymać indywidualnie każda druży-
na w oddziale zanim zostanie zniszczona;

– morale określa karność i podatność na strach jednostki (wartości 
1 – 4 im więcej tym lepiej).

Dodatkowo oddziały dowódcze posiada jeszcze dwie statystyki: 
– inicjatywa – określa kolejność dowódców w turze (zaczyna 

z k6),
– rozkazy – określa ilość rozkazów jaki dany dowódca może wydać 

(zaczyna z k3).

„ C a ł a  s z t u k a  w a l k i  b a z u j e  n a  o s z u s t w i e . ”

Przebieg starcia

Kolejność wydarzeń w turze: 
1. Walki w zwarciu.
2. Losowanie inicjatywy dowódców.
2a. Wybór dowódcy z największa inicjatywą.
3. Losowanie ilości rozkazów dla dowódcy.
4. Wydawanie rozkazów i rozliczanie (ruch, atak, ostrzał, oderwa-

nie).
5. Wybranie dowódcy z kolejną inicjatywą.
-> 3,4,5 (aż do ostatniego)
6. Rzut na opanowanie uciekających jednostek.

Zwarcie: jeżeli przynajmniej jedna drużyna w oddziale doty-
ka bezpośrednio przynajmniej jednej drużyny przeciwnika oddział 
traktuje się jak w zwarciu. Drużyny w zwarciu walczą ze sobą na 
początku każdej tury, używając jednak puli kości obrony, wszystkie 
drużyny w zwarciu atakują jednocześnie, dlatego wszystkie ewentu-
alne rany otrzymywane są także jednocześnie. Oddziały w zwarciu 
nie mogą otrzymywać rozkazów innych niż rozkaz oderwanie lub 
przegrupowanie.

Inicjatywa: Wykonuje się test inicjatywy, k6 + modyfikator (o ile
wykupiono), dla każdego dowódcy i ustalenia kolejności w danej tu-
rze (lub na cała walkę).

Rozkazy: Wykonuje się test rozkazów, k3 + mod. (o ile wykupio-
no), wynik określa, ile dany dowódca może wydać rozkazów w tej tu-
rze. Do rozkazów zalicza się: ruch (w tym bieg i atak z ruchu), strzał, 
zmiana formacji i oderwanie, każdej jednostce możemy wydać jeden 

MicroWars 0,5
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rozkaz, maksymalny zasięg na jaki możemy wydawać rozkazy to 15 
cm dla dowódcy: wyjątek to generał, on może wydawać rozkazy do-
wolnej jednostce w armii. Możliwe rozkazy to:

Ruch: Dana jednostka porusza się o swoją wartość w szybkości 
lub może biec, przez co podwaja ten zasięg, lecz może wtedy tylko 
zaatakować wroga lub przemieścić się. W ramach ruchu można się 
też obracać pierwszy obrót poniżej 90° jest darmowy, za każdy na-
stępny należy odjąć 1 od podstawowej wartości szybkości dla danej 
jednostki w tej turze.

Zmiana formacji: Dana jednostka zmienia ustawienie swoich dru-
żyn, należy pamiętać jednak o zasadzie spójności.

Atak wręcz: atak daną jednostką deklaruje się przed ruchem, jeżeli 
zasięg ruchu umożliwia dostawienie chociaż jednej własnej drużyny 
do drużyny przeciwnika, atak jest rozpatrzony pozytywnie i ataku-
jący rzuca pulą k6 równą swojemu współczynnikowi kości ataku do 
każdego wyniku dodaje wartość jakości broni (test ataku), przeciwnik 
wykonuje rzut k6 i dodaje do wyniku swoją wartość pancerza, (test 
pancerza) wyniki te są porównywane (test walki): każdy wynik więk-
szy od obrony przeciwnika jest traktowany jako rana i należy zazna-
czyć to przy odpowiedniej drużynie. Jeżeli po ataku oddział broniący 
się jeszcze istnieje, wykonuje on kontratak na tych samych zasadach, 
co oddział atakujący, tyle że zamiast puli kości ataku używa puli ko-
ści obrony (test obrony), jeżeli po wykonaniu tych czynności obie 
drużyny istnieją, traktowane są jako pozostające w zwarciu.

Atak strzelecki: Jednostka która chce strzelić, może poruszyć się 
tylko o tyle, ile wynosi jej podstawowa szybkość. Po zadeklarowaniu 
chęci ataku i wybraniu celu mierzona jest odległość od drużyny strze-
lającej do celu i jeżeli jest mniejsza lub równa wartości zasięgu danej 
jednostki, wykonuje się rzut pulą k6 równą ilości kości strzeleckich, 
dodając do każdego wyniku jakość broni strzeleckiej, cel rzuca k6, 
dodając wartość pancerza, każdy wynik w którym atakujący przebił 
obronę celu traktuje się jako ranę i należy ją zaznaczyć.

Oderwanie: jednostka będąca w zwarciu może próbować oderwać 
się od przeciwnika, w takiej sytuacji należy rzucić k6 i jeżeli wynik 
jest mniejszy lub równy wartości morale danego oddziału (test mo-
rale), możemy wycofać oddział o wartość szybkości, ustawiając od-
dział przodem w kierunku przeciwnika. W przypadku niepowodze-
nia oddział ucieka na 2 x Szybkość, odwracając się do przeciwnika 
tyłem.

Ucieczka: każdy oddział, który z dowolnego powodu straci dru-
żynę, zmuszony jest do testu morale. Jeżeli test się powiedzie, od-
dział zostaje na miejscu, jeżeli się nie powiedzie oddział ucieka na 
2 x Szybkość, odwracając się do przeciwnika tyłem. Dowódca może 
wydać rozkaz zebrania się uciekającym, przez co zaprzestają uciecz-
ki i można wydawać im rozkazy normalnie, w przeciwnym wypad-
ku uciekającym oddziałom nie można wydawać rozkazów. Jeżeli 
oddział uciekający przechodzi przez własne oddziały, a oddziały te 
mają mniejsze morale, to muszą wykonać test morale. Jeżeli się on 
nie powiedzie, również uciekną, jeżeli oddziały te posiadają morale 
równe lub większe, oddział uciekający zaprzestaje ucieczki na po-
czątku następnej tury. Jeżeli oddział nie ma możliwości ucieczki (jest 
otoczony lub drogę zagradzają mu przeszkody terenowe) oddział jest 
niszczony.

Te akcje następują automatycznie bez udziału dowódców:
Stój i strzelaj: w przypadku ataku na oddział dysponujący bronią 

zasięgową, z której jeszcze nie strzelał w tej turze i który nie poruszył 
się o wartość większą od swojej bazowej szybkości oddział ten może 
wykonać darmowy atak strzelecki przeciwko atakującemu go oddzia-
łowi, jest to normalny atak strzelecki rozpatrywany zgodnie z zasada-
mi. Jeżeli w takim przypadku oddział atakujący straci drużynę i nie 
zda testu morale podlega normalnym warunkom ucieczki, a sam nie 
wykonuje testu ataku przeciwko strzelającemu.

Zebranie uciekających: Na końcu każdej tury wszystkie oddzia-
ły uciekające wykonują test morale, jeżeli się powiedzie zaprzestają 
ucieczki i można im wydawać normalnie rozkazy. 

Atak od boku i od tyłu: Jeżeli drużyna atakuje wroga z flanki do-
staje bonus + 2 do każdego testu ataku, atakując od tyłu dodatkowo 
dostaje bonus + 2 i dodatkową kość ataku do puli. 

Teraz słowo o dzielnych wodzach naszej wszechpotężnej armii: 
Przed bitwą wybiera się jedną jednostkę która będzie pełniła rolę 

generała armii oraz dowódców liniowych, oznacza się w tej jedno-
stce drużynę która jest osobistą drużyną dowódcy, jeżeli ta drużyna 
zginie dowódca gnie razem z nią.

Liczba dowódców jest ograniczona wartością 3 + rozkazy gene-
rała armii.

Tura określonego dowódcy zaczyna się, gdy wypadnie jego kolej 
w inicjatywie i trwa, dopóki gracz jej nie zakończy. Podczas całej tej 
tury może poruszać się zgodnie z zasadami ruchu (przed, po i w trak-
cie wydawania rozkazów).

Dowódca, którego osobista drużyna zaangażowała się w walkę 
wręcz, nie może wydawać rozkazów.

Oddział generała zawsze zdaje test morale, a dowódcy liniowego 
może przerzucić jeden nieudany test morale na rundę.

„ D o  p r o w a d z e n i a  w o j n y  p o t r z e b n e  s ą :  p i e -
n i ą d z e ,  p i e n i ą d z e  i  j e s z c z e  r a z  p i e n i ą d z e ” 

Cennik

Wszystkie oddziały buduje się na podstawie tego cennika. Sama 
operacja jest dość prosta:
1. Wybieramy poziom wyszkolenia oddziału, co daje nam ilość ko-

ści walki (które rozdysponowujemy między kości ataku, obrony 
i strzeleckie, ograniczone podaną maksymalną wartością), określa 
szybkość, ilość Ran i wartość morale.

2. Wybieramy jaką zbroję ma posiadać oddział.
3. Wybieramy jaką jakość broni do walki wręcz ma mieć oddział.
4. Wybieramy jaką jakość broni strzeleckiej ma mieć oddział i ja-

kim zasięgiem dysponować.
5. Wybieramy specjalne właściwości oddziału.
6. Sumujemy koszta poprzednich punktów i otrzymujemy cenę 

oddziału.

Ceny:
Poziom
wyszkolenia KW/Max Szybkość Rany Morale Koszt

Zieloni 2/1 4 2 2 10

Zawodowcy 3/2 4 3 3 20

Weterani 4/3 4 4 4 30

Elita 5 4 5 50 50

 
Pancerz:

Wartość Mod.
Szybkości Koszt

1 +2 0

2 +1 20

3 0 30

4 –1 40

5  –2 50

Jakość broni*

Wartość Koszt

1 0

2 20

3 30

4 40

5 50

* do walki wręcz i strzeleckiej wykupujemy oddzielnie

Szymon „quad” Gosek, Filip „Zły” Przybylski
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Zasięg broni strzeleckiej

Wartość Koszt

0 cm 0

5 cm 20

10 cm 30

15 cm 40

20 cm 50

Specjalne:

Jednostka dosiada koni: +5 do Szybkości; Koszt 30;
Duże tarcze: +2 pancerza; -1 szybkości; Koszt 20;
Straszliwy: jednostka która zostaje zaatakowana przez jednostkę 

z tą własnością musi wykonywać test morale w przeciwnym wypad-
ku ucieknie zaraz po rozliczeniu testu ataku; Koszt 20;

Przerażający: jednostka która zostaje zaatakowana przez jednost-
kę lub pozostaje z tą jednostką w zwarciu, musi wykonywać test mo-
rale w przeciwnym wypadku ucieknie; Koszt 50;

” P s y ,  c z y  c h c e c i e  ż y ć  w i e c z n i e ? ”

Zakończenie.

Mam nadzieję, że MW zainteresuje Was na tyle abyście go prze-
testowali. System ciągle jest w fazie wczesnego rozwoju, z chęcią 
zapoznam się z Waszymi uwagami i pomysłami.

„Eksplozja była tak silna że wyrzuciła mu powietrze z płuc. Kur-
czowo ścisnął w dłoni swój karabin. Odważył się spojrzeć w prawo 
i zobaczył dymiący wrak czołgu trafionego wiązką plazmy. Interkom
trzeszczał od meldunków, które umykały jego uwadze. Pośród dymu 
ujrzał wysoką sylwetkę i dźwięk olbrzymich serwomotorów przebija-
jący się nad dźwięki bitwy. Otworzył szeroko oczy, gwałtownym ru-
chem włączył interkom.
– Do dowódców sektora ósmego i szóstego: Wynoście się z stamtąd, 
mają Ogry. Powtarzam, spieprzajcie natych… – zamilkł widząc wiel-
ką lufę działa plazmowego obracającą się w jego kierunku. Wydawa-
ło mu się, że celuje idealnie w niego. Zobaczył jak rozbłyska świa-
tłem. Z wrzaskiem rzucił się na bok. W świetle które go pochłonęło 
zobaczył postać ojca w podziurawionym od kul mundurze. Ojciec 
uśmiechnął się i z uznaniem pokiwał głową…”

„– Raikinnen, słyszysz mnie, over? Masz S.Y.A. od Lemoina! 
S.Y.A., over! Jak to, nie rozumiesz? Save your ass! Ratuj dupę! 
A skąd ja mam wiedzieć, w jaki sposób? E.O.T., no confirma-
tion!”

Andrzej Sapkowski, „Battle Dust”

SYA to minisystem RPG opowiadający o najemnikach. Takich, 
o których zwykło się mawiać, że urodzili się z bronią w dłoni. Za-
wodowcach walczących w dziesiątkach potyczek, bitew i wojen. 
przesiąkniętych bitewnym pyłem psach wojny.

Główną inspiracją do napisania SYA było opowiadanie An-
drzeja Sapkowskiego „Battle Dust” – to lektura obowiązkowa dla 
każdego, kto zechciałby go poprowadzić.

MECHANIKA SYA
Jest prosta i szybka. W ogniu walki nie ma szans, aby wyko-

nywać skomplikowane testy, ważyć modyfikatory. Tutaj każdy
z najemników ma tylko jeden cel – przeżyć. Tylko jeden współ-
czynnik – SYA.

Na początku gry prowadzący powinien ustalić jego począt-
kową wartość. Im będzie wyższa, tym większa szansa, że boha-
terowie wyjdą cało z opresji, to zarazem szansa na dłuższą grę 
i większą dawkę wrażeń. Proponowana wartość SYA to 100. 
Każdy z graczy powinien w jakiś sposób zanotować swoje SYA, 
dobrym pomysłem jest używanie jakiegoś rodzaju „żetonów”, np. 
zapałek. Z kolei prowadzący powinien zaopatrzyć się w zestaw 
różnorodnych kości.

PRZEBIEG GRY

Opiera się na scenach, czyli względnie małych składowych 
fabuły. Każda scena to opis prowadzącego i opis graczy. Do-
bór przez prowadzącego odpowiednich kości. Rzut dla każdego 
z graczy. Uzyskany wynik to strata SYA. Prawie każda akcja się 
powiedzie, pytanie jakim kosztem. Wraz ze spadkiem SYA nara-
sta zmęczenie, kończy się amunicja, pojawiają pierwsze poważ-
niejsze ranny. Zazwyczaj jedna scena to jeden rzut. Wydarzenia 
rozpatrywane są kompleksowo, w ujęciu całej sceny, deklaracji 
wszystkich graczy. Akcja winna toczyć się szybko i brawurowo.

RANY

Podczas bitwy, to dla naszych najemników nie pierwszyzna. 
Początkowo to przeważnie niegroźne draśnięcia. Wraz ze spad-
kiem SYA może być już coraz gorzej. Środki przeciwbólowe i bo-
jowe narkotyki pozwalają oszukiwać organizm.

ŚMIERĆ

przyjdzie jednak wcześniej czy później. Można jeszcze ostat-
kiem sił spróbować posłać do piekła kilku sukinsynów, osłonić 
wycofujących się towarzyszy. Gdy SYA spadnie do zera, najem-
nik ginie.

DOBÓR KOSTEK

To kwestia wyczucia. Powinien być uzależniony tak od sytu-
acji, jak i brawurowości deklaracji graczy. Ostrzeliwywanie przez 
lochę to, przy dobrej osłonie, k6, przy braku jakiejkolwiek 3k6, 

Sil

S .  Y .  A .
minisystem RPG o najemnikach

systemy | autorski, sf/alternatywa/dowolny
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MicroWars 0,5 / S. Y. A.

http://www.sapkowski.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=10
http://www.rebel.pl/product.php/1,302/8118/Neuroshima-Hex.html?aff=591
http://www.rebel.pl/product.php/1,302/8118/Neuroshima-Hex.html?aff=591
mailto:sil@gazeta.pl
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podkradnięcie od tyłu i przyczepienie do brzucha paczki grana-
tów – k20.

TWORZENIE POSTACI

Mimo (a może właśnie dlatego), że nie ma to odzwierciedlenia 
w mechanice każdy z bohaterów powinien być bohaterem z krwi 
i kości. Nie musi mieć długiej na 4 strony historii i rozłożonej na 
czynniki pierwsze psychiki. Musi przede wszystkim być postacią 
wyrazistą.

Imię, nazwisko, może wojskowy stopień. Pseudonim czy prze-
zwisko. Charakteryzujące go kilka zdań, słów kluczowych, klisz. 
To wszystko.

P r z y k ł a d y :

R.J. „Honey” Blackwood: Wielki czarny murzyn, na połowie 
twarzy wszczepiona metalowa osłona z celownikiem optycznym. 
Dready, w słuchawkach hełmu elektro-dub. Wyluzowany, w kon-
taktach wylewny. Najlepiej radzi sobie z ciężką bronią.

Yoki Osaga: pułkownik sił militarnych korporacji Yamagashi. 
Zdegradowana w wyniku intryg. Atrakcyjna, arogancka. Dobry 
mówca, budzi respekt. Dobrze zna się na komputerach.

Alan „Warlock” Adamsky: Milczący i zamknięty w sobie 
były egzekutor mafii. Długie, wiecznie brudne włosy. Mistrz
Gun-fu.

SPECJALNE UMIEJĘTNOŚCI

W powyższych przykładach każdemu z bohaterów przypi-
sano działkę, w której jest wyjątkowo dobry. Prowadzący może 
je uwzględnić, poprzez zmniejszanie kostek przy odpowiednich 
testach SYA. Przykładowo Warlock wpadający przez dach do peł-
nego wrogów małego pomieszczenia będzie miał większe szanse 
niż Yoki.

ROZWÓJ POSTACI

Z założenia przygody w SYA rozgrywane są jako niezależne 
od siebie epizody. Można jednak pokusić się o ich powiązanie 
poprzez pozostałych przy życiu bohaterów. W takim przypadku 
można przyjąć, że „zaoszczędzone” w poprzednim epizodzie 
punkty SYA dodawane są do tych przeznaczonych do bieżącej 
rozgrywki.

DEKORACJE

Naprawdę nie ma większego znaczenia, kto z kim i o co to-
czy boje. Walczą wszyscy ze wszystkimi. Zwykle potężne kor-
poracje ze sobą na wzajem. Albo z Yakuzą – co zresztą na jedno 
wychodzi. Czasem ze zbuntowanymi kolonistami. Czasem jedną 
ze stron konfliktu stają się Odrodzone Stany Ameryki. Czasem
samozwańczy baron zajętej przez siebie strefy, może niegdyś tak-
że najemnik.

Nikt, w żadnym konflikcie, nie pogardzi doskonale wyszkolo-
nymi najemnikami.

Miejsce akcji to także tylko dekoracja niszczona w efektow-
nych eksplozjach. Stacje orbitalne, moduły kolonialne, miasta, 
powierzchnie nieznanych planet, wraki kosmicznych statków. 
Slumsy i drapacze chmur. Kompleksy schronów i samotne bun-

kry. Każde miejsce jest dobre, aby poprowadzić pełen akcji epi-
zod.

W SYA nie ma miejsca na rozpiski sprzętu, traktaty o ewolucji 
broni i budowie antygrawitacyjnych napędów. Całe to żelastwo 
to znów tylko dekoracje i rekwizyty. Bojowy transporter, antygra-
witacyjny skuter, gwiezdny frachtowiec? Ciężki laser na trójno-
gu, wyrzutnia pocisków EMP, fotonowe torpedy, ręczny blaster, 
oldshoolowy Desert Eagle? Wykrywacz ruchu, zakłócacz elektro-
niki, wszczepione w dłoń wysuwane szpony? Podczas gry może 
pojawić się wszystko, co tylko przyjdzie wam do głowy.

PRZECIWNICY I SOJUSZNICY

W systemie SYA powinni dzielić się na dwa rodzaje. Pierwszy 
z nich to bezosobowi żołnierze, mówiąc brutalnie – mięso armat-
nie, walczący po naszej lub przeciwnej stronie.

Drugi rodzaj to pełnokrwiści bohaterowie niezależni, których 
interesy w jakiś sposób splotły się, lub przecięły z interesami na-
szych najemników lub ich mocodawców. Mogą to być zarówno 
główni źli całego zamieszania, walczący po tej samej stronie ba-
rykady oficerowie lub charakterystyczni żołnierze. Mogą to być
również grube ryby, zleceniodawcy. 

A OBCY?
Czemu nie. Nie ma przeciwwskazań, aby wystawić przeciwko 

bohaterom jakieś pozaziemskie paskudztwo. Patrz Aliens II. Inna 
możliwość to konfrontacja bohaterów z przewyższającymi ich 
umiejętnościami i sprzętem wojownikami. Patrz Predator I.

PRZYGODY

Rozgrywane w systemie SYA, to przede wszystkim akcja, od 
czasu do czasu przeplatana tylko chwilami wytchnienia.

Nie jest powiedziane, że nasi najemnicy muszą stać od razu na 
straconej pozycji, chociaż stawiane im wyzwanie powinno być 
wyzwaniem właśnie. Nie jest powiedziane, że wszyscy muszą 
zginąć, może komuś uda się jednak uratować tyłek.

Bohaterowie mogą, lecz nie muszą, być od razu wrzucani 
w środek walki. Można zacząć od odprawy, rozmów w wiozącym 
desant transportowcu, ostrożnego podchodzenia nieprzyjaciela. 

Istotnym elementem jest także kwestia skali. Bohaterowie 
mogą stanowić grupę specjalną, mogą wchodzić w skład więk-
szego oddziału, czy nawet dowodzić kilkunastoosobowymi dru-
żynami. Rozgrywka może opierać się zarówno na próbie likwida-
cji siedliska terrorystów, jak i epickiej wojnie o planetę.

To może druga wojna światowa? Wietnam? Irak? Odro-
bina postapokaliptyki? Ostatni Samuraj? Mroczne fantasy? 
Nic nie stoi na przeszkodzie by rozegrać sesyjkę SYA w zu-
pełnie innych okolicznościach przygody.

Nie lubię takich klimatów
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http://www.rebel.pl/product.php/1,1010/6387/Wiochmen-Rejser.html?aff=591
http://www.rebel.pl/product.php/1,1010/6545/Bohnanza.html?aff=591


79Wieża Snów #8

skrzywiona wieża

Był kiedyś taki czas, kiedy Cza-
ki Norrisa nie było na tym świecie. 
Naprawdę. Ale ten czas skończył 
się brutalnie kopniakiem z półob-
rotu.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że 
tak naprawdę Czaka Norris pocho-
dzi z prehistorycznego plemienia 
Teksandertalczyków, którzy pano-
wali nad Zacofanymi KrainamiTM, 
kiedy jeszcze Wielka Szachownica 
była nowa. Młody Czaka wynalazł 
północne sztuki walki i szybko 

przekonał Kostucha (poprzednika Kostuszki), 
że umieranie i zaświaty to zabawa dla mięcza-
ków.

Uzbrojony w wynalezioną przez siebie 
broń, w nieodłącznym kapeluszu, obwołał się 
Strażnikiem Lasu i zamieszkał u podnóży Szar-

paczy, gdzie pilnuje, by żadnemu 
drzewu nie spadł liść z ko-
rony. Zwalcza przestępczość 
i kułsowników, a jeśli widzia-
łeś Czaka i żyjesz, to znaczy że 

Norris (co w języku Teksander-
talczyków znaczy „twardy”) darował ci życie.

KILKA NIEPODWAŻALNYCH FAKTÓW

Wszystkie kręgi zbożowe są wzorowane na 
niedoścignionym wzorcu, jaki skrywa się pod 
kapeluszem Czaki.

Czaka nie musi się skradać, nawet gdy ktoś 
słyszy jak się zbliża, ze strachu udaje głuchego.

Kiedy Czaka jest w lesie, drzewa wstrzymu-
ją oddech.

Jeśli cudem przeżyłeś spotkanie z Czakiem,  
to znaczy, że cię lubi.

Gwiazda na piersi Stranika Lasu była kiedyś 
częścią nieboskłonu, ale spodobała się Czako-
wi, więc ją zerwał.

Czaka Norris nigdy nie śmieje się, czytając 
podręcznik do Nieboraków. Nigdy.

Czaka nie gra w gry fabularne. On robi to 
naprawdę.

INFORMACJE

Rasa: Teksaendertalczyk, płeć: M2

Wiek: ∞ – 8
Ulubione przezwisko: Czaka Norris
Znienawidzone przezwisko: każde inne
Cechy: wszystkie to –8.
Znajomi: wszystkie stworzenia lasu oraz kobie-
ty
Nieznajomi/wrogowie: wszystko co się rusza 
poza znajomymi
Profesja: Strażnik Lasu
Ulubione zajęcie: strzelanie, picie, bieganie za 
złoczyńcami, ostry seks
Znienawidzone zajęcie: każde inne
Kluby i stowarzyszenia: Jednoosobowy Klub 
Strażników Lasu
Wyznanie, kult, sekta: Czakanorrisizm
Stan życiowy: Czaka Norris
Szczęśliwa liczba/kolor: wszystkie
Pechowa liczba/kolor: brak
Umiejętności: patrz Techniki Walki
Ułomności: brak

TECHNIKI WALKI

Kopniak z półobrotu (KZP) – wszechstronne 
zastosowanie, Technika Spadającego Liścia 
– nikt nie przeżył, aby opowiedzieć na czym 
polega, Technika Sztywnego Badyla – techni-
ka erotyczna, Strzał Norrisa – niezależnie gdzie 
celuje, zawsze cię trafi, Leśny Cień – rozgnia-
ta cię na miazgę, że stajesz się płaski jak cień, 
Gwiazda Strażnika – błyska ci w oczy odznaką, 
Z Buta – tajemna i bolesna technika polegająca 
na kopniaku bez półobrotu, Kopniak z ćwierć-
obrotu – używany, gdy Norrisowi nie chce się 
wykonywać połowy obrotu.

Skrzywiona Wieża
Czaka Norris i Paster Yzowaty

w niezależnej produkcji

czyli trochę bardzo krzywe odbicie Wieży 

UAAAA AMA-
ŁAM BIE NO-
KIEĆ
Autor: Zielaczek

Mamrotka z lubo-
ścią używana przez 
sędziwe wiekiem c z a -rownice, które gdy chcą zwrócić na siebie uwagę otoczenia zamieniają kogoś w żabę / wlatują miotłą do lodówki / wpadają przypadkiem na kogoś nio-sąc zakupy etc. (oczywiscie przy udziale widowni) i z wyrzutem drą się “Uaaaa Amałam Bie Nokieć”, co powoduje natychmiastowe wyrzuty sumienia u innych.

Trudność: 0

autorką rysunku jest DragonLady, www.dragonlady.pl
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Czaka Norris
Strażnik Lasu

czyli najbardziej niebezpieczny
z tułających się po Zacofanych KrainachTM
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1337 HAXXOR2
Autor: Bwemble

Społeczność (sekta,ugrupowanie, czy co tam 
jeszcze) powstała ze specyficznej grupy, która
bawiła się na wielu podwórzach wszystkich 
wielkich miast. Tworzą lokalne odłamy, a gdy 
jeden takowy “odłam” natrafi na drugi, odby-
wa się regularna „rozwałka”. Nie interesują 
się niczym poza ową „rozwałką” i „klanów-
kami”, jak mówią na swe nielegale zgroma-
dzenia.
Ich specyficznym językiem jest „1337 sp33k”
niezrozumiały dla większości istnień spoza 
społeczności. Z racji zainteresowań, rozmna-
żają się poprzez kopiowanie.
Zajmijmy się teraz wyżej wspomnianą „roz-
wałką”.

OTÓŻ ROZWAŁKA TA POLEGA NA NASTĘPUJĄ-
CYCH ZASADACH:
Uczestnicy dzielą się na dwa TEAMY: jeden 
to „Maryni” a drugi to „Aljeni”. Maryni tłuką 
się z Aljenami wszystkim co popadnie, a gdy 
jeden z graczy zostanie zabity, to jest „pwnt”, 

czyli wyłączony z gry, do czasu aż jego okula-
ry zostaną przywrócone do porządku. Gracz, 
który pozbawił drugiego Życia, dostaje „fra-
ga”, który to „frag” zapisywany jest na spe-
cjalnej Karteczce. Jeśli któryś z graczy po-
rwie Karteczkę, zniszczy innnemu graczowi 
okulary lub regularnie pozbawia życia innych 
graczy, dostaje BaNana. Gracz z BaNanem 
jest wyłączony ze społeczności.
Natomiast gracz pozbawiony życia zostaje 
przywrócony do życia w losowym miejscu te-
renu rozgrywki. Tylko wszechwiedząca Cho-
lera wie, dlaczego tak się dzieje.

SPOŁECZNOŚĆ 1337 HAXXOR2 DZIELI SIĘ NA 
KASTY:

1. n00bs – najmłodsi członkowie społecz-
ności, znają niewiele lub w ogóle nie znają 
podstaw 1337 Sp33k. Wskaźnik graczy 
posiadających piętno BaNana jest w tej 
kaście największy.

2. m4t3es – niczym nie wyróżniający się 
członkowie społeczności. Nazwa ta ozna-
cza też (w pierwotnym znaczeniu) kum-
pli.

3. Haxxor2 – Ich umiejętności przekraczają 
granice wyobraźni, dlatego zwani są Ha-
xxorami, gdyż reszta graczy nie wierzy że 
mogą grać nie oszukując.

4.  AdminZZ – najwyższa kasta. Noszą 
kwadratowe okulary i tylko oni mogą mieć 
Karteczki. Nadzorują każdą rywalizację.

Cechy wspólne: u członków 1337 haxxor2 
obserwuje sie cechy takie jak:

– pryszcze,
– dziwne okulary,
– najczęściej łysi,
– wysunięta szczęka (do przodu),
– kwadratowe oczy,
– kiedy widzą jakieś urządzenie bardziej 

zaawansowane techniczne, zaczynają beł-
kotać mową trudną do zrozumienia nawet 
przez największych mędrców. Najczęściej 
wtedy osoby postronne szybko opuszczają 
miejsce wywodu danego 1337 haxxor4.

UWAGA: Wszyscy członkowie czczą istotę 
zwaną UBER Haxxor. Jakakolwiek obraza 
tejże istoty owocuje rozgniewaniem każdego 
niemal 1337 Haxxor4.

PASTER YZOWATY
Autor: Klops13

Za górami , za lasami, za siedmioma skle-
pikami, gdzieś w głębi puszczy (LO) wystę-
puje… ŻUBR , czyli Żarłoczny Ulubieniec 
Biesów i Robali. Nazywa się Paster Yzo-
wany. Jego ojciec Ludwik od młodości wy-
chowywał go w wierze Hare Potera. Jednak 
Paster nie miał zamiaru kłaniać się sierotom, 
więc wstąpił w szeregi Sami-Nie-Wiecie-
-Kogo.
Jednak i ta wiara mu się znudziła więc mło-
dy jeszcze Paster zaczął czcić Tego Który 
Kroczy Wśród Pszenicy. Po udeptaniu całej 
pszenicy w rodzinnej wiosce (Mleczkowie) 
został wygnany. Wrócił więc do rodzinnej 
farmy w Smętnicach, która spłonęła tuż po 
tym jak Paster przerzucił się na Demona 
Gnomich Zapałek. Ojciec dał synkowi kopa 
w D...użą Część Ciała Służacą Do Siadania 
(DCCSDS).
Tak więc Paster Yzowany wyruszył, aby stu-
diować na Uniwerku w Baście. Został jednak 
wyrzucony po miesiącu przez to, iż w imię 
Sknerusa pożyczył profesorowi pieniądze na 
lichwiarski procent. Profesor nie mogąc spła-
cić długu, poskarżył się do Dziekana Józka, 
który usunął Paster Yzowanego z Uniwerku.
Paster porzucił Sknerusa i zawierzył JSB-
-owi. Jak do tej pory dalszych katastrof z po-
wodu Paster Yzowanego brak. Wracając do 
historii: Paster zajął się się badaniami nad 
krowim mlekiem. Podczas wybuchu spowo-
dowanego przez czarodzieja Mieczysława, 
kolegę Pastera, Paster odkrył, iż przy wy-
starczająco wysokiej temperaturze i wystar-
czająco niskim IQ zgromadzonych, można 
z krowiego mleka otrzymać mleko Mihawi-
ków. Tak, tak! Mleko Mihawików. Jednak 
pewności nie ma, bo nikt nie odważył się go 
spróbować w obawie przed jego trującymi 
właściwościami. Jednakowóż Paster otrzy-
mał ciepłą posadkę na Polibudzie i jak dotąd 
wiedzie spokojny żywot uczonego.

ELIKSIRY PASTER YZOWANEGO

Autor: Klops13

1.DZIKI WAMPIÓR

Ta przerażająca trucizna była dotąd testowana tylko na zwierzętach. Jej działanie polega na 
powstaniu dwóch dziurek na szyi osoby, która ją skonsumowała. Leci z nich krew. 3ml/s. Zaiste 
straszne.
Składniki: garść pijawek, trochę błota, włosów ze dwa z głowy kota, Trudność: 2

2.ODDECH KOSTUCHY

Ten napój powoduje nieministerialny chuch powodujący między innymi więdnięcie okolicznych 
kwiatków. Może pozbawić przytomności.
Składniki: kał zwierzęcy, Trudność: 0

3.WINO DESTYLOWANE

Eliksir ma działanie zbliżone do eliksiru niewidzialności, jednak powoduje oprócz tego amnezję. 
Ważyć dni cztery.
Składniki: wino jabłkowe (ewentualnie z innych owoców), trochę drożdży, stare sznurowadła, 
rzęsa, Trudność: 2

4.WIELKI ELIKSIR “MOC MIHAWIKA”
Tak, to najwięksy z nich. Powoduje nadanie osobie go pijącej mocy Mihawika!!! Nie wiadomo 
jednak jak ta moc się objawia, ale stwierdzono jej obecność poprzez badanie częstotliwości 
fal mózgowych, która wzrasta po wypiciu tego eliksiru o 20 MHz. Zaiste, piękne! U szczurów 
wywoływał wybuch mózgu, w najlepszych przypadkach trwały uraz psychiczny. Testowany na 
stadzie małp spowodował w nim niespodziewany wzrost urodzeń. UWAGA!! Składniki należy 
dodawać w niżej podanej kolejności. W razie pomyłki eliksir może doprowadzić do wodowstrętu 
i gnomiej czkawki!
Składniki: 0,05 l mleka mihawika, gnomia zapałka, 0,05 l mleka mihawika, szczur, 0,05 l mleka 
mihawika, kłos zboża, 0,05 l mleka mihawika, kukurydza, 0,05 l mleka mihawika, spirytus salicy-
lowy, 0,05 l mleka mihawika, kurze jajo, 0,05 l mleka mihawika, głowa dżdżownicy, 0,05 l mleka 
mihawika, knot świeczki, ,05 l mleka mihawika, Trudność: 3

Wszystkie skargi i zażalenia po i przed spożyciem
tych eliksirów proszę kierować pod adres:
Sz. P. dr. doc. prof. mgr. Paster Yzowany

Polibuda, wydział Alchemii
ul. Generała Ogryzka 8

Bardzo Stare Miasto
Ponaddwudziestoletnie Imperium



w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l

81Wieża Snów #8

krypta

Krypta
W najgłębszych lochach Wieży Snów znajdziesz najsoczystsze 
i świeżutkie kawałki mięcha – pomysły na przygody, krótkie 
opisy postaci, gadżetów, przedmiotów i lokacji. Zapraszamy 
do miejsca pełnego spokoju i powagi, znużonym niosącego 
odpoczynek, a prowadzącym świeże pomysły.

Jacek Jamroży

W KAMIENNYM KRĘGU
Pośród nieprzebytej puszczy znajduje się polana. Bez względu 

na porę roku trawa na niej jest zawsze zielona, kwiaty kwitną, a le-
śne zwierzęta bez lęku wychowują młode. W centralnym punkcie 
stoi sześcienny blok z czarnego kamienia. Jest tak duży i ma tak 
intensywne zabarwienie, że od samego patrzenia nań dostaje się 
zawrotów głowy i ulega uczuciu senności. Bryła otoczona jest 
przez dwanaście masywnych, kilkumetrowej wysokości głazów 
nachylonych lekko do środka utworzonego przez nie kręgu.

Na polanę można trafić jedynie przypadkowo – nigdy nie uda
się to temu, kto celowo wyruszył na jej poszukiwanie. Za to życie 
tego, kto się na nią przybłąka ulegnie zmianie na zawsze.

Czarny blok pośrodku kamiennego kręgu z hipnotyczną siłą 
przyciąga spojrzenie każdej ludzkiej istoty. Ten sam efekt powo-
duje, że można dostrzec na nim pulsujące złote litery układające 
się w życzenie prastarej siły, której przed wiekami poświęcona 
została polana.

Żądanie to jest proste: „Złóż ofiarę, by opuścić to miejsce”.
Każdy z chęcią i lekkim sercem może spełnić ten nakaz, gdyż 

płonąca w skale inskrypcja mówi wyraźnie, iż ofiarowane mają
zostać jedynie rosnące na polanie kwiaty. Po złożeniu ofiary bez
problemu odnajduje się drogę powrotną do normalnego świata. 
W przeciwnym wypadku każda próba opuszczenia magicznego 
miejsca kończy się ponownym do niego dotarciem.

Pięć lat później, ofiarodawca ponownie trafia do kamiennego
kręgu i ponownie, wiedziony lśniącymi instrukcjami, musi złożyć 
nieznanej sile ofiarę, by powrócić do domu. Tym razem jednak
konieczna jest żywa ofiara z jednego z zamieszkujących polanę
zwierząt. Władca polany jest jednak nienasycony; po kolejnych 
pięciu latach przepustką na wolność jest palec nieszczęśnika. Na-
wet to jednak nie jest w stanie zaspokoić diabelskiego apetytu. Co 
będzie następne? Cała ręka? Noga? Może gardło pierworodnego 
syna towarzyszącego rodzicowi owego feralnego dnia, pięć lat 
później? Co zrobi nieszczęsny podróżny? Czy odda to co kocha 
najbardziej, czy podejmie walkę – być może daremną – z przera-
żającą i niezrozumiałą siłą?

Wojciech „Gulash” Ośliźlok

Jacek Jamroży

LOTERIA PORTOWA
Szukasz rozrywek, młody przyjacielu? W tej dzielnicy? Ha! 

Doskonale trafiłeś; nigdzie nie znajdziesz tylu szynków, kasyn
i domów rozkoszy co u nas. Ale uważaj – choć te ostatnie są bez 
wątpienia najlepsze w całym kraju, musisz być czujny albo nasze 
kurtyzany pozbawią cię nie tylko cnoty, ale również i sakiewki.

Prawdziwej rozrywki dostarczy ci jednak wyłącznie loteria. 
„Krew – sól – fortuna” – oto dewiza tej jedynej w swoim rodza-
ju gry. Oddaje doskonale istotę zabawy. Jej zasady są proste: na-
groda zostaje zamknięta w drewnianej boi wrzuconej do morza 
w pewnej odległości od brzegu. By wygrać, trzeba „tylko” dopły-
nąć wpław do tejże boi i przyholować ją z powrotem do nabrzeża. 
Jedyny problem stanowi tu fakt, że przed wejściem do słonej mor-
skiej wody trzeba poddać się wybatożeniu. Ilość należnych razów 
ustala się w drodze licytacji pomiędzy chętnymi do gry. Tych zaś 
nigdy nie brakuje, gdyż do wygrania jest prawdziwa fortuna.

Pieniądze na wygraną pochodzą z prywatnego skarbca doży 
– pomysłodawcy całej imprezy. Sam organizator zarabia na tej 
grze spore sumy, gdyż czerpie dochody z zakładów przeprowa-
dzanych wśród licznie zgromadzonych na brzegu gapiów, zaś wy-
płaty nagród dla zwycięzców są bardzo rzadkie – mało kto potrafi
zrealizować postawione przed nim zadanie, a kilkunastu nie udało 
się nawet wyciągnąć na czas z wody…

Ale – jeśli chcesz zdobyć niezłą sumkę i wierzysz we własne 
siły – proszę bardzo, możesz startować. Następna gra odbędzie 
się jutro w południe na nabrzeżu za magazynami oliwy. Powo-
dzenia!

Tomasz Kucza

ZŁE WSPOMNIENIA
Jeden z graczy na chwilę oddziela się od innych – np. uczest-

niczy w badaniach naukowych albo ma wspomóc kogoś w prze-
szukiwaniu starych tekstów zabranych z biblioteki, pomaga 
w śledzctwie, prowadzi przesłuchanie itp. Ogólnie: przez cały 
dzień pomaga pięknej kobiecie w Bardzo Ważnych Sprawach.

Następnego dnia budzi się na podłodze mieszkania, jest brud-
ny od cudzej krwi, a w pamięci ma… wspomnienie jak zabijał 
ową panią naukowiec, czy też bibliotekarkę – czy kogokolwiek 
innego. Czy faktycznie zabił? Co zrobią pozostali gracze? Zapew-
ne nie uwierzą łatwo w winę nieszczęśnika.

Śledzctwo będzie wszakże szybko ucinane przez Ważne Oso-
by, w tym przez osobę bliską zamordowanej ofierze. Co się okaże?
Pamięć gracza została w jakiś sposób zmodyfikowana, a morder-
stwa tak naprawdę dokonał ktoś inny. Oczywiście udowodnienie 
prawdy będzie trudne.

Pomysł oparty na standardowym odcinku seriali SF.

mailto:premierek@poczta.onet.pl
mailto:g-ash@o2.pl
mailto:premierek@poczta.onet.pl
mailto:magnes@poczta.fm
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Paweł „Saem” Sasko

ERICH BULLENHERZ
postać do Zew Cthulhu

Bycze Serce, pierworodny syn wodza Żwawej Strzały ze 
szczepu Pueblo, nigdy nie wykazywał zbytnich ciągot w kierun-
ku obranym mu przez ojca. Nie pasjonowała go walka na śmierć 
i życie, honor, chwała i bogate łupy. Zamiast tego całymi dniami 
przesiadywał z szamanem i wsłuchiwał się w opowiadania o du-
chach przodków. Polowań nigdy nie zaniedbywał, by nie ściągnąć 
na siebie gniewu ojca i starszyzny, lecz nie odnajdywał się wśród 
krwi, zawodzenia i zewu zwierząt. Kopcąca Laska, wspomniany 
plemienny mag, uzależniony od ziół, które palił w wykradzionej 
od wodza fajce pokoju, przekazywał wiedzę Byczemu Sercu, 
a ten chłonął ją łapczywie. Jednak sielanka skończyła się, gdy 
syn wodza skończył 26 lat. Wioska została napadnięta i zrów-
nana z ziemią. Starców zabito na miejscu. Kobiety i wartościo-
wych mężczyzn sprzedano w niewolę, a dzieci wychowywane 
były przez najeźdźców. Nie wszystko napastnikom poszło jednak 
gładko. Okręt przewożący niewolników został zepchnięty przez 
sztorm ku wybrzeżom Niemiec. Tam, podczas przymusowego 
cumowania okazało się, że jeden z porwanych ma okropne pro-
blemy z żołądkiem i zarzygał już niemal cały dolny pokład. W ten 
oto sposób Bycze Serce przekonał się, że nie jest stworzony do 
żeglugi. Pozostawiono go na plaży, nie chcąc ciągnąć kłopotli-
wego balastu. Od tego czasu syn wodza musiał radzić sobie sam. 
Przy sobie miał tylko fajkę, łańcuch, którym skrępowano mu ręce, 
i strzępy ubrania. Jako Indianin sztukę przetrwania opanował do 
perfekcji, toteż bez wysiłku odnalazł miasto i wówczas zdał sobie 
sprawę, jak bardzo jest zagubiony. Kilkakrotnie atakował łańcu-
chem ludzi, którzy próbowali ofiarować mu pomoc, uzależnił się
od zwykłej, zielonej trawy rosnącej w lasach i na łąkach, którą su-
szył i ubijał w cybuchu. Przyjął imię Erich Bullenherz, żył z tego, 
co znalazł, bądź ukradł. I ukrywał się bez ustanku. Minęło 20 lat, 
a on wciąż czeka aż przeznaczenie upomni się o niego. 

Wygląd: Wysoki mężczyzna o czerwonej cerze, długie, często 
przetłuszczone włosy, kilka wpiętych weń piór. Stara się ubierać 
w skórzane stroje. 46 lat wyryło na jego twarzy głębokie bruzdy. 
Wygląda na starszego niż jest w rzeczywistości. 
Wady:  wodowstręt, palenie trawy z łąk i trawników.
Zalety: sztuka przetrwania, wiedza o Krainie Snów, specjalizacja 
w broni: łańcuch.
Ekwipunek: drewniana fajka, łańcuch z okowami.

Tomasz Kucza

GOŚCIE, GOŚCIE
Pamiętacie „Goście, goście” albo „Linię Czasu”? W grach fa-

bularnych można podobny motyw wykorzystać bez większych 
problemów – ot, sprowadzamy do naszego świata lub czasu przy-
byszy z innego świata / czasu. Nieprzystosowani, zaskoczeni, 
szukający sposobów by powrócić przybysze mogą stać się kan-
wą wielu przygód. Niekoniecznie też musi w to być zamieszany 
humor – gości w świecie Warhammera na pewno nic wesołego 
czekać nie będzie.

Człowiek z naszej rzeczywistości w świecie Nieboraków, cza-
rodziej z Dungeons&Dragons w naszej rzeczywistości, drużyna 
z Warhammera w Ravenlofcie, gracze przenoszący się w cza-
się tysiące lat w historii danego świata albo wreszcie przybysze 
z przyszłości zagubieni w naszym czasie… Możliwości jest spo-
ro, a każdy z przybyszy na pewno będzie miał problemy z dosto-
sowaniem się nowej sytuacji – wyrwany ze swojego kręgu kultu-
rowego będzie popełniał gafy na każdym kroku.

Tomasz Kucza

ISTNIEJĘ, BY POMAGAĆ
Nazywa siebie Kalef. Chodzi dumnie wyprostowany, na 

wszystkich spogląda z góry. Jednocześnie obiecuje pomóc w do-
wolnej wyznaczonej rzeczy. Czy chodzi o pozmywanie naczyń, 
czy o zabicie księ… smoka – zawsze jest do usług. Oczywiście, 
kto by nie skorzystał?

Ale Kalef nie robi tego bezinteresowanie. Wieki temu został 
obłożony klątwą, od tego czasu musi wykonywać rozkazy in-
nych. Postanowił wykorzystać sytuację dla własnej korzyści, aby 
szybciej wyzwolić się spod klątwy. Ponieważ jest dobry w tym co 
robi, już niedługo będzie wolny, a wtedy zemści się na wszytkich, 
którzy go poniżyli.

A posiada niemałe moce – jest półbogiem, mistrzem sztuk 
walk, potężnym czarnoksiężnikiem. Skazany został za morder-
stwa, uważa bowiem – jakże oryginalnie – że wszyscy miesz-
kańcy planety powinni zginąć, aby ustąpić miejsca lepszym (a za 
takich uważa osobników jak on sam).

W miarę jak odkupuje grzechy, jego dawna moc stopniowo 
powraca. Kalef staje się coraz potężniejszy i – mimo związania 
klątwą – zaczyna wykonywać wszystkie polecenia w pokrętny 
sposób. Ma odbić jeńców? Oczywiście, z miłą chęcią, ale połowa 
z nich umiera podczas akcji. Ma zniszczyć złego wampira? Jasne, 
robi to z przyjemnością, ale pomaga jego konkurentowi przejąć 
stare włości.

Jeśli nikt nie powstrzyma Kalefa, już niedługo będzie wolny 
i wtedy pokaże pełnię swoich złych mocy.

Tomasz Kucza

SIŁA STRACHU
Hrabia Edward von Grawian jest starym człowiekiem. Bielmo 

zakrywało jego lewe oko, ale prawym widzi jak dawniej. I cho-
ciaż utyka i często musi się zatrzymać, by odkaszlnąć zalegającą 
gardło flegmę, to wciąż w swoim zamku sieje postrach.

Wszyscy służący wypełniają obowiązki sumiennie, rodzina 
jest zdyscyplinowana, a dzieci bawią się w milczeniu. Tak bo-
wiem zarządziła głowa rodu. Nikt otwarcie nie przyzna się do 
tego, ale Edward sieje postrach wśród wszystkich. Nawet na tor-
turach nikt nie zdradzi dlaczego. Będą płakać, błagać o zrozumie-
nie, ale nie zdradzą swego pana.

W rzeczywistości stary hrabia wszystkich zakaził śmiertelną 
trucizną. Odtrutkę własnoręcznie wykonuje – według nikomu 
nieznanemu przepisowi – i dodaje do obiadu. Jeśli ktoś się sprze-
ciwi, nie dostanie swojej działki i umrze w męczarniach.

Gracze mogą przenocować w zamku i zacząć śledzctwo 
w sprawie podejrzanej śmierci jednego ze służących (który po-
kłócił się wcześniej z Edwardem), mogą też zostać poproszeni 
przez domowników o pomoc w znalezieniu receptury, ponieważ 
starzec zachorował i może umrzeć lada dzień.

Czy trucizna to coś więcej niż zwykły wywar? Może to efekt 
paktu, jaki zawarł hrabia z jakąś mroczną siłą, która zamieszkuje 
w podziemnych lochach? A jeśli odtrutka nie istnieje, a umiera-
jący giną, ponieważ hrabia wskazuje ich jako następne ofiary na
wpół uśpionego bóstwa? Czy bohaterowie graczy nie przebudzą 
przypadkiem owej siły i nie przyczynią się do śmierci wszystkich 
z rodu von Grawian?

mailto:saem@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
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Jakub „Qba” Kasper, Tomasz Kucza

VALHALLA

Nazywam siê Robert Simmons, jestem by³ym dyrektorem szpita-
la Saint Paul Hospital. Placówka zosta³a zbudowana w 1946 roku jako 
oœrodek dla kombatantów i ofiar wojny cierpi¹cych na choroby umys³o-
we i stany nerwowe. Obok szpitala powsta³ niewielki cmentarz, który 
wtedy nie mia³ jeszcze nazwy.

Wszystko zmieni³o siê jednak 24 grudnia 1957 roku. Wszyscy pacjen-
ci szpitala umarli jednoczeœnie. Policja d³ugo bada³a sprawê, ale za-
gadka pozosta³a nierozwi¹zana. Czasem myœlê, ¿e Bóg nie móg³ d³u¿ej 
znieœæ cierpienia tamtych ludzi i wezwa³ ich do Nieba wszystkich jedno-
czeœnie.

Cmentarz zape³ni³ siê i rozbudowa³. D;atego, zanim odwo³ano mnie 
ze stanowiska, nakaza³em nazwaæ go Valhall¹ , miejscem, gdzie wojow-
nicy i ¿o³nierze trafiaj¹ po œmierci.

Później zrozumia³em, co wydarzy³o siê naprawdê. Kiedy wróci³em 
na cmentarz pewnego wieczoru i zobaczy³em Jego. Sta³ pod drzewem,, 
rzucaj¹c blask na z³owieszcze nagrobki. Mog³em siê spodziewaæ, ¿e to Jego 
sprawka. Zawsze by³ Inny.

Tamtej nocy pozna³em prawdê. Zrozumia³em te¿, ¿e ten œwiat 
to tylko fasada,, za któr¹ kryj¹ siê mroczne, niezbadane wymia
Ni e potrafiê d³u¿ej tego znieœæ. Dzisiaj postanowi³em zakonc
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Doktor Simmons został znaleziony martwy w swoim gabinecie. 
Dopiero wiele lat później jeden ze studentów pobliskiego uniwer-
sytetu, znalazł w notatkach Roberta powyższą kartkę. Saint Paul 
Hospital jest zamknięty do dzisiaj, a cmentarz Valhalla niszczeje 
z rzadka odwiedzany przez rodziny umarłych w szpitalu weteranów 
wojennych. Pewien starzec, który zajmuje się cmentarzem, opowiada 
historię pewnej figurki, którą ponoć miał ze sobą jeden z pacjentów.

Był to podobno posążek otrzymany od jakiegoś koreańskiego żołnie-
rza – miał przynosić szczęście w bitwie. Nikt nie wie, gdzie przed-
miot zniknął.

Krążą plotki, że ktoś wykupił szpital i zamierza go odbudować. 
Czy wydarzenia powtórzą się, a cmentarz wzbogaci się o kolejne 
ofiary? Czy światło, które widać czasem nocą na wzgórzu to tylko
poświata z pobliskiego miasta, czy coś więcej?

mailto:kasperjakub@wp.pl
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:kasperjakub@wp.pl
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Mateusz “Jaskier” Pitulski

HARNVAL „OKO”
BIGHAUER

Bohater Niezależny do Wiedźmina

WYGLĄD

Harnval to niewysoki mężczyzna o kru-
czoczarnych, krótkich włosach. Ma piwne 
oczy i muskularne ciało. Lewe oko stracił 
podczas jednej z karczemnych bijatyk. Jest 
przesłonięte czarną opaską. Zwykł nosić 
ubrania nie krępujące ruchu. Ma tępy wyraz 
twarzy, który zupełnie nie wskazuje na jego 
inteligencję, a ta jest niepodważalna.

OPIS POSTACI

Oko jest łotrem, często pracuje jako na-
jemnik, zarabiając tym samym na życie. 
Wychował się w Kovirze, jednakże obecnie 
można go spotkać prawie wszędzie. Rzad-
ko zabawia w jednym miejscu dłużej niż na 
kilka dni. Jego osobie często towarzyszą Ja-
khal i Verno – jego dwaj wierni przyjaciele. 
Harnval to osoba porywcza, gdy jego plan 
się nie powiedzie krzyczy na wszystkich, 
ale po pewnym czasie się uspokaja. Jego 
nieodłącznym partnerem jest wierzchowiec 
o nazwie „Pielgrzym”. Jego rodzina zostało 
wtrącona przez Hrabiego Vinroda za nie-
płacenie podatków. Sam Harnval uciekł, nie 
dając się złapać. Fakt pobytu jego rodziny, 
nie zaprzątał mu głowy. Jego ojciec był al-
koholikiem, a matka nie darzyła go szacun-
kiem. Pozostając sam sobie postanowił zo-
stać kapłanem Melitele, jednakże nie temu 
był powołany… Wkrótce potem wstąpił na 
zbójecką ścieżkę życia.

CHARAKTERYSTYCZNE POWIEDZENIA

O tak… Oko z pewnością jest z tego 
znany. Bardzo często z jego ust pada stwier-
dzenie: ”Niech to dunder świśnie”, jeszcze 
częściej mówi: „Lepiej zrobić to teraz, niż 
w ogóle”. Osoby, którymi gardzi nazywa 
„ptaszkami”. Bez wątpienia Harnval jest 
postacią charakterystyczną.

KRYJÓWKA

Napisałem wcześnie, iż Oko nigdy nie 
przebywa w danym miejscu zbyt długo. 
Jedyny wyjątek od tej reguły przypada na 
któryś z miesięcy letnich. Wtedy to Harnval 
przybywa do swej kryjówki, by wypocząć. 

Mieści się na południu kontynentu, nieopo-
dal małego jeziora o nazwie „Próchno”. 
Kryjówka jest przemyślnie ukryta w pobli-
skiej puszczy.

TROCHĘ MECHANIKI

POSTAĆ

Harnval - Łotr

RASA

  Człowiek

CECHY

  Ko: 2  Po: 1  Si: 3  Zm: 2  Zr: 3  Zw: 3
  In: 3  Og: 2  Wo: 2

UMIEJĘTNOŚCI

Charakteryzacja 2
Cwaniactwo 2
Czytanie i pisanie: wspólny 2
Fałszowanie 2
Hazard 2
Jeździectwo 3
Języki: wspólny 2 *
Nasłuchiwanie 1 *
Pływanie 1
Polowanie 2
Przeszukiwanie 2
Przetrwanie 2
Rzucanie 1 *
Skradanie 2 *
Spostrzegawczość 2 *
Taktyka 1
Tortury 1
Unik 3 *
Walka bronią 3 *
Walka wręcz 2 *
Wiedza: Rodz. okolica 1 *
Wigor 1 *
Włamywanie 1
Wspinaczka 1 *
Zberanie informacji 2
* umiejętności otrzymane dzięki rasie

OSOBOWOŚĆ

przygoda (3), reputacja (4), honor (2)

PRZEZNACZENIE

Określona długość życia

ŻYWOTNOŚĆ I STANY ZDROWIA

26 (7/14/20/26)

WYPOSAŻENIE

Koń “Pielgrzym”, 100 denarów, zestaw 
wędrowca, prowiant.

WALKA

Obrona (dystans/broń/wręcz) 2/5/4
Zbroja: Brak
Broń:  Miecz (k6+2)
 Nóż k3
PW: 16

MAGIA

Obrona (czary/modlitwy/znaki) 1/1/1
PM: 10

ZNANE MANEWRY W WALCE WRĘCZ

Kopnięcie w podbrzusze,
Wyłamanie broni,

ZNANE MANEWRY W WALCE BRONIĄ

Finta,
Palestra,
Patinado,
Powstrzymanie szarży,
Riposta,

POZOSTAŁE WSPÓŁCZYNNIKI

Szybkość marszu: 24 km/8h
Szybkość w walce: 10 m/rundę
Udźwig: 45 kg
Udźwig maksymalny: 140 kg

Ilustracja została użyta bez zgody jej 
twórcy, z powodu trudności namierzenia 
tegoż.  Liczę na wyrozumiałość.

Tomasz Kucza

OPĘTANI
Mieszkańcy pewnego miasteczka dziwnie się zachowują. Nocą 

gromadzą się w opuszczonym budynku – w oknach pali się światło, 
słychać trzaski – a od wędrownych kupców skupują drogie przed-
mioty, metale, czy narzędzia. Rankiem niczego nie pamiętają.

Wobec przybyszów z zewnątrz są podejrzliwi, ponieważ kil-
ka osób zginęło tragicznie ostatnimi dniami – w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Jeśli gracze zdecydują się sprawdzić, co się dzie-

je w miejscowości, mogą zostać nocą zaatakowani, a jeśli wpad-
ną w ręce mieszkańców szybko sami staną się nocnymi markami. 
W rzeczywistości w miasteczku rozbił się niedawno statek ko-
smiczny należący do rasy pasożytów, którzy przejmują we włada-
nie ciała mieszkańców, ale potrafią kontrolować ludzi tylko, kiedy 
ci pogrążeni są we śnie. Oryginalni żywiciele pasożytów zginęli 
w zetknięciu z tlenową atmosferą.

W opuszczonym budynku obcy odbudowują swój statek ko-
smiczny i jeśli nic ich nie powstrzyma, niedługo odlecą, zostawia-
jąc miasteczko puste. (Na podstawie odcinka Gwiezdnych Wrót.)

mailto:jaskier9@op.pl
mailto:magnes@poczta.fm
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Tomasz Kucza

RYCERZ LIŚCIA
Nazywa siebie Lisim Pazurem, a zaraz potem 

dodaje, że jest Rycerzem Liścia. Nosi zbroję i wy-
służoną tarczę opatrzoną herbem z liściem. Wal-
czy włócznią, świetnie strzela z łuku. W zimne dni 
okryty zwierzęcą skórą, z lisią głową zamiast kap-
tura. Niegdyś był wodzem banitów, przed którym 
drżali wielcy tego królestwa. Wieśniacy kocha-
li Lisiego Pazura, ponieważ dzięki niemu mogli 
kłusować bez ograniczeń, a dodatkowo dzielił się 
z nimi łupem.

Jego banda została jednak rozbita, ponoć zdra-
dził jakiś członek grupy, niektórzy mówią nawet 
że słynna Elżbieta z Lasu, wybranka Rycerza Li-
ścia, inni prawią, że sam Lisi Pazur wykupił w ten 
sposób wolność.

Jakkolwiek było, dzisiaj banita został w lesie 
sam. Zdziczał, otoczył się zwierzętami (już nie 
poluje, żywi się tylko roślinami), obwołał się boż-
kiem lasu i jest wielu, którzy przysięgną, że wi-
dzieli jak wyłaniał się z mgły niczym duch albo 
czynił inne cuda.

Czasem w lesie słychać, jak gra na rogu. Lu-
dzie mówią wtedy, że wzywa swoich banitów, ale 
nikt nie przybywa – leżą w zbiorowej mogile na 
skraju lasu, gdzie widać jeszcze zarośniete zręby 
szubienic.

Można usłyszeć legendę, że kiedyś powrócą – 
odpowiedzą na wezwanie Rycerza Liścia – a wte-
dy lud podniesie się i obali władców. Ale w takie 
bajki wierzą tylko dzieci i starcy.

Inni twierdzą, że Lisi Pazur szuka następcy. 
Chce, aby banici na nowo pojawili się w lesie. Po-
noć rozpytuje o młodzieńca uzdolnionego w strze-
laniu z łuku, nazywa go nawet swoim synem 
i przekonuje, że niedługo się zjawi, aby wyzwolić 
biedaków spod jarzma złych możnowładców.

Tomasz Kucza

KIELICH KRÓLÓW
Często zatrucie kogoś jest trudniejsze niż się wydaje, praw-

da mój panie? Taki na przykład król posiada człowieka, który 
smakuje każdego dania, testuje każdy napitek. Jeśli przeżyje, 
król jest następny. Podczas spotkania zatwardziałych wrogów, 
który odważy się napić z kielicha, jeśli pierwszy nie napił się, 
ten, co trunek ofiarowuje? Trudna sprawa te trucie, trudna.

Z pomocą przychodzi sprytnie skonstruowany kielich, 
zwany Kielichem Królów z tej racji, że wiele koronowanych 
głów ma na sumieniu, mój panie. Tani nie jest, ale wart swej 
ceny, może mi jaśnie pan wierzyć, wiem coś o tym, hehe. Kie-
lich posiada na boku zdobienia w postaci rubinów. Kiedy się 
taki rubin przyciśnie, chwytając kielich, trucizna wlewa się 
do środka. Jeśli zaś ujmiemy naczynie łagodnie – bo wiemy 
o sztuczce – nic się nie dzieje. Możemy pić spokojnie słodkie 
wino, a wróg zachłyśnie się jadem.

Tomasz Kucza

BĘBNY NATCHNIENIA
Z wyglądu przypominają parę zwykłych bębenków, jakich 

używają czasem wędrowni grajkowie. Uderzane jednak w od-
powiedni sposób mogą wywoływać takie uczucia w ciżbie, 
jakie muzykant sobie zażyczy. Szybki rytm natchnie serca 
ochotą do walki, naprzemienny nadzieją, wolny uśpi czujność, 
a inny takt znów skłoni do szukania zwady.

Do bębnów nie ma niestety dołączonej żadnej notki, w jaki 
sposób osiągnąć jaki efekt. Muzyk musi eksperymentować, 
a nie jest to łatwe, bowiem bębny działają także na grającego. 
Dodatkowo – czego sprzedawca nie zdradza rzecz jasna, ale 
czego można się dowiedzieć od kogoś, kto instrument rozpo-
zna – poprzedni właściciel skończył z poderżniętym gardłem 
w karczmie pełnej trupów.

mailto:kasperjakub@wp.pl
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
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Tomasz Kucza

CZTERDZIEŚCI SIEDEM
Był członkiem elitarnego, niszczycielskie-

go oddziału genetycznie ulepszonych żołnierzy 
w specjalnych, superwytrzymałych zbrojach. Cały 
oddział liczył 50 osób, kiedy wysłano ich statkiem 
na odległą planetę, gdzie mieli walczyć dla swego 
pana – Boga Tar Heoi.

Statek uległ awarii – może był to sabotaż 
– i wojownicy nie dotarli do celu. 47 przetrwał 
upadek kapsuły ratunkowej, wydostał się na ze-
wnątrz.

Posiada mordercze instynkty, doskonałe wy-
szkolenie bojowe i jeden cel – wydostać się z pla-
nety. Jeśli rozbił się na powierzchi świata fantasy, 
może mieć z tym poważne problemy.

Trudno wyjaśnić mu cokolwiek – wcześniej 
dostawał rozkazy bezpośrednio do mózgu przez 
łącze cybernetyczne. Teraz sieje zniszczenie po-
tężną bronią. Potrafi wytrzymać wybuch granatu
pod stopami, a broń średniowieczna niemal nie 
jest w stanie wyrządzić mu krzywdy. Jak poradzą 
sobie gracze postawieni przeciwko 47?

Możesz wprowadzić go w dowolnym świecie 
– naszej rzeczywistości, świecie fantasy, czy też 
SF. Pamiętaj, że pozbawiony rozkazów będzie nie-
pewny jakie decyzje podjąć – i to jedyna szansa na 
pokonanie wojownika, jeśli gracze nie dysponują 
superpotężną bronią.

Czy na pewno 47 był jedynym ocalałym ze stat-
ku? A może to on spowodował awarię, kiedy jego 
dawna osobowość – stłumiona w laboratorium, 
gdy robiono z niego superżołnierza – chwilowo 
się przebudziła? Czy odzyska zmysły jeszcze raz?

A jeśli tak, to czy owa nowa osoba będzie lep-
sza od zdezorientowanej maszyny do zabijania? 
Może w przeszości był maniakalnym zabójcą albo 
szalonym naukowcem, który doprowadził do za-
głady całe światy?

Tomasz Kucza

MOST ZAPOMNIENIA
Wioska Zamoście leży na niewielkim skalnym wzniesieniu, 

gdzie prowadzi tylko jedna droga – po porośniętym trawą, na-
turalnym moście, którego dwóch brzegów pilnują pokraczne 
figury z pustymi oczodołami. Każdy kto przejdzie przez most 
zapomina wszystko, co wiedział. Stąd w wiosce mieszka zbie-
ranina różnych wędrowców, którzy osiedli tutaj, nie mogąc się 
wydostać, ani przypomnieć sobie, jak się tutaj znaleźli. Powrót 
przez most nie wchodzi w grę – figury wzbudzają atawistyczny 
lęk. Sparaliżowani strachem, dygoczący, wymiotujący z odrazy 
śmiałkowie mogą tylko odpełznąć byle dalej od mostu.

Jedynym sposobem na wydostanie się z wioski jest pokona-
nie fobii – wtedy też odzyskuje się pamięć, ale figury budzą się 
do życia i próbują powstrzymać uciekinierów.

Każdy dzień w Zamościu, to mniejsze prawdopodobieństwo, 
że będzie się chciało stąd odejść. Nieprzypadkowo bowiem 
w okolicy roi się od szkieletów. Ludzie nie żyją tutaj długo 
– z dnia na dzień stają się coraz bardziej senni, by po pewnym 
czasie – tygodniu, miesiącu, roku, zależnie od wytrzymałości 
– umrzeć z wycieńczenia.

Prawawne moce wysysają życie z uwięzionych i nie dopusz-
czą łatwo do ucieczki. Jeśli gracze zdecydują się uciec, scho-
dząc po niemal stromym zboczu, zaatakują ich latające stwory 
podobne do figur przy moście. Dodatkowo zejście tamtędy nie 
przywraca pamięci – dopiero kilka dni drogi od mostu wspo-
mnienia zaczynają wracać.

A może, żeby odzyskać pamięć, trzeba zniszczyć tajemni-
czy zielony kamień, który płonie w leśnym zagajniku na skraju 
wioski? Każdy kto zbliży się doń, natychmiast zasypia i umiera 
z niedożywienia, jeśli ktoś inny go nie odciągnie. Czy zniszcze-
nie kamienia, uratuje wioskę? Czy pradawne siły tego miejsca 
pozwolą na to?

mailto:kasperjakub@wp.pl
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
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stałe działy

Krótki przegląd planowanych przez nas (czasem już goto-
wych, 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,

► „Róża Wiatrów” – zarys przygody w klimatach SF,

► Artykuł o ezoteryce w Złym.

W następnych numerachPlany wydawnicze

Zebraliśmy trochę (podkreślam to słowo) informacji o planach wydawniczych polskich 
i zagranicznych wydawnictw erpegowych na najbliższy kwartał. Poniższe informacje są 
niepotwierdzone i mogą zawierać błędy, poza tym obsuwy są już tradycją na polskim ryn-
ku RPG.

Wydawnictwo Portal (za planem wydawniczym na forum i na podstawie blogów)

► Najszybciej powinny się ukazać dodatek dla graczy w Neuroshimę – Bohater^3 (128 
stron za 38 złotych), nationbook do Monastyru Nordia oraz Gwiezdny Pirat #16.

► Następne będą Spadamy! (humorystyczna karcianka o spadających krowach oparta 
o „Falling”), a także przygoda do Monastyru dziejąca się w Cynazji.

► Przygoda do Neuroshimy „Miasto Duchów / Duchy przeszłości” jest w fazie redago-
wania. W tym roku planowane są dodatki „Rzeczpospolita Odrodzona” oraz profesje 
– „Zabójca maszyn / Łowca mutantów”. Nationbookiem Neuroshimowym w przy-
gotowaniu jest Nowy Jork. Data wydania antologii opowiadań z Neuroshimy została 
określona jako 2006 rok, czyli nic niewiadomo.

► Tymczasem z linii Monastyru z pewniaków w tym roku ma się pojawić także dodatek 
Sojusznicy.

► Machina II ma się ukazać w pierwszej połowie tego roku, podobnie jak Unexploded 
Cows, kolekcjonerska karcianka z Neuroshimy pod jego koniec.

Copernicus Corporation (zapowiedzi)

► Jest szansa, że w drugiej połowie roku ukaże się polska edycja Zamku Falkenstein.

ISA (za forum)

► Edycja 3,5 Dungeons&Dragons powinna się pojawić w tym miesiącu (w lutym).

Wolf-Fang

► Brak informacji.

Kuźnia Gier (zapowiedzi)

► Produkcja, która miała się ukazać jesienią nie pojawiła się. Zakończyły się jednak beta-
-testy, zatem chyba już niedługo coś będzie.

Niezależni twórcy

► Red. nacz. Wieży Snów, czyli ja, gdy tylko znajdzie wolny czas planuje dokończyć 
gry: „Wojna królów” (tytuł roboczy) to niewielka „dyplomatyczna gra narracyjna” 
wymagającej klasycznych kart do gry, wyobraźni, ale już nie Mistrza Gry (choć nie 
jest wykluczony). „Noc żywych Patałachów” to gotowa humorystyczna minigierka, 
która czeka na oprawę graficzną. „Gwardia Ymperialna” to minigierka stanowiąca 
wprowadzenie do  drugiej edycji Nieboraków. Wszystkie gry ukażą się kiedyś, ale nie 
mam pojęcia kiedy.

Teksty i ilustracje w Wieży Snów są własnością ich autorów. Zastrzegamy sobie prawo do 
redagowania i skracania nadesłanych materiałów. Niezamówionych materiałów nigdy do-
tychczas nie zwracaliśmy i zapewne w przyszłości też tego robić nie będziemy. Odpowiedzi 
na maile mogą nadejść z pewnym opóźnienieem.

►  Strona fireflyseason2.com zapowiada  kontynuację 
produkcji Jossa Weldona – doskonałego serialu Fire-
fly. Serial pechowo zakończył się po 13 odcinkach fil-
mem kinowych i wydawało się, że jest to już koniec. 
Tymczasem twórcy strony twierdzą, że serial będzie 
kontynuowany, a odcinki będą dostępne do ściągnię-
cia za opłatą, poprzez oferty kablówek jako Video on 
Demand oraz na DVD  (za: polter.pl).

► Druga część Narni – „Książę Kaspian” – zostanie 
zekranizowana, reżyserem będzie ponownie Andrew 
Adamson (za stopklatka.pl).

► RIAA pozwała za piractwo osobę, która nie posiadała 
i nigdy nie używała komputera (za di.com.pl).

► The Forge (theforge.pl) zaprzestało publikowania 
dodatków po Polsku ze względu na nikłe zaintere-
sowanie. Kontynuuje natomiast tworzenie pdfów po 
angielsku.

► Jak podaje sajfaj.net pod adresem sthorizon.prv.pl 
ruszyła strona polskiego serialu Star Trekowego two-
rzonego przez fanów. Efekty specjalne są tworzone 
przy wykorzystaniu darmowego Blendera 3D. Współ-
pracownicy mile widziani. Twórcy zapowiadają po-
stawienie nacisku na dobrą fabułę.

► Tymczasem w serialu fanowskim „The New Voy-
ages”, który ma być kontynuacją klasycznego Star 
Treka (z Kirkiem) zagrają gościnnie profesjonalni ak-
torzy – odtwórcy roli Checkova i Sulu (zagrają swoje 
postacie z oryginalnego Star Treka).

► Rozpoczął się casting „Zakonu Feniksa” – piątej czę-
ści Harrego Pottera (za: scifi.com).

► Wielka Rafa Koralowa w pobliżu Australii umiera. 
Naukowcy zaobserwowali ślady tzw. blaknięcia rafy 
w pobliżu archipelagu Keppel. Powodem jest efekt 
cieplarniany. Z tego samego powodu niedługo na po-
łudnie od Lizbony pojawi się… Sahara (za: sci-fi.pl).

Z ostatniej chwili

http://ocen-wiezesnow.prv.pl
http://fireflyseason2.com
http://theforge.pl
http://sajfaj.net
http://www.sthorizon.prv.pl/
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