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Na okładce obraz Marcina 
„Kroghula” Góreckiego 
nawiązujący do gry Zły 
w tematyce Ezoteryki.

Wstępniak
Witam w numerze dziewiątym. Dziewięć to liczba posiadająca magiczne 

znaczenie według niektórych wierzeń, dlatego też w środku znajdziecie tro-
chę o ezoteryce w Złego świecie oraz astrologii w światach fantasy.

Numer otwierają aż cztery przygody, z czego jedna jest tłumaczeniem 
tekstu z Critical Miss #10, zagranicznego zina o RPG. Kampania „Uwolnić 
Władcę Ciemności”, która towarzyszyła nam niemal od początku, doczekała 
się IV części – jak zwykle graczy czekają monumentalne wydarzenia w kra-
inach Aphalonu (lub gdziekolwiek, gdzie Mistrz Gry przeniesie akcję). Przy-
goda do Nieboraków zaciekawi na pewno miłośników „Losta”, dział zamyka 
nietypowa – bo osadzona w świecie Fading Suns – „Róża wiatrów”.

Artykuły przynoszą kolejne tłumaczenie – dzięki uprzejmości Grega 
Stolze możemy Wam zaprezentować Mayfielda „Ziemię” Bainesa, postać
do Świata Mroku. Paweł Branecki opowie trochę o zmianach w mechani-
ce Złego, twierdzę krasnoludzką przedstawi -=baca=-, Gerion krótki wgląd 
w alternatywne zasady Earthdawna.

Zarówno w przygodach, literaturze jak i prezentacjach można natknąć 
się na teksty dotyczące systemów w nietypowych – jak na RPG – światach, 
gdzie na próżno szukać krasnoludów, czy elfów. Oryginalność świata – w po-
równaniu do innych gier fabularnych – na pewno jest ważnym atutem wielu 
systemów autorskich. Warto się nimi zainteresować.

W Kronice kolejny odcinek porad -=bacy=- skąd brać pomysły na sesje. 
Jeśli zaś nie znajdujecie w Wieży tekstów do Swojego ulubionego systemu, 
możecie zerknąć do artykułu o konwersjach międzysystemowych.

W Literaturze mało ilościowo, ale dużo objętościowo – i mam nadzieję 
jakościowo, ale to zostawiam ocenie czytelników. Znajdą coś dla siebie także 
miłośnicy Nieboraków.

Star Trek Horizon to polska produkcja fanowska mająca na celu wypełnie-
nie luki w serialach z uniwersum Star Treka. Jako pierwsi zdradzamy trochę 
informacji o kulisach powstawania serialu. Miłośnicy Earthdawna dowiedzą 
się o aktualnych losach systemu. Rozpocząłem także przegląd systemów au-
torskich, który mam nadzieję pokaże, że w polskim Internecie można znaleźć 
mnóstwo wartościowych autorek.

Publicystykę tym razem otwiera artykuł popularnonaukowy o Wyścigu 
Robotów, który na pewno zaciekawi miłośników Neuroshimy – zbliża się 
era Molocha. Ponownie także dokonałem (subiektywnego) przeglądu seriali 
fantastycznych (pierwsza część ukazała się w numerze drugim, najwyższy 
czas, by trochę sprawę odświeżyć).

Jeszcze tylko Skrzywiona Wieża, Krypta i ostatnie strony – gdy przeczy-
tasz, koniecznie oceń numer pod adresem www.ocen-wiezesnow.prv.pl. Każ-
dy głos jest ważny dla autorów tekstów i ilustracji – dzięki temu wiemy, że 
ktoś nas czyta, a nie tylko „przewraca kartki”.

Ze spraw technicznych – pewne problemy wynikły z działem download 
na stronie. Aktualnie dzięki wsparciu m. in. S.M.E.R.F.a stare numery moż-
na znów pobierać. Polecam także używanie do tego celu torrenta (Azureu-
sa, BitTornado itp.) oraz udostępnianie pobranych plików w sieci eDonkey 
(eMule).

Zapraszam ponownie do współpracy wszystkich piszących teksty lub 
tworzących ilustracje – nieustannie potrzebujemy Waszej pomocy. Wszyst-
kie materiały oraz pytania proszę nadsyłać na redakcyjną skrzynkę, zapra-
szam także na forum serwisu Moorhold do dyskusji o numerze, przeszłości 
i przyszłości pisma.

Smutna wiadomość z ostatniej chwili: Fantazyn przestał się ukazywać, 
redaktorzy ogłosili zawieszenie pisma. Doczekał się zaledwie pięciu nume-
rów. Niestety wydaje się, że w Polsce pisma o RPG mają pecha. Na szczęście 
Gwiezdny Pirat wydaje się przeżywać nową młodość, Wieża Snów ukazuje 
się (z opóźnieniami jak widać), a Tawerna pozostaje nieugięta.

Nie będę dłużej zanudzał. Życzę miłej lektury.
Tomasz Kucza
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spis treści

► W Tawernie 78 ukazały się między innymi trzy 
teksty do Nieboraków – „Garść Magii na każdą 
okazję” oraz „Skryci Parówkożercy (SP)” MAd 
Phantoma, a także „Przykładowe niestandardowe 
profesje do Nieboraków 1Ed.” RaVa.

► Blog Złego  autorstwa Pawła Braneckiego poświę-
cony nowej edycji gry „Zły: Władza, Moc, Nie-
śmiertelność” informuje o postępach w tworzeniu 
gry – powstała już księga „Władza” oraz mnóstwo 
stron innych materiałów. Warto też zerknąć na ofi-
cjalne forum gry.

► W wieku 84 lat zmarł Stanisław Lem (ur. 1921). 
Autor wielu powieści i opowiadań SF. Jego książ-
ki były tłumaczone na 41 języków.

► Grupa Asylus.pl uruchomiła swoją stronę i zapo-
wiada wydanie PDF-ów utrzymanych w tematyce 
RPG i mangi. Jak piszą na swojej stronie, w przy-
szłości planują przekształcić grupę w pełnoprawne 
wydawnictwo wydające gry karciane oraz RPG. 
Na początek niewielka gra Nowej Fali (jak piszą 
autorzy) „Sumienie” zostanie dołączona do ma-
jowego Fantazynu. Jeśli dobrze pójdzie, recenzja 
ukaże się w następnym numerze Wieży Snów.

► Na stronie Nieboraków pojawił się nowy dział 
Artykuły, gdzie znajduje się miejsce na wszelakie 
przygody, artykuły, opowiadania i felietony do 
gry Nieboracy RPG. Zapraszamy do nadsyłania 
tekstów.

► Bliski zakończenia jest konkurs Neuromachia #1 
na stronach hostującego nas serwisu Moorhold.
net. W efekcie sześciu rund powstało mnóstwo 
tekstów do Neuroshimy o zróżnicowanej tema-
tyce, które można znaleźć w dziale Neuroshima 
serwisu. Można już szykować się na drugą edycję 
konkursu.

► Telewizja ABC zdecydowała się na emisję od-
cinków między innymi znanego w Polsce seria-
lu Lost za darmo w Internecie. Szczegóły nie są 
jeszcze znane, ale odcinki będą się pojawiać już 
dzień po premierze. Na pewno nie będzie możliwe 
przewijanie reklam oraz przewijanie w ogóle. Za 
to będzie działać pauza oraz możliwe będzie oglą-
dania poszczególnych części (jak w przypadku 
filmów DVD). Więcej o serialach fantastycznych
w numerze.

► Star Trek: Horizon, czyli polski fanserial oparty 
o Star Treka doczekał się pierwszych zdjęć i rende-
rów w galerii. Możemy podziwiać USS Horizona, 
kilka zdjęć z teaser-trailera oraz sam teaser-trailer. 
Więcej o Star Trek: Horizon w numerze.

[źródła: RPG Wieści, Poltergeist, Stopklatka]

Garść wieści I

Artykuły

8 ZAŁADUJ BROŃ…
Jody Macgregor

„W przerwach, pomiędzy drapaniem się po 
bebechu i wyławianiem siatką liści z basenu, 
Pan Jones, opowie graczom o robocie. Pewni 
goście zdecydowali się zrobić skok na działkę 
Rodziny, ale zostali sypnięci.”

Literatura

12

57 ALABASTROWA WIEŻA
Radosław „Galahard” Polański

„Nad klifami panował chłodny wieczór, a lek-
ki wiaterek rozbijał się spokojnie o stojące 
wagony pociągu linii Tripolis Thastr-Arbar 
numer trzy niczym niewielkie fale w zatoce 
za ogromnymi skałami.”

35 KARAK DRON
-=baca=-

„Około roku 1856 twierdza Karak Dron zo-
staje zajęta przez orków. Praktycznie zaraz 
po zajęciu Karak Drazh i czarnej skały pada 
Karak Dron. Atak nastąpił podziemnymi tu-
nelami. Dodatkowo w tym samym czasie 
twierdzę zaatakowały ze wschodu skaveny.”

UWOLNIĆ WŁADCĘ…
Dariusz Borycki

„Czas wreszcie graczom zrobić pod górkę, 
niech nie myślą że dzięki życzeniom stali się 
Innymi w Aphalonie. Zawsze będą potężniej-
si od nich. Niech się strzegą – Władca Ciem-
ności nadchodzi, a z każdym dniem staje się 
coraz potężniejszy!”

15 ZAPODZIANI
Tomasz Kucza

„Wszystko rozpocznie się – jakżeby inaczej 
– w samym centrum Ponadwudziestoletniego 
Imperium, kilka lat po historii podręczniko-
wej. Władczynią nadal jest sławna Impera-
tor Patrycja, a w barze na Rogowej ciągle 
serwują psie szczyny. Nic się nie zmieniło.”

Przygody

27 EZOTERYKA W ZŁYM
Paweł Branecki

„Astrologia, wróżby z rodzaju numerologia, 
horoskop odciskają silne piętno na okultyź-
mie Złego świata. Przyczyna leży w Pierw-
szym Prawie Magii Złego Świata: „Część za-
stępuje całość”.”

http://tawerna.rpg.pl/dane/trpg/tawerna78/data/wstep.htm
http://zlyrpg.blox.pl
http://autorskie.fora.pl
http://autorskie.fora.pl
http://asylus.pl
http://nieboracy.prv.pl
http://moorhold.net
http://moorhold.net
http://sthorizon.com
http://rpgwiesci.prv.pl
http://polter.pl
http://stopklatka.pl
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 3 Wstępniak 
 4 Spis Treści 
 6 Wieści 

PRZYGODY

 8 Załaduj broń, sprowadź przyjaciół alternatywa
Jody Macgregor

Scenariusz do Violence, odpychająco krwawego RPG.

 12 Uwolnić Władcę Ciemności fantasy
Dariusz Borycki

Kontynuacja monumentalnej kampanii do Aphalonu.

 15 Zapodziani fantasy
Tomasz Kucza

Humorystyczny scenariusz parodiujący serial „Lost”.

 23 Róża Wiatrów SF
Miłosz Cybowski

Zarys przygody do Gasnących Słońc.

ARTYKUŁY

 25 Mayfield „Ziemia” Baines horror, alternatywa
Greg Stolze

Postać wampira do Nowego Świata Mroku.

 27 Ezoteryka w Złym alternatywa
Paweł Branecki

 29 Relikty i Joker w III edycji Złego alternatywa
Paweł Branecki

 35 Karak Dron fantasy
-=baca=-

Twierdza krasnoludzka daleko na południu.

 39 Vallayanar fantasy
Andariel

 40 Dyscypliny Earthdawna fantasy
Tłumaczenie: Gerion

Alternatywna mechanika dyscyplin.

 44 W szponach magii: Natura fantasy
Tomasz Kucza

KRONIKA

 46 Astrologia w światach fantasy 
Dariusz Borycki

 47 Jaka to melodia? 
-=baca=-

Artykuł z nową metodą szybkiego wymyślania scenariuszy.

 49 Konwersje międzysystemowe 
Tomaz Kucza

Jak skonwertować artykuł lub przygodę na inny system.

 51 Próbki dla urozmaicenia sesji 
Tomaz Kucza

Kilka źródeł muzyki na sesję.

LITERATURA

 52 Nadzieja 
Paweł „gilbert” Świątek

 53 Kreator 
Dariusz Borycki

 57 Alabastrowa wieża 
Radosław „Galahard” Polański

Opowiadanie prezentujące świat Undiscovered Celhorn.

 64 Kroniki Paster Yzowanego 
Piotr Maciej „galopujące_widły” Sobestiańczuk

Krótkie opowiadanie osadzone w świecie Nieboraków.

 66 Nić przeznaczenia 
Nolron

 73 Firiel 
Hubert „Saise” Spala

Short story prezentująca system „Stalowi Apostołowie”.

PREZENTACJE

 38 Awatar
Lucjan, Maciejo

 75 Star Trek Horizon
Michał „waterhouse” Kolanko

 76 Wywiad: Adam „Rascal” Miśkiewicz
O warstwie wizualnej Star Trek Horizon.

 78 Odnowione Przebudzenie Ziemi
Gerion

 79 Strefa Forumowych RPG
ikar i Aeth

 79 Wyszukiwarka Mistrzów i Graczy
Sedric

 80 Autorki – Wielki Test #1
Tomasz Kucza – Wstęp

Tomasz Kucza – Deadlock

-=baca=- – Deadlock

Tomasz Kucza – Zły: Władza, Moc, Nieśmiertelność

RECENZJE

 9 Violence RPG
 83 Imprimatur książka
 83 Imprimatur muzyka
 83 Wyspa film
 84 Anioły i demony książka
 84 Nieodebrane połączenie film
 84 Shutter – Widmo film
 85 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex serial
 85 Obłęd film
 85 Dzienna Straż film

PUBLICYSTYKA

 86 Wyścig Robotów 
Tomasz Kucza

 89 Seriale fantastyczne 
Tomasz Kucza

STAŁE DZIAŁY

 92 Skrzywiona Wieża 

 94 Krypta 
Tkaczka dziejów, Jeremy, Malowidła pierwotnych, Bimber, Pocału-

nek Grzmotu, Ice9, Szamponetka, State Prison, Trash Band, Siano-

włosy, Jednooki Miles, Piramida, Natasza, Tyran

 100 Plany wydawnicze 

 100 Z ostatniej chwili 
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Spadamy!

Ukazała się karcianka Wy-
dawnictwa Portal (na licencji gry 
„Fallen”) z krowami w roli głów-
nej. „SPADAMY!” to gra karcia-
na w której spadające z wysokości 
krowy próbują jak najpóźniej ude-
rzyć w ziemię. Grę definitywnie
kończy karta GLEBA.

[źródło:wydawnictwoportal.pl, 
www.polter.pl]

Langoliery by irc

Na stronie Kroniki play by irc po-
jawiły się logi sesji prowadzonej po-
przez komunikator układające się 
w specyficzne uzupełnienie powieści
Langoliery Stephena Kinga (zna-
jomość książki nie jest wymagana). 
„Dziewiątka pasażerów budzi się na 
pokładzie Boeinga lecącego dzie-
sięć kilometrów nad powierzchnią 
ziemi. Zaraz po starcie na pokładzie 
były setki ludzi, ale teraz nie ma tu żywej 
duszy – poza bohaterami. Są natomiast niepokojące pozo-
stałości po współpasażerach, bynajmniej nie organiczne.” – tak się to 
zaczyna. Jeśli chcesz poznać dalszą część, musisz przeczytać, a przy 
okazji przekonać się jak może wyglądać gra RPG przez sieć.

Trailer Gedo Senki

Pojawił się pierwszy trailer Gedo Senki - filmu opartego o klasycz-
ną serię fantasy Ursuli K. Le Guin Ziemiomorze. Anime jest tworzo-
ne przez słynne Studio Ghibli (więcej w numerze) przez syna Hayao 
Miyazakiego (twórcy m. in. „Księżniczki Mononoke” i „W królestwie 
bogów”) - Goro. Z trailera wynika, że całość zostanie oparta o „Naj-
dalszy brzeg” oraz „Tehanu” (postać Theru), jednak wierność książce 
będzie niestety raczej niezbyt duża. Autorka powieści wypowiedziała 
się kiedyś, że uważa Hayao Myiazakiego za jedynego reżysera, który 
jest zdolny przenieść jej książki na ekran. Czy jego syn podoła zada-
niu? Przekonamy się, gdy film trafi na ekrany (większość ujęć jest już
gotowa).

Na stronie Online Ghibli można znaleźć promocyjne materiały fil-
mu, który ukaże się na przełomie 2006 i 2007.

Legenda - Czas Bohaterów

„Legenda - Czas Bohaterów” to gra 
nowego wydawnictwa Lizardy (ich stro-
na to Lizardy.pl). Akcja tej gry planszo-
wej toczy się w świecie fantasy, a gracze 
na złożonej z czterech elementów plan-
szy starają się osiągnąć miano najpotęż-
niejszego bohatera w jednej z dostęp-
nych dziedzin: siła, odwaga, zręczność, 
magia, wiedza lub szczęście.

Legendę można kupić w sklepach 
wyszczególnionych na stronie lizardy.
pl lub wysyłkowo. Powinna przypaść do 
gustu miłośnikom legendarnej już planszówki „Magia i Miecz”.

Komikz #1

Ukazał się pierwszy numer nowe-
go magazynu komiksowego. W środ-
ku: wieści, zapowiedzi wydawnicze, 
wywiad z Neilem Gaimanem, 
Chomiks, recenzje, Zoomiks, Ciach 
Bajera 3, Fury, Liga Obrońców Pla-
nety Ziemia, artykuły: „Piaskun vs 
Sandman”, „Urywane Medytacje”. 
Nowy magazyn nazywa się KO-
MIKZ i jest dostępny… za darmo 
w formie PDF. Można go pobrać 

bezpośrednio ze strony www.komikz.
pl. Pierwszy numer liczy 24 strony, każdy miłośnik komiksu znajdzie 
tam coś dla siebie.

[źródło: polter.pl]

Bohater3

Kolejny dodatek do Neuroshimy, 
kierowany szczególnie do graczy, to 
Bohater3 – następna część „Bohatera do 
kwadratu”. W środku sekrety Tornado, 
możliwość grania postaciami z Euro-
py, Sztuki Walki, nowe pochodzenie, 
informacje o pancerzu wspomaganym 
(czyli rozwianie niejasności), arsenał 
Eda Rednecka, możliwość rozbebesze-

nia maszyn Molocha oraz dodatkowe Cechy do Profesji.

[źródło:wydawnictwoportal.pl]

http://www.rebel.pl/product.php/1,1010/8573/Spadamy-Falling-.html?aff=591
http://wydawnictwoportal.pl
http://www.idg.pl
http://pbirc.kirtanoffice.com/index.php
http://www.filmweb.pl/Gedo,senki,%282006%29,zwiastuny,Trailers,id=283651
http://onlineghibli.com
http://Lizardy.pl
http://Lizardy.pl
http://Lizardy.pl
http://www.komikz.pl/
http://www.komikz.pl/
http://polter.pl
http://www.rebel.pl/product.php/1,1010/8573/Spadamy-Falling-.html?aff=591
http://www.rebel.pl/product.php/1,19/8365/Neuroshima-Bohater-3.html?aff=591
http://wydawnictwoportal.pl
http://www.rebel.pl/product.php/1,19/8365/Neuroshima-Bohater-3.html?aff=591
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Garść wieści IIPrzygoda do Monastyru

Gambit Złotego Króla to przygoda do Monastyru 
osadzona w Cynazji. Znajduje się już w druku i powinna 
się ukazać, zanim ten numer Wieży Snów trafi do czytelni-
ków. Na wewnętrznych stronach okładki będą znajdować 
się mapy. Wraz z wydaniem przygody na sieć trafi PDF
z uzupełnieniającymi materiałami, które nie zmieściły 
się w drukowanej wersji. Jak podaje Ignacy Trzewiczek 
w swoim blogu: „Będą tam poszerzone opisy motywacji 

działań wszystkich Bohaterów Niezależnych, dwa alternatyw-
ne zakończenia przygody, dodatkowy opis cynazyjskiej policji, szereg cynazyjskich 
gier towarzyskich (zarówno wyniki konkursu ogłoszonego na foum, jak i nowe po-
mysły Michała Oracza)”.

Crystalicum LITE

Prawdziwa gratka dla wszystkich oczeku-
jących na Crystalicum RPG – wydawnictwo 
Wolf-Fang udostępniło za darmo (w formie 
PDF) skróconą, ale w pełni funkcjonalną 
wersję mechaniki do Crystalicum. Całość 
liczy 31 stron i jest zaprojektowane, aby 
umożliwić rozgrywanie pojedynczych sesji 
podczas konwentów czy też przez sieć.

Całość stanowi zapowiedź oficjalnych
zasad gry. Plik można pobrać ze strony 
crystalicum.pl (http://crystalicum.pl/do_
pobrania/crystalicum_lite.pdf)

[źródło: polter.pl]

► Telewizja ABC planuje 13 odcinków (jeśli serial 
się przyjmie, to zapewne będzie to pierwszy se-
zon z kilku) nowego serialu „Masters of Scien-
ce-Fiction”. Podstawą scenariusza będą prace m. 
in. Harlana Ellisona, Ray’a Bradbury’ego i Isaaca 
Asimova. Każdy odcinek będzie liczył 45 minut 
(godzina wraz z reklamami). Serial ruszy na prze-
łomie 2006-2007 roku.

► W serwisie Wrota Wyobraźni powstał dział 
Science – który zajmuje się szeroko pojętą na-
uką. W dziale są już pierwsze artykuły i wieści - 
można poczytać o genezie alchemii i jej wpływie 
na późniejszą chemię, interfejsach pozwalających 
na łączenie człowieka z komputerem, podróżach 
w czasie w świetle fizyki.

► Na stronie Zielonej Wieży został ogłoszony kon-
kurs o nazwie Przygoda z Jajem.Wszystkich chęt-
nych zapraszamy do zapoznania się z regulminem 
konkursu na stronie klanu Zielonowieżowców 
– do wygrania są cenne nagrody o których również 
została zamieszczona informacja. Zapraszamy do 
udziału w konkursie życząc wygranej.

[źródła: Nowa Gildia, RPG Wieści, Poltergeist, Mo-
orhold, SyfyPortal.com]

Śpiewca Run

Rune Singer, czyli Śpiewca Run to gra autorstwa Bartłomieja Żarnowskiego 

dostępna na jego stronie toster.ps.pl/Gry. Gra polega na rzucaniu czarów za pomocą 

runów – gracze starają się w ten sposób wyeleminować się nawzajem. Interesującą 

ciekawostką jest system rzucania czarów (runowy), wyraźnie zainspirowany kompu-

terową grą Dungeon Master. Na stronie dostępna jest także wersja karciana (wstępna 

wersja) oraz mechanika Dreamer..

[źródło: konspiracja.attu.pl]

RECON - RPG w Wietnamie

Pod adresem: http://www.palladium-mega-
verse.com/cuttingroom/recon/originalrecon.pdf 
znajduje się pełna wersja gry RECON do pobra-
nia. Plik PDF to skan starej gry fabularnej, której 
akcja dzieje się w Wietnamie. Mimo sporej licz-
by tabelek, poświęca także wiele stron takim za-
gadnieniom jak planowanie misji, bronie, prze-
ciwnicy (Charlie), powinna dostarczyć sporo 
pomysłów na przygody, nawet jeśli mechanika 
nie przypadnie czytelnikowi do gustu. Może też 

dostarczyć inspiracji do scenariuszy dla innych 
systemów. Całość liczy 43 strony. Rok wydania… 1982.

[źródło: konspiracja.attu.pl]

Plon Nibykonkursów

Nibykonkurs czyli konkurs na system autorski 
w tydzień na autorskie.fora.pl doczekał już szóstej 
edycji. Niektóre z edycji zakończyły się, nie przyno-
sząc ani jednej pracy, niektóre zaś przyniosły nowe 
gry, które powinien przeczytać każdy fan RPG w Pol-
sce.

Na stronie www.lowmagic.pl można znaleźć sys-
tem Gaidoku (przysłany na edycję VI poświęconom 
tematom wirus, duchowość, dyktator). Autorem jest 
znany z forum sil, a gra opowiada o bajecznym Ogro-
dzie, jego władcy Otokooy bogu-wężu oraz ludzie 
Komodo. Na uwagę zasługuje świetne wykonanie.

– Plan autorstwa aj waj Spawacza to praca do 
V edycji (Mongol China, Close Encounters of the 
Third Kind, Medieval Europe) dotyczy powszechne-
go planu robotyzacji i rzuca graczy w futurystyczne, 
groteskowe Chiny.

– Piołun to system rozgrywający się w średnio-
wiecznej Europie zaatakowanej przez obcych. Auto-
rem jest quad, praca także na V edycję.

Resztę prac z wcześniejszych edycji można zna-
leźć na autorskie.fora.pl. Z drugiej edycji: http://www.
autorskie.fora.pl/viewtopic.php?t=107 oraz z pierw-
szej edycji: http://www.autorskie.fora.pl/viewtopic.
php?t=95. Edycje trzecia i czwarta niestety nie przy-
nosły żadnych systemów.

http://www.rebel.pl/product.php/1,365/8586/Monastyr-Gambit-Zlotego-Krola.html?aff=591
http://crystalicum.pl
http://crystalicum.pl/do_pobrania/crystalicum_lite.pdf
http://crystalicum.pl/do_pobrania/crystalicum_lite.pdf
http://polter.pl
http://science.wrota.com.pl
http://science.wrota.com.pl
http://www.zielonawieza.pl
http://gildia.pl
http://rpgwiesci.prv.pl
http://polter.pl
http://moorhold.net
http://moorhold.net
http://syfyportal.com
toster.ps.pl/Gry
http://konspiracja.attu.pl
http://www.rebel.pl/product.php/1,365/8586/Monastyr-Gambit-Zlotego-Krola.html?aff=591
http://www.palladium-megaverse.com/cuttingroom/recon/originalrecon.pdf
http://www.palladium-megaverse.com/cuttingroom/recon/originalrecon.pdf
http://konspiracja.attu.pl
http://autorskie.fora.pl
http://www.lowmagic.pl/
http://aleja-fantasy.9g.pl/download/plan.pdf
http://angrenost.org/~quad/piolun.pdf
http://autorskie.fora.pl
http://www.autorskie.fora.pl/viewtopic.php?t=107
http://www.autorskie.fora.pl/viewtopic.php?t=107
http://www.autorskie.fora.pl/viewtopic.php?t=95
http://www.autorskie.fora.pl/viewtopic.php?t=95
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Scenariusz do Violence, odpychająco krwawej gry fabularnej.
Napisał Jody Macgregor, przetłumaczył-=baca=-.

Komentarz tłumacza: W scenariuszu pojawiają się zamiennie po-
jęcia furgon i naczepa, znaczą to samo, wiadomo. Część współczyn-
ników także tłumaczę w nawiasach, staram się jednak posługiwać 
nazewnictwem oryginalnym z gry.

W tekście pojawiają się wulgaryzmy, ale czego się, kurwa, spo-
dziewasz po „Violence” – przecież chodzi o przemoc.

Miejscem akcji może być każde z miast Ameryki Północnej. Byle 
dostatecznie duże i zasyfione. Na końcu znajdziesz wskazówki, jak
wpleść scenariusz do kampanii, którą prowadzisz. Ale kto do chole-
ry robi kampanie dla Violence?! Że tak się wyrażę, kto w ogóle gra 
w Violence non-stop? Gra jest stworzona, żeby wywoływać mdło-
ści, aby przypomnieć, że przemoc, mord i cierpienie są naturalnymi 
wyznacznikami zła. Pomijając fakt, że odpowiednio podane na tacy, 
bawią.

A tak poza tym GTA: Vice City jest zajebiste.
No cóż, pozwalam właśnie palcom odpocząć od manuali pada, 

żeby nie skończyć z odciskami twardymi jak sutki gwiazdy porno. 
Kiedy zamykam oczy nadal widzę krew i słyszę pisk opon. No i to 
jest to, co dostaniesz, czy tego chcesz czy nie.

Po pierwsze, MG, będziesz musiał bandę wściekłych psychopa-
tów stworzonych przez graczy, trzymać razem – ale to przecież stan-
dard w RPG. Scenariusz zakłada, że Twoi bohaterowie są oprychami 
na najniższym szczeblu drabiny rodziny… e tam, czemu by nie… 
Rodziny. Byli znani z tego, że zaprzyjaźniali kolesi z rybkami na dnie 
rzeki, za literówkę w ich nazwisku.

RODZINNE SPOTKANIE

Pan Jones, głowa Rodziny, wzywa BG do swojego ładnego pod-
miejskiego domku, aby omówić wspólne interesy. Jeśli bohaterowie 
bawią się socjopatycznymi odludkami i/lub seryjnymi gwałcicielami 
trudno będzie namówić ich, by współpracowali z szefem mafii. Ale
równie dobrze możesz zaaranżować sytuację, w której BG zostają 
złapani, a następnie wyciągnięci z paki przez ludzi z Rodziny. Wtedy 
będą musieli pracować, aby spłacić dług – zawsze to wyjście, jeśli nie 
masz innego pomysłu.

W każdym bądź razie Twoje lumpy zostaną zaprowadzone przez 
potulną żonę Jonesa na tyły domu, nad basen. Gdy tak będą sobie głu-
pawo stali, z piwskiem albo lemoniadką w ręku, zza winkla wytoczy 

się gość mogący zabić ich jednym słowem i wywali brzuszysko spod 
hawajskiej koszuli na słońce.

W przerwach pomiędzy drapaniem się po bebechu i wyławianiem 
siatką liści z basenu, Pan Jones opowie graczom o robocie. Pewni 
goście zdecydowali się zrobić skok na działkę Rodziny, ale zostali 
sypnięci. Jubiler, którego amatorzy chcą obrobić, prowadzi główną 
pralnię brudnej forsy Rodziny. Złodziejaszki planują rozpłynąć się po 
robocie, więc wynajęli kilku kierowców furgonów, aby mieć się jak 
ulotnić. Jednym z nich jest Eddie „Wheels” Barton. Gość właściwie 
nie jest nikim ważnym, zwykły kierowca naczepy, znany Rodzinie, 
ale niewystarczająco respektowany, aby dać mu jakąś poważną robo-
tę. Oprychy graczy mają za zadanie pokręcić się wokół naczepy Ed-
diego, wyciągnąć jakieś informacje o planowanym skoku, no i zwi-
nąć jednego ze złodziejaszków, aby Pan Jones mógł go przycisnąć.

Zanim BG wyjdą, Pan Jones podrzuci im telefon komórkowy, któ-
rego trudniej namierzyć – „Zadzwońcie do mnie, gdy jednego z tych 
idiotów dorwiecie. Powiem wam, gdzie go dostarczyć”.

DORWIJMY EDIEGO BARTONA

Edie pracuje w Morning Star Caravan Park w naczepie numer 
pięć. Naprzeciw zaparkowany jest zwyczajny do bólu brązowy Ford. 
Aby dotrzeć do drzwi Ediego trzeba będzie minąć szczekającego 
dobermana, zmaltretowanego i uczepionego na łańcuchu sukinsyna 
nazywanego Ulisses. Psa w zasadzie da się zastraszyć – test na In-
timidation (Zastraszanie) na k12 załatwi sprawę, podobnie jak roz-
walenie kundla na strzępy. W Violence nie ma umiejętności typu 
„obłaskawianie zwierząt”, możesz więc zrobić test na Everthing Else 
(Wszystko Inne) na k20, jeśli gracze będą próbowali zamknąć psu 
paszczę mięsem, czy innym żarciem.

Ulisses
Charakterystyka:
Strength: 14
Threshold of Pain: 16
Constitution: 12
Intimidation: 14
Everything Else: 8

Edie siedzi na łóżku w swojej przyczepie wydekorowanej na styl 
lat 70-tych, z jasnopomarańczową kuchnią i brązowymi ciapkami 
wszędzie, gdzie nie ma wściekłej pomarańczy – ze słuchawkami na 
głowie słucha Jimiego Hendrixa, pakując ciężarkami. A to znaczy, 

Jody Macgregor

Z a ł a d u j  b r o ń ,
sprowadź przyjaciół

Load Up On Guns, Bring Your Friends

Artykuł ukazał się w dziesiątym numerze Critical Miss (www.criticalmiss.com), tłumaczenie i przedruk za zgodą i wiedzą autora 
oraz redakcji Critical Miss. Oryginalny artykuł można przeczytać na stronie www.criticalmiss.com/issue10/.

przygoda | Violence, alternatywa, postapokalipsa

tłumaczenie: -=baca=-

http://www.costik.com/Violence%20RPG1.pdf
http://www.criticalmiss.com
www.criticalmiss.com/issue10/
mailto:baca666@o2.pl
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że nie usłyszy, jak gracze będą rozprawiać 
się z psem albo otwierać zamek w drzwiach 
(Locksmithing D16 / Otwieranie zamków 
k16), dopóki nie będzie za późno. W przy-
czepie Edie ma automat .38, w szafce przy 
łóżku wraz z pieniędzmi i trzema działkami 
Speedu. Póki ma jakąś inną opcję Edie nie 
użyje gnata.

Eddie Barton
Charakterystyka:
Strength: 10
Threshold of Pain: 8
Constitution: 12
Intimidation: 11
Everything Else: 13
Skills
Handgun: 6
Driving: 18
Drug Lore: 10
Music Lore (psychedelic rock): 15

Edie jest frajerem, którego wykorzystu-
ją wszyscy, których uważa za przyjaciół. 
Drobny kryminalista na najniższym szczeblu 
przestępczego półświatka – prawdopodob-
nie nawet BG są bardziej poważani. Dlatego 
Barton łatwo nabiera się na numery z udawa-
niem przyjaciół jego znajomych sprawdzają-
cych, czy wszystko z nim w porządku albo 
szukających wrażeń gości zainteresowanych 

współudziałem. Tak jakby cokolwiek z te-
go miało się zdarzyć. Najprawdopodobniej 
oprychy graczy Eddiego pobiją, będą tortu-
rować, a jego niski Threshold of Pain (To-
lerancja bólu) pozwoli na wydobycie infor-
macji. Puści farbę prawie od razu: akcja jest 
przeniesiona na dzisiejsze popołudnie. Edie 
ma czekać na rogu 9th Avenue i Hennepin 
Street za trzy kwadranse z zapuszczonym 
silnikiem. Daj trzydzieści minut graczom 
na wybebeszenie przyczepy (poza gnatem 
i prochami w przyczepie jest 200 zielonych 
i średniej klasy sprzęt muzyczny) i zabranie 
wszelkich potrzebnych rzeczy do realizacji 
roboty.

DZIEWIĄTA ALEJA I HENNEPIN

Gracze mogą lecieć od razu na miejsce 
bez uzupełnienia amunicji, rozlokować się 
przy jubilerze z radiem albo zdobyć drugi 
wóz, mały arsenał i przy okazji wskazów-
kę. Wpłynie to na przebieg wydarzeń w na-
stępnej scenie, ale nie myśl, że będę myślał 
o wszystkim za Ciebie. Tylko dlatego, iż pi-
szę to jakby fabuła była ekspresowym pocią-
giem zatrzymującym się na każdej stacji, nie 
znaczy, że musisz prowadzić akurat w ten 
sposób. Improwizuj jak leci: wierz mi, w ta-
kich grach jak ta, nikt nie przejmuje się, czy 
pewne rzeczy mają jakiś sens.

Więc czekają na rogu. Jeśli komuś przyj-
dzie do głowy, aby przejść ulicą może za-
uważyć, że czeka także inny furgon – roz-
poznawalny na pierwszy rzut oka z powodu 
stosu niedopałków, które kierowca, nałogo-
wy palacz, wyrzucił za okno podczas ocze-
kiwania.

Spisanie rejestracji dla Pana Jonesa to do-
bry pomysł, gracz może za to zarobić punkt 
doświadczenia, chipsa albo cokolwiek, cze-
go używasz do wynagradzania graczy. Za-
nim ktokolwiek zacznie zaczepiać kierowcę 
albo gdy sam zaczniesz się nudzić, włączy 
się alarm i dwóch zamaskowanych kolesi ze 
sportowymi torbami i Uzi w ręku wyskoczy 
na ulicę. Jeden biegnie do nerwowego pala-
cza, drugi do furgonu z naszymi herosami. 
Prawdopodobnie klnąc i pytając „Czemu jest 
was trzech?” (w zależności od liczebności 
drużyny). Szybka odpowiedź w stylu „Wy-
gląda mniej podejrzanie” lub „Nie ruszam się 
nigdzie bez kumpli, głupku” uspokoi gościa. 
W oddali słychać syreny i jedyne, czego Jo-
-Jo chce, to ulotnić się stąd jak najszybciej.

Jo-Jo Howard
Charakterystyka:
Strength: 7
Threshold of Pain: 7
Constitution: 14
Intimidation: 14

Violence
recenzja

Violence: The Roleplaying 
Game of Egregious and Repul-
sive Bloodshed
autor: Designer X (Greg 
Costikyan)

“Sex drugs and lock and load!”

Chcieliście może wreszcie się oderwać 
od tego ponurego wąpierza i zacząć walić, 
gdzie popadnie? A może chcieliście zmie-
nić scenariusz z „wywal drzwi w podzie-
miach, zabij orka, weź skarb” na „wywal 
drzwi do mieszkania, wymieć serią z UZI, 
weź dvd, mikser i cokolwiek-co-możesz-
-sprzedać”? Jeśli miałeś takie myśli, gra 
Violence może być taką odskocznią.

Gra została wypuszczona w 1999 roku 
przez Hogshead. Tak przynajmniej można 
wyczytać w trzydziestoczterostronicowym 
podręczniku. Jednak nie do końca bym za-
wierzał temu, co pisze autor. „Not Recom-
mended For Readers or Players Under the 
Age of 18. Actually, We’re Not Sure It’s 
Recommended For Anyone” – ten tekst 
zamieszczony na okładce mówi sam za 
siebie.

O co chodzi w tej grze? Ni mniej, ni 
więcej o to, o czym już napisałem. Fabuła 
sprowadza się do chodzenia po domach, 
walenia seriami jak najskuteczniej i zbiera-
niu wszystkiego co może okazać się cenne 
dla pasera. Zresztą, jeśli grałeś w Postala 
2, będziesz wiedział o co chodzi. Poczu-
jesz się jak u siebie. „W rzeczy samej, je-
steś potworem: prawdziwym ludzkim po-
tworem, nie takim jak w ‘fantasy’. Jesteś 
zdegenerowanym dzikusem, produktem 
bezwzględnej ulicy(...)” – tak, w wolnym 
tłumaczeniu, określa gracza sam autor.

Gra ma dosyć chory klimat. Pełno 
w niej specyficznego humoru. Samo mot-
to zacytowane na początku na to wskazu-
je, czy choćby opis w spisie broni – „big 
motherfucking knife”. Czy –  „bielizna 
(opcjonalnie)”. Jeśli znasz angielski do-
statecznie dobrze i trochę slang będziesz 
mógł się trochę pośmiać.

Oprawa graficzna nie odbiega od tego,
co znajdziemy w środku. Grafiki świet-
nie oddają klimat gry. Wszystko w czer-
ni i bieli. Za sam skład należy się piątka. 
Choć i tu można by oszczędzić grafik cało
lub pół stronicowych. Choć są ładne, to 

jednak pożrą sporą ilość tuszu, jeśli je wy-
drukujemy. A szkoda trochę bez nich.

Sam system walki nie jest aż tak pro-
sty. Mamy kilka umiejętności, które w za-
sadzie odpowiadają tylko za walkę. Jest 
też jedna, którą tłumaczyć można jako 
„wszystko inne”. Jeśli jakaś czynność nie 
pasuje do jakiejś cechy, wiesz już że testu-
jesz ta umiejętność.

Mimo, iż walka ma być w założe-
niu dynamiczna, mnie wydaje się trochę 
mniej. W grze występuje zróżnicowanie 
ilości i rodzaju kostek w zależności od 
trudności zadania. Im trudniej tym więk-
szą kostką rzucasz. Dodatkowo dochodzą 
takie polimorficzne kostki jak k60 czy k16
– mieszanki kilku innych.

System polecam do przeczytania. Do 
grania? Tak, jeśli szukacie jakiejś odskocz-
ni od WoDów czy innych mrocznych sys-
temów. Zawsze to nie klasyczne D&D.

Lock and Load!
-=baca=-

[system można pobrać w formie PDF
ze strony costik.com ]

w
ykorzystano tekstury z inferno-sprite.com

Załaduj broń, sprowadź przyjaciół

mailto:baca666@o2.pl
www.costik.com/Violence%20RPG1.pdf
http://www.inferno-sprite.com/resources.htm


10 Wieża Snów #9

w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l
przygody

Everything Else : 13
Skills
Handgun: 13
Machine Weapons: 12
Underworld Lore: 15

Jo-Jo ma przy sobie Uzi, parę magazyn-
ków w kurtce i sportową torbę wypełnioną 
ładnie przyciętym szkłem. Chyba nie myśla-
łeś, że Rodzina pozwoli okraść się z praw-
dziwych diamentów? Jo-Jo nie wie jak się 
sprawy mają, podobnie zresztą jak gracze. 
Dlatego może ich najść chętka, by zgarnąć 
trochę z góry. Poczekaj aż zobaczysz miny 
graczy, gdy dowiedzą się jak wartościowe są 
„diamenty”, a dealer doniesie na nich Rodzi-
nie.

Jak by nie było, Jo-Jo jest pod-
niecony akcją i papla jak nakręco-
ny. „I wtedy ta suka mi odpysko-
wała, to ja jeb ją! Wyłamałem jej 
zęby i jeb! Kopnąłem w twarz, 
gdy leżała! Teraz już nie była taka 
ładniutka. Wtedy jakiś ochroniarz 
coś kombinował to skosiłem go 
serią!” itp., itd. Tak się zakręcił, że 
nawet, jeśli gracze będą się podej-
rzanie zachowywać, niczego nie 
zauważy. Oczywiście zakładając, 
że jeszcze nie został ogłuszony, 
albo że nie założyli mu kaptura na 
głowę.

W tym momencie ktoś powi-
nien zadzwonić do Pana Jonesa. 
Jest bardzo zadowolony, że udało 
się im i powie, aby zabrali drania 
do Grubego Tonego. I w tym mo-
mencie telefon milknie – wylewa 
bateria. Ale gdzie mieszka Gruby 
Tony? Ktoś wie?

KTO POWIEDZIAŁ, ŻE UNION JEST 
WIECZNE?

W odpowiednim momencie po-
dróży, na drodze pojawia się drugi 
wóz i jedzie równolegle z pojaz-
dem naszych bohaterów. Z okna 
wychyla się dziwnie ubrany ko-
leś w średnim wieku i wrzeszczy 
„Wały!”. Wyciąga gnata i strzela.

Bobby Hawke i Pauly Keating
Charakterystyka:
Strength: 14
Threshold of Pain: 11
Constitution: 8
Intimidation: 14
Everything Else: 7
Skills
Driving: 16
Handgun: 14
Machine Weapon: 14
Repair Car: 15
Underworld Lore:10

Bobby i Pauly pracują w Getaway Drive-
r’s Union. Zrób test na k20 dla Underworld 
Lore (Znajomości Półświatka), aby rozpo-
znać, kim są. Jeśli Jo-Jo jest przytomny, może 
co nieco wyjaśnić. Otóż, gdy planujesz jakąś 
akcję, ostatnią rzeczą, jakiej pragniesz to 
spieprzać z torbą pełną łupu i wrzeszczącym 
zakładnikiem, tylko po to, żeby dowiedzieć 
się, że twój transport odjechał bez Ciebie. 

Siedząc samotnie, gdy cała akcja dzieje 
się w innym miejscu, kierowca ma wystar-
czająco dużo czasu, by rozmyślać nad tym, 
jaką drogę życia wybrał. Nad decyzjami, 
jakie podjął, a które go tutaj doprowadzi-
ły. A także jak bardzo nie leży mu na sercu 
dzielenie celi z Wściekłym Billym Szabadu, 
przez następne kilka lat. To, czego potrze-

bujesz to kierowca profesjonalista z jajami 
i plecami w organizacji. Kierowcy z Ga-
teway Union „zatrudniają” obiecujących, 
młodych złodziei samochodów i szkolą ich 
na mechaników i wyczynowych kierowców 
w zamian za dobrą robotę. No i nie znoszą, 
gdy robi się ich w wała.

Teraz wszystko może stać się dosyć 
chaotyczne. Jeśli gracze mają kilka wozów 
i ciężką artylerię na wyposażeniu mają asa 
w rękawie. Nawet, jeżeli nie, nie powinieneś 
ich zabijać. Bobby i Paul chcą jedynie dać 
nauczkę dla „wałów”. Postrzelają trochę, 
rozwalą opony i odjadą w dal śmiejąc się. 
Jeśli jednak zbłąkana kula zabarwi wnętrze 

czyimiś flakami, cóż, takich rzeczy nie da się
uniknąć.

W najgorszym wypadku twoje lumpy zo-
staną ranni i uziemieni z podziurawionym 
kulami, zakrwawionym i uziemionym samo-
chodem i nie do końca zadowolonym jeń-
cem. Nadszedł odpowiedni czas, aby przypo-
mnieć wszystkim ćpunow w drużynie, kiedy 
ostatnio mieli strzał.  Mogą zamelinować się 
w czyimś domu dopóki nie ucichną syreny, 
uzupełnić zapas dragów we krwi, podzwonić 
gdzie trzeba, ukraść wóz, pozbyć się zwłok 
i sterroryzować jakąś niewinną rodzinkę. 

A teraz z kolei jest odpowiedni czas, by 
użyć tych wszystkich tabelek z podręczni-
ka – tak troskliwie przygotowanych w pod-
ręczniku – żeby zdystansować się do tych 

wszystkich degradujących rzeczy, 
jakie przytrafią się ludziom, któ-
rzy na to nie zasługują. W końcu 
ludzie, jakich wylosujesz, to tylko 
zestaw oczek na kostkach, a nie 
prawdziwi ludzie. Oczywiście, 
jeśli traktujesz to tak jak ja. Tak 
więc zajmij się tym, żebym mógł 
wrócić do mojego taniego uoso-
bienia Wujka Grega przefiltrowa-
nego przez wywołane przez Play-
station gorączkowe sny.

Dzwonienie do Pana Jonesa 
z budki, domowego telefony lub 
innej komórki niż sam dał nie 
skutkuje. Pana Jones ma wyświe-
tlanie numeru i nie odbiera, jeśli 
nie jest pewny na 100%, że numer 
jest bezpieczny. Nauczył się tak 
robić, od incydentu z podsłuchem 
w telefonie, kilogramem hery 
i trupem ćpuna. Jakkolwiek, Pan 
Jones jest poza domem, a Pani Jo-
nes jest tak naćpana Quaaludem, 
że myśli, że dzwonek telefonu jest 
sygnałem Wenusjańskich najeźdź-
ców. Próby dzwonienia spełzną na 
niczym.

Możliwe, że gracze wyjdą ze 
swojego małego starcia z Bobbym 
i Paulem wąchającymi kwiatki od 
spodu. Dobrze. Można i tak. Ale 

i tak muszą znaleźć Grubego Tonego.

SZUKAJĄC GRUBEGO TONEGO

Rzut na Underworld Lore, przesłuchanie 
Jo-Jo (jeśli jeszcze żyje), telefon do znajo-
mych lub po prostu wpadnięcie do domu Ro-
dziny i gadanie z naćpaną Panią Jones (test 
k10 na Drug Lore, aby zgadnąć co wzięła) 
– wszystko to doprowadzi do jednej infor-
macji. Gruby Tony to pizzeria na Greek He-
ights. Pizzeria jest mała, gdy gracze zajadą, 
nie będzie tam żadnych klientów. Właści-
cielem jest stary Wietnamczyk, Cum Sing, 
niegadający za dobrze po angielsku. Sam na-
zywa swoją pizzerię Gruby Tony, nikt by nie 
kupił pizzy z pizzerii o nazwie Cum Sing. Je-
śli w ruch pójdą pięści albo oprychy zagrożą 

M
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Jody Macgregor

http://digart.pl/member.php?nick=mayk
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Azjacie bronią, pytając o Grubego Tonego 
lub Pana Jonesa, Cum Sing przestraszy się 
i będzie jeszcze mniej komunikatywny niż 
normalnie.

Cum Sing
Charakterystyka:
Strength: 7
Threshold of Pain: 7
Constitution: 14
Intimidation: 5
Everything Else: 5
Skills
Gabble Incomprehensibly in Vietnamese: 20
English: 4
Prepare Pizza: 15

Chcesz pozwolić BG torturować Singa? 
Nie ma sprawy. Nieważne ile wyrzucą, ni 
cholery się nie dowiedzą. Kiedy będzie ci się 
nudziło do porzygania albo gracze zaczną się 
poddawać, do lokalu wejdzie Malcolm, do-
stawca pizzy.

Malcolm F.
Charakterystyka:
Strength: 7
Threshold of Pain: 11
Constitution: 11
Intimidation: 12
Everything Else: 12
Skills
Driving: 15
Drug Lore: 13
Videogames: 12

Malcolm jest pryszczatym biała-
sem, śmierdzącym jakby obszczały 
go koty. Test k20 na Drug Lore pod-
powie, że to nie kocie szczyny – to 
zapach laboratorium amfetaminy. 

Pieniądze z pizzeri nie wystar-
czają, więc Malcolm dorabia sobie na boku. 
Rzut na Tortury kostką na… ech… k20 zno-
wu, niech będzie, zmusi go do wyjawienia 
drogi do laboratorium, więc mendy będą mo-
gły pokręcić się tam dla zysku, znaleźć pracę 
albo, jeśli są głupi, naprawdę głupi, zwędzić 
towar. Wracając do sprawy, jeśli gracze nie 
zapytają Malcolma o Tonego, Cum Sing za-
skrzeczy łamanym angielskim, „Oni szukać 
Gruby Tony! Nie wiedzieć, że on nie istnieć 
na prawdzie!”.

„Wiem, kogo szukacie, dostarczam mu 
towar cały czas. Zawsze robi sobie głupie 
dowcipy, że powinien mieć gratis, bo ukra-
dliśmy jego imię”. Malcolm daje adres, choć 
ma stresa.

SŁYSZYSZ? TO POCIĄG DOJEŻDŻA DO STACJI

Bardzo prawdopodobne, że w mieście 
zdarzyło się parę brutalnych przestępstw pod-
czas tej przygody. I ostatecznie takie rzeczy 
się mszczą. Ostatecznie znaczy teraz. Gdy 
BG będą się zbierali do wyjścia, do lokalu 
wejdzie oficer Willy McMahon – trzydzieści 

trzy lata, żonaty, ukochana pięcioletnia có-
reczka z porażeniem mózgowym…  Kończy 
właśnie zmianę w pracy, którą z biegiem lat 
znienawidził. Jeśli wejdzie podczas sceny 
jak z Hellraisera, wyjmie broń, wezwie po-
siłki i generalnie zareaguje niezbyt przyjaź-
nie. Jeśli nieprzyjemności zajdą na zapleczu, 
policjant zobaczy tylko grupkę podejrzanych 
osobników. No i tu przydają się zasady z roz-
działu Police Harassment Number (strona 
siódma, przyjacielu). Oficer McMahon pod
koniec zmiany zawsze zamawia sobie pizzę, 
podczas gdy jego partner siedzi w radiowo-
zie na zewnątrz – mamy więc –2. Poziom 
kryminalnej aktywności w tej okolicy daje 
+5. Do tego dochodzi jeszcze +10, jeśli ktoś 
ma naprawdę doskonałą prezencję bandzio-
ra i żyje tylko po to, aby o tym informować. 
Dodaj jeszcze modyfikatory za ubranie, rasę
i wszelki podejrzany ekwipunek. Jeśli gracze 
są pełnosprytni, obejdą psa i wyjdą sobie 
swobodnie, rzuć więc k100, żeby zobaczyć 
jak McMahon zareaguje. I jeśli czujesz, że 
to czas na katharsis, zignoruj rzut i zrób po 

swojemu.
Adres dany przez Malcolma prowadzi do 

magazynu w dokach. Gdy zapukają, otwo-
rzy Gruby Tony Fadden, ironicznie nazwa-
ny patyczkowaty Australijczyk z krzywym 
nosem i odstającymi uszami. Tony zaprasza 
graczy do magazynu na mięso oświetlonego 
neonówkami, pełnego haków na sztuki mię-
sa. W kącie stoi piła łańcuchowa o znanym 
chyba przeznaczeniu. O ile Jo-Jo jest przy-
tomny, zacznie histerycznie krzyczeć, dopó-
ki Tony go nie trzaśnie. „Dzięki. Pan Jones 
czeka na was na zapleczu z nagrodą dla was. 
Nie każcie mu czekać”. Kiedy BG zaczną 
wychodzić, Tony podniesie piłę i rzuci przez 
ramię, „Chcecie wrócić później i popatrzeć? 
Możemy zamówić pizzę, jakoś noc zleci”.

TRZYMAJĄC SIĘ Z RODZINĄ JONESÓW

Pan Jones zapłaci tyle, ile uważasz, że gra-
cze powinni dostać. To leży w twojej gestii. 
Jeśli to jednostrzałówka, możesz być hojny, 
niech znają pański gest, ale jeśli chcesz dalej 
grać w tą grę (Boże przebacz!), bądź skąpy. 

Następna przygoda może zawierać motyw 
ścigania drugiego złodzieja, bazując na tym, 
co Gruby Tony wyciągnie  z Jo-Jo (poza wą-
trobą), „badaniem” laboratorium amfetami-
ny, gdzie pracuje Malcolm albo próbą sprze-
dania podrobionych diamentów, które gracze 
zgarnęli z łupu złodziei.

Nie mam zamiaru dawać Ci żadnych 
certyfikatów punktów doświadczenia [Na
drugiej stronie podręcznika znajduje się 
dziesięć darmowych „certyfikaty punktów
doświadczenia”, następne gracze powinni 
kupić. Oczywiście całość jest żartem X De-
signera, w sumie jak i cała gra – przypis red. 
nacz.]. Dla początkujących, to w końcu sieć, 
możesz wydrukować sobie tyle punktów ile 
chcesz, startując do boju z superbohaterami 
– to może być błąd. Z drugiej strony, nikt nie 
rozgrywa wielkich turniei w Violence – mam 
przynajmniej taką nadzieję – a Hogshead Pu-
blishing ma nowy zarząd. Kto zresztą będzie 
marudził, gdy powiesz graczom, aby zapisali 
te cholerstwa? Daj jeden za przeżycie, bo-

nus za dostarczenie Jo-Jo żywego do 
magazynu. I jeszcze jakiś bonus dla 
graczy, którzy byli szczególnie za-
chwyceni, hojni w sprawie chipsów, 
są atrakcyjni albo są krewnymi two-
jej dziewczyny.

I w żadnym wypadku nie mów 
nikomu, że w to grałeś.

[komentarz tłumacza: Miały 
być wskazówki, co do wpasowania 
w kampanię. No cóż, było co do 
dalszej kontynuacji. Ale jak wpleść 
w zaczętą już kampanię – nie.]

MINI SŁOWNIK

CHARACTERISTICS (Charakterystyka)
Strength – Siła
Threshold of Pain – Odporność na Ból
Constitution – Wytrzymałość
Intimidation – Zastraszanie
Everything Else – Wszystko Inne
Skills (umiejętności)
Handgun – Pistolety
Driving – Prowadzenie
Drug Lore – Znajomość Prochów
Music Lore (psychedelic rock) – Znajomość 
w muzyce(tu psychedelic rock)
Machine Weapons – Broń maszynowa( Ak-47, 
am-16 etc)
Underworld Lore – Znajomość półświatka/ pod-
ziemia.
Repair Car – Naprawa samochodów
English – no, język
Co ciekawsze umiejętności
Prepare Pizza – przygotowanie pizzy, sam nie 
wiem na co się to może przydać Singowi w tej 
przygodzie.
Videogames – nie wiem po co to dla Malcolma 
Gabble Incomprehensibly in Vietnamese – he he, 
niezrozumiale paplanie po Wietnamsku

Załaduj broń, sprowadź przyjaciół

www.aoi-hitomi.deviantart.com

http://www.aoi-hitomi.deviantart.com/
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MGŁY WOJNY

Czas wreszcie graczom zrobić pod górkę, niech nie myślą 
że dzięki życzeniom stali się Innymi w Aphalonie. Zawsze będą 
potężniejsi od nich. Wydarzenia w tym scenariuszu zbiją graczy 
z tropu i postawią ostatecznie przeciwko temu, którego uwolni-
li… Niech się strzegą – Władca Ciemności nadchodzi, a z każdym 
dniem staje się coraz potężniejszy!

Drużyna w drodze, gdy uciekała, napotkała szaleńca, który bre-
dził coś o astrologach, którzy wieszczą koniec świata. Nie prze-
jęła się jednak tym i wreszcie po ciężkim dniu kładzie się spać. 
W nocy męczą bohaterów koszmary związane z przyszłością 
świata, a nad rankiem kolejny szok – budzą się w gęstej, czerwo-
nej, nienaturalnej mgle. Cały świat wygląda jakoś inaczej…

I tu się zaczyna twoja zabawa z graczami, Mistrzu Gry. Ich bo-
haterowie wpadli w „pułapkę”. Demony służące Sarhanowi zo-
stały wysłane przez swego władcę, by odszukały przypadkowych 
wyzwolicieli Czarnego Innego i przetestowały ich „wierność”. 
A gracze tego testu nie przejdą, stając się tym samym wrogami 
powstającej potęgi na Aphalonie.

Jeden z tych demonów, czarnych upiorów właśnie odnalazł 
śpiącą drużynę i otoczył ich mgłą iluzji. Tą iluzję możesz wykorzy-
stywać w dowolny sposób, strasząc graczy i robiąc co zechcesz 
(byle ich nie uśmiercać – to powinien być tylko strach przed 
śmiercią). Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, by bohaterowie 
uznając wydarzenia za rzeczywistość, jednocześnie nie zdawali 
sobie sprawy, że ktoś ich egzaminuje. Testów zrób tyle ile uwa-
żasz, zresztą nie wszystkie muszą być testami, możesz wykorzystać 
okazję do sprawienia lania graczom, nastraszenia ich, lub w każ-
dy inny sposób. Całkiem możliwe, że demon, poza wykonaniem 
zleconego mu zadania, będzie chciał się zabawić. Poniżej kilka 
przykładowych scen do rozegrania.

EGZAMIN SARHANA

Powoli z mgły zaczął wynurzać się las… ale był to dziwny las. 
Takie drzewa nie rosną w Orgonie. Jeden z graczy przypomniał 
sobie, że był kiedyś w okolicach Edhelduru, i to właśnie tamte 
terytoria porastały tak kręte, mroczne, a nawet złe drzewa. Prze-
dzierają się przez gąszcz, i w pewnej chwili dochodzą do nich ta-
jemnicze odgłosy. Elfy Aquade odprawiają krwawy rytuał na nie-

k a m p a n i i  d o  A p h a l o n u  c z ę ś ć  I V

W poprzednich czê¶ciach
Gracze po przypadkowej potyczce z Bomborgijczykami stają 
się właścicielami Kryształu Mocy – wcześniej należącego do 
pewnego pradawnego udunga. Szybko okazuje się, że artefakt to 
jedna z pieczęci więżących Sarhana.
Z zaatakowanego przez piratów statku ratuje ich mroczna istota, 
która okazuje się demonem Sarhana. Demon oferuje w zamian 
za artefakt spełnienie dowolnych życzeń.
Bogatsi o wybrane przez siebie moce gracze wracają do Ro-
wonsu. Szybko podejmują się pracy – skoku na dom bogatego 
kupca. Sallir, jeden z pracodawców, z pomocą zdobytego złota 
pragnie zasiąść na tronie Orgonu. Tymczasem niebo rozbłyska 
czerwienią – znak, że kolejna pieczęć Władcy Ciemności została 
zniszczona.
Na Księżycu Czarnej Ręki pojawia się twarz Sarhana, która 
może doprowadzić do szaleństwa tych, którzy spojrzą w górę.
Gracze docierają do podniszczonego orgońskiego miasta i roz-
dzielają się z pracodawcami (jeśli nie zrobili tego wcześniej). 
Gdy opuszczają miasto dostają się do niewoli i mają stać się 
ofiarą dla Skerzahra. Dzięki pomocy pewnego człowieka ucie-
kają, dostają się do górskiej fortecy i przypadkowo stają się 
pionkami w rozgrywce między dwoma twierdzami – należącej 
do maga służącego Sarhanowi oraz opanowanej przez orczych 
wyznawców Skerzahra.
Ostatecznie uciekają na południe – w stronę Orgonu…

przygoda | Aphalon, fantasy

Poprzednie części kampanii „Uwolnić Władcę Ciemności” znajdziesz w numerach 3, 5 i 7 Wieży Snów dostępnych w dziale 
download na stronie www.wiezasnow.prv.pl.

W
yk

or
zy

st
an

o 
ilu

st
ra

cj
ę 

au
to

rs
tw

a 
va

ls
ha

re
ss

wolnikach, którymi okazują się bohaterom znane, bliskie (i żywe) 
postacie. Jeden z elfów mówi głośno, że to ku czci Sarhana…

Jeśli gracze uwolnią bliskich, przegrają zaufanie Czarnego In-
nego. Scena druga. Pamiętaj, aby zaaranżować wszystko tak, by 
gracze się nie domyślili niczego.

Bohaterowie, idąc przez las, wreszcie stwierdzają, że są w zu-
pełnie innym miejscu. Tu, dla odróżnienia, rosną przepiękne drze-
wa, podobnie jak cała otaczająca ich przyroda. Widzą w oddali 
„osadę” Elfów Avatari, którzy zapraszają bohaterów do siebie, 
goszczą… Trochę to potrwa, a następnie pojawia się żądna krwi 

http://www.wiezasnow.prv.pl
http://www.digart.pl/member.php?nick=Valsharess
mailto:peter_forsberg@o2.pl
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armia orków i ich sojuszników z oznakami, które jednoznacznie 
wskazują poparcie dla Sarhana, niszcząc wszystko po drodze 
i mordując Avatari.

Co zrobią gracze? Przeciwstawienie się armii Sarhana ozna-
cza przegraną…

W kolejnej iluzji bohaterowie graczy zostają złapani przez 
potężne cienie-demony, czczące Władcę Ciemności. Następnie 
przykuwają gdzieś w malowniczej scenerii wysokich, ostrych 
szczytów Gór Dzikich do skał. Rozkazują przyznać głośno, że 
Sarhan jest najpotężniejszym Innym na całym Aphalonie, a na-
stępnie zmuszają do deklaracji, że będą czcić Sarhana i wyko-
nywać jego lub demonów polecenia po wieczność – a pakt mają 
przypieczętować własną krwią…

Wreszcie drużyna wychodzi z iluzji. Teraz kampania rozwi-
dla się na dwie zupełnie różne ścieżki, w zależności od tego, jak 
iluzoryczne testy przebiegły. Wersja pierwsza – kiedy wszystko 
przebiegło pomyślnie (co nie znaczy, że i dalej tak będzie!), to 
znaczy gracze zostali wiernymi wyznawcami Sarhana. Myślę, że 
jest ciekawsza. Druga natomiast, kiedy przynajmniej jeden z te-
stów zawalili i tym samym się odwrócili od Władcy Ciemności. 
Zaczniemy od tej drugiej.

DRUŻYNA SPRZECIWIA SIĘ SARHANOWI!
Demon wściekł się niesamowicie, a cała iluzja w ułamku se-

kundy zniknęła. Brak czerwonej mgły dookoła, przed drużyną 
unosi się jedynie potężny, wysoki, skrzydlasty cień, który nawet 
w świetle dnia wygląda przerażająco.

– Sprzeciwiliście się woli Sarhana! – zagrzmiał demon i zaczął 
tworzyć najprzeróżniejsze bestie, które momentalnie powstawały 
z ziemi i atakowały graczy.

Postaraj się zrobić wszystko (czyli siłę potworów, szybkość ich 
powstawania itd.) tak, by jednocześnie gracze czuli nóż na gardle, 
poczuli się zagrożeni, ale jednak nie zginęli. Powinni sobie pora-
dzić, zważywszy na ich obecną siłę.

Demon, widząc, że gracze pokonali jego bestie – choć nie bez 
problemów – odleciał na północ, wygrażąjąc, że powróci tutaj 
z armią, która zmiecie ich i wszystko po drodze z powierzchni 
ziemi. Gracze chcąc nie chcąc odchodzą. Po drodze napotykają 
kolejne dzieła zniszczenia, aby pod wieczór dotrzeć do (jeszcze 
całego) miasta orgońskiego. Wydaje się to dobre miejsce na ukry-
cie się i spoczynek. Ale do czasu… Zanim słońce wstanie, obu-
dzą graczy jęki i krzyki przerażenia mieszkańców. Nad miastem 
latają demony, a w tą stronę z oddali – z północy – zbliża się po-
tężna armia Sarhana, pełna orków, trolli, ogrów, liedów, udungów 
oraz innych stworzeń – niektórych tak okropnych, że nawet ich 
wyobraźnia nie byłaby w stanie stworzyć czegoś podobnego. Nie 
ma wątpliwości – każdego, kto tu zostanie, czeka tylko śmierć. 
Zatem w mieście zapanowała panika, wszyscy zaczęli się tłoczyć 
przy południowej bramie.

Najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z bramy wschod-
niej lub zachodniej – co prawda przeleci koło graczy kilka strzał 
z oddali, jednak co najwyżej trafią w tarczę czy odbiją się od
hełmu (zbyt duża odległość na celny strzał). Najgorszym – pró-
ba szybkiego wyjścia północną bramą, gdyż tam zdążą dotrzeć 
pierwsze potwory armii, i przedzieranie się przez armię to niemal 
pewna śmierć. Przy południowej natomiast zgromadziło się całe 
miasto i każdy walczy o życie, nie bacząc na innych. Jeśli gracze 
będą chcieli jednak skorzystać z tej bramy, to będą musieli użyć 
siły przeciwko innym uciekającym Orgończykom…

A wysoko na murach przy południowej bramie stoi tajemni-
cza postać – potężny rycerz z rozwianymi wiatrem brązowymi 
włosami. W dłoniach dzierży ogromny, płonący szkarłatem miecz 

dwuręczny i spokojnie obserwuje sytuację, od czasu do czasu 
krzycząc do ludzi, żeby się opanowali, że jeśli się zorganizują, 
to każdy ujdzie z życiem. Nikt go jednak nie słucha – każdy na-
wet zabije niedawnego sąsiada, byleby ujść z życiem przed grozą, 
jaką zgotował Sarhan.

Bohaterom graczy udało się jakimś cudem uciec. Miasto oraz 
tych mieszkańców, którzy nie zdążyli zbiec, czeka zagłada. Rycerz 
w ostatniej chwili, kiedy orki i ich sojusznicy dosięgnęli ostatnich 
z uciekających (zapewne starców, kobiety lub dzieci) zeskoczył 
z murów na podlatującego lieda i odleciał daleko na południe, nie 
oglądając się na chaos, który pozostał w tyle. Gracze musieli się 
ratować własnymi nogami.

Teraz już wiedzą, że nie mogą na dłużej nigdzie zabawić. 
A gdyby wpadli na pomysł, aby udać się na zachód lub na północ 
– z pewnością szybko z niego zrezygnują, bo natkną się na lotne 
patrole lub, co gorsza, potężną armię. Droga na wschód odpada 
z oczywistych względów – tam jest morze! Jedynym sensownym 
wyjściem wydaje się zatem ucieczka do Cesarstwa Rovonsu.

A gdyby gracze zechcieli jednak udać się do Simirionu – to 
spotka ich gorzkie rozczarowanie. Simirion już został zawładnięty 
przez sługi Sarhana. A wszyscy podwładni Czarnego Innego wie-
dzą, że gracze to wrogowie. Uwaga – poniższą wędrówkę można 
(a nawet należy) urozmaicić.

Po długiej i męczącej wędrówce trwającej wiele dni, druży-
na dociera do stolicy najpotężniejszego państwa Aphalonu – do 
Nimelgen. Bohaterowie zostają przez strażników zaprowadzeni 
przed oblicze najwyższego dowódcy wojsk rovońskich, który 
proponuje im udział w wojnie przeciwko Sarhanowi.

W zależności od tego, czy drużyna przystanie i jak przedsta-
wi znaczenie i siłę swojego wsparcia dla wojsk rovońskich, może 
wynegocjować cenę. Może to być cokolwiek – złoto, ziemia, sta-
nowisko… Jeśli się nie zgodzą, zostaną wydaleni z miasta („jeste-

Jakub „JakkaS” Kasper

Uwolnić Władcę Ciemności

mailto:kasperjakub@wp.pl
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ście z nami lub przeciwko nam!”). W przeciwnym wypadku mają 
trochę czasu wytchnienia za murami Nimelgen. W pierwszym wy-
padku gracze zapewne ruszą do Morotanu (gdzie w końcu i tak 
trafią, bez względu na rozwój wydarzeń…), w drugim powinie-
neś zapoznać graczy ze „śmietanką towarzyską” Rovonsu – tak, 
żeby wierzyli w zwycięstwo nad siłami Sarhana (znowu sztuczka 
psychologiczna – jeśli gracze zobaczą, jak dokładnie przygoto-
wałeś wszystkich szlachciców, dowódców, magów czy inne osoby 
na najwyższych stanowiskach, to zapewne dojdą do wniosku, że 
tak rozwinięci bohaterowie nie mogą ot tak sobie zginąć – i tu się 
pomylą!), i żeby tym większe było ich rozczarowanie…

Wielka bitwa! Nocą naprzeciw siebie na stepach rovońskich 
stanęły dwie potęgi – niezdyscyplinowana armia orków i bestii 
z najgorszych koszmarów oraz mniej liczne wojsko rovońskie 
(mimo, że ci pozbierali wszystko, co zdołali pozbierać z całego 
Rovonsu!).

Bitwa powinna dać graczom – przynajmniej na początku – na-
dzieję na zwycięstwo. Przebieg pierwszych potyczek powinien 
skłonić graczy do wniosku, że jednak wygrają z armią Sarhana. 
Jednak zrób wszystko, aby tak się nie stało. Cokolwiek – czy to 
będą posiłki, czy potężni czarnoksiężnicy, czy też demony, które 
można zabić tylko potężną magią. Gracze będą musieli ostatecz-
nie uciekać. I to nie do Nimelgen, bo tam już nie ostała się żadna 
ochrona – jedynym sensownym kierunkiem wydaje się Księżyco-
we Królestwo, ponoć kolebka ludzkości…

PAKT Z SARHANEM!
A teraz druga wersja – gdy graczom jednak udaje się przejść 

testy i wykazać się bezgranicznym posłuszeństwem wobec Władcy 
Ciemności.

Iluzja znika, i pojawia się okrutny, skrzydlaty demon.
– Bardzo dobrze! Skoro tak wielbicie nowego pana Aphalonu, 

wykażcie się! Na początek czeka was rzeź – na pewno to lubicie. 
Dołączcie do armii Sarhana, spotkacie się z nią na południu, przy 
pierwszym mieście, które napotkacie. Zamordujcie jak najwię-
cej ludzi – każdy zabity z waszej ręki oznacza większe uznanie 
w oczach Władcy!

Dalszego przebiegu na pewno domyślasz się. Tym razem bo-
haterowie graczy to druga strona frontu – ta atakująca Orgon. 
Znowu dojrzy ich tajemniczy rycerz na murach i będzie bacznie 
obserwował ich czyny. Ma to ogromne znaczenie – w następnej 
części kampanii. Gracze nie raz będą musieli się wykazać walecz-
nością i posłuszeństwem wobec Sarhana, niszcząc kolejne miasta 
orgońskie, zabijając żołnierzy, kobiety, dzieci… (nie odpuść im 
tego – a wręcz przeciwnie, niech są świadomi tego, jak nisko upa-
dli, postaw ich w najgorszych sytuacjach!).

– Do tej pory to była tylko inicjacja. – mówił po raz kolejny 
demon – Tym razem czeka wasz prawdziwe zadanie! Zniszczcie 
armię Rovonsu, a okażecie swoje przywiązanie do Sarhana!

Tutaj z kolei armia Władcy Ciemności, prowadzona przez gra-
czy (zostali awansowani na dowódców!), może odnieść klęskę! 
Stawiaj kłody pod nogi graczom tak, żeby pokonanie rovończy-
ków okazało się zadaniem niezwykle trudnym. Niech wykażą się 
inicjatywą, pomysłowością, odwagą, mądrością, przebiegłością 
– a nade wszystko strategią! Jeśli popełnią błąd i armia rovoń-
czyków uzyska na tyle przewagę, by stało się jasne dla demona 
(który ze stoickim spokojem obserwuje bitwę – i nie kiwnie nawet 
palcem, by wspomóc trudzących się na dole graczy), że strona 
Sarhana przegra bitwę, ryknie do graczy:

– Zapłacicie za swoją porażkę!
Wtedy nadejdzie jeszcze większa horda orków i innych bestii 

(nieoczekiwane posiłki, o których gracze nic nie wiedzą), włącz-
nie z demonami, i zmiotą z powierzchni ziemi armię rovońską, 
zmęczoną kilkugodzinnym bojem. Gracze będą musieli się rato-
wać ucieczką – do Rovonsu.

Jeśli jednak wykażą się wszystkimi cechami, o których wspo-
mniałem (a jak już pisałem, będzie to bardzo trudne), zyskają po-
chwały demona. Niestety, nawet jeśli armia graczy (czyli armia 
Sarhana) zyska przewagę, i tak dołączą posiłki pod przywództwem 
kilku udungów (dokładnie tylu ile jest graczy), które dokończą 
dzieła. Niestety, dlatego że Rhanguhax, udung – główny dowód-
ca wojsk z Grgx, będzie również rościł sobie prawa do pochwał 
i awansów. Wobec tego demon rozstrzygnie spór następująco:

– Dobrze, widzę, że powoli się robi ciasno wśród dowodzą-
cych. Któryś z was będzie musiał zginąć. Zarządzam łowy! Która 
grupa zabije najwięcej mieszkańców Nimelgen, ta pozostanie przy 
władzy – natomiast druga poniesie śmierć! Oczywiście ku chwale 
naszego Pana! Przy czym zabraniam zabijania się nawzajem!

Ponownie rzeź – tym razem jednak mieszkańcy Nimelgen będą 
zmuszeni do obrony, nie będą uciekać – a wręcz przeciwnie, sta-
wią twardy opór graczom. Pierwszym problemem będzie dostanie 
się do zamkniętego miasta. Demony będą obserwować rywaliza-
cję z góry.

Jedno jest pewne – to gracze poniosą porażkę, a udungi będą 
triumfować. Pewne jest też to, że nie są w stanie (zapewne pora-
nieni) stawić czoła demonom, i muszą ratować się ucieczką. Do 
Morotanu.

W następnej części czeka nas ostateczna konfrontacja sił zła 
z resztą Aphalonu. Co zrobią gracze?
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Tomasz Kucza

przygoda | Nieboracy, fantasy

Z a p o d z i a n i

Przygoda „Zapodziani” jest przeznaczona dla systemu „Niebora-
cy” i przystosowana do Drugiej Edycji (która jeszcze nie powstała), 
stąd w ramce latającej gdzieś w pobliżu znajdziesz wyjaśnienie nowej 
mechaniki – będziesz mógł stać się betatesterem! Tak! I oferujemy ci 
to całkiem za darmo. Niesamowite. Normalnie wypas. Zachęcam do 
testowania i nadesłania mi uwag i wskazówek, żebym wiedział co po-
prawić, co wyrzucić, a czym wykleić ściany w komórce. Jeśli jednak 
wolisz używać starej mechaniki – nic nie stoi na przeszkodzie, a za-
pewne tak nawet będzie łatwiej.

Jeśli nigdy nie miałeś w rękach (mackach, przyssawkach, czy też 
chwytakach mechanicznych) podręcznika, nie przejmuj się – na stronie 
Nieboraków – www.nieboracy.wrota.com.pl – możesz pobrać pełną 
wersję i szybko się zapoznać – no ba! może nawet zostać ekspertem.

Przystosowanie „Zapodzianych” do innego systemu może być 
trudne – w końcu niewiele istnieje systemów gier z tak pokręconym 
humorem. Całość parodiuje pewien popularny w Polsce serial, ale 
jego znajomość nie jest wymagana. Dla niedoinformowanych – chodzi 
o „Lost” („Zagubieni”), historię rozbitków na (niecałkiem) bezludnej 
wyspie pośrodku oceanu. Spoilerów obawiać się nie musisz, nawet je-
śli nie widziałeś wszystkich odcinków. Chyba że przypadkowo odga-
dłem prawdziwe drugie dno serialu.

Ale do rzeczy, bo zaczynam przynudzać, prawda?

EKIPA

Gracze zapewne będą stanowić typową dla Nieboraków zbieraninę 
nieudaczników – barbarzyńcy z niewielkim rozumkiem, sklerotyczne 
wiedźmy, ciemne elfy, bioenergoterapeuci… Po prostu typowa druży-
na Zacofanych KrainTM.

TŁO AKCJI

Wszystko rozpocznie się – jakżeby inaczej – w samym centrum Po-
nadwudziestoletniego Imperium, kilka lat po historii podręcznikowej. 
Władczynią nadal jest sławna Imperator Patrycja, a w barze na Rogo-
wej ciągle serwują psie szczyny. Nic się nie zmieniło.

Wspomniane centrum to metropolia Basta, uważana przez nie-
których filozofów-alkoholików za Jądro Wszechświata. Jest miastem
z przeszłością, optymiści twierdzą nawet, że ma przyszłość. Położone 
u podnóża ogromnego drewnianego Konika Szachowego, jest wspa-
niałym przykładem… wspaniałym… tego… przykładem miasta.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Gracze na początku przygody powinni zebrać się w jednym miej-

scu. Najprawdopodobniej będzie to gospoda albo inne lokum, gdzie 
można napić się czegoś mocnego, urządzić rozróbę i sprzedać unikalne 
wydanie Szachoncyklopedii Powszechnej1.

Przez drzwi wpadnie nagle do środka gruby skrzat. Powiewając 
malutkimi skrzydełkami, poszybuje w stronę stolika graczy, zatrzyma 

się na chwilę zaskoczony zawartością talerza barbarzyńcy przy sąsied-
nim stole i niespodziewanie padnie jak długi na ziemię.

Szybka obdukcja wykaże, że biedak padł od nadmiaru wódki. Stan 
zapewne nie całkiem obcy niektórym z Nieboraków, może wywołać 
współczucie, a nawet ciekawość. Zapewne też nasi (pożalcie się Bo-
gowie) bohaterowie będą wiedzieć jak działać w tak kryzysowej sy-
tuacji.

Kiedy skrzat przyjdzie do siebie, przedstawi się kulturalnie: „Jes-
fem Garibaldi”. Gdy będzie w stanie na tyle zogniskować wzrok, by 
doliczyć się Nieboraków, ucieszy się tak bardzo, że będzie chciał to 
opić. Szybko okaże się, że takich właśnie śmiałków od dłuższego cza-
su poszukiwał.

Nie będzie chciał zdradzić, po co potrzebna mu drużyna bohaterów 
(w wyobrażeniu Nieboraków) albo grupka patałachów (w rzeczywi-
stości), z chęcią zatem będzie się wypowiadał o ogromnej nagrodzie 
czekającej na śmiałków, którzy zgodzą się wyruszyć z nim na odważną 
misję. Wspomni też o pięknych kobietach na bezludnej wyspie stęsk-
nionych męskiego towarzystwa (ew. jeśli w składzie drużyny przewa-
żają kobiety, o opalonych kulturystach).

Jeśli ktoś nie jest do końca przekonany, skrzat pokiwa ze zrozu-
mieniem głową… „Tak – powie. – Doskonale rozumiem… Boicie się 
nieznanego. Obawiacie się wyzwań, prawda?”. No tak, teraz to już 
wszyscy Nieboracy powinni przystać na udział w misji skrzata. A jeśli 
nie, pozostaje wytoczyć ostatnie działo, któremu nie oprze się nawet 
najtrwardszy troll – „Wiedziałem, że się nie zgodzicie”. Zawsze dzia-
ła.

W DROGĘ CZAS

Garibaldi będzie nalegał, żeby od razu wyruszyć do jego siedziby 
i rozpocząć tajemniczą wyprawę NATYCHMIAST. Zapewne zatem 
Nieboracy skierują się w stronę centrum Basty2. Wkrótce dociera do 
nich (o ile są na tyle sprytni), że zbliżają się do Konika Szachowego. 
Okazuje się, ze Garibaldi zamieszkuje jedną z rezydencji wydrążonych 
w tej ogromnej drewnianej figurze.

W wąskiej uliczce wiodącej wokół murów otaczających Ogrody 
Imperatorskie, nagle zdają sobie sprawę, że panuje cisza. Taki rodzaj 
ciszy, który powoduje, że włosy stają dęba, a zęby same zaczynają 
grzechotać jak rozklekotany mechanizm.

To może być okazja na chwilę namysłu albo na wprowadzenie do 
akcji Zakapturzonych.

Żeby przygoda nie zrobiła się przypadkowo zbyt liniowa, w dalszej 
części opiszę tylko poszczególne miejsca, osoby i kluczowe wydarze-
nia (które mogą za sprawą graczy rozegrać się zupełnie inaczej).  Jako 
Partacz Gry musisz pilnować przebiegu fabuły, aby miała ręce, nogi 
i szypułki, a Enpece postępowali rozsądnie i zgodnie ze swoją moty-

1 No tak, jeśli w drużynie jest akwizytor, każde miejsce jest dobre, by coś sprzedać, najlepiej po „okazyjnej cenie” albo „z tym wspaniałym 
ułamanym ołówkiem gratis”, problemem może być nagły deficyt potencjalnych nabywców.

2 Jako że Basta jest uważana za Centrum Wszystkiego, może to stanowić pewien problem filozoficzny – czy Absolutne Centrum może
posiadać centrum? A jeśli tak, to czyż centrum Centrum nie jest bardziej absolutne niż pierwotne Centrum?

mailto:magnes@poczta.fm
http://nieboracy.prv.pl
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wacją. Poradzisz sobie, to proste. Gotowy? Zatem do dzieła. Wspomi-
nałem o Zakapturzonych…

ZAKAPTURZENI

Zakapturzeni. Tak, trudno nazwać ich inaczej. Ubrani w płaszcze 
z kapturami skrzętnie skrywają tożsamość. Dysponują czarnymi La-
skami Mocy – okrutną bronią, która odrzuca przeciwników na kilka 
metrów, jakby zostali trzaśnięci prądem. Może dlatego, że tak właśnie 
się dzieje, a na wszystkie strony sypią się skry.

W rzeczywistości Zakapturzeni są odłamem konspiracyjnych bojó-
wek organizacji Moherowe Berety. Faktycznie, jeśli graczom uda się 
zerwać kaptur z jakiegoś osobnika, ukaże się siwa głowa i wełniany 
beret.

Wszyscy Zakapturzeni to starsze panie (z małymi wyjątkami, np. 
Nie-tak-młodej Łucji, która ze względu na kłopoty alkoholowe myśli 
że jest starsza niż w rzeczywistości) na sterydach. Silne, mordercze 
i bezwględne. Nazywają siebie Poszukiwaczkami Zaginionej Starki 
i są bezgranicznie oddane sprawie.

Mianowicie przed dwudziestoma laty zaginęła ich przywódczyni, 
Białowłosa Starka (nazywana tak ze względu na kolor włosów, za-
awansowany wiek oraz zamiłowanie do pewnego gatunku wódki żyt-
niej) i staruszki postanowiły ją odszukać.

Są przekonane, że tajemniczy skarb, który chce odnaleźć Garibaldi, 
to właśnie owa przywódczyni, porwana przez dziadka skrzata na bez-
ludną wyspę. Tydzień temu z kolei były przekonane, że Starka poddała 
się operacji zmiany płci i zamieszkała w Wesołej Dolinie.

Jako przedstawicielki Moherowych Beretów, babcie oddają część 
Jedynemu i Niepodważalnie Słusznemu Bogowi, znanemu pod tajem-

niczym imieniem Jotienesbe (zerknij na 60 stronę podręcznika I edycji, 
Jotienesbe jest nowym imieniem boga wyznawanego przez Jedyno-
słusznowierców). Dlatego też zawsze wczesnym rankiem udają się do 

MODLITWY WYZNAWCÓW JOTIENESBE

Jedyny Słuszny Ojcze Nasz
Modlitwa sprawia, że w sali robi się ponuro, jakby dochodziło 
mniej światła. Kładą się długie cienie, a wszyscy zaczynają od-
ruchowo szeptać. Wszystkie głośniejsze odgłosy rozchodzą się 
echem. Trudność: 0.

Zdrowaśka
Wszystkie babcie słuchają poleceń osoby, która zmawia tą mo-
dlitwę. Trudność: 0.

Różaniec
Modlitwa sprawia, że zebrani poczynają ziewać i robią się śpiący, 
a po kilku powtórzeniach zasypiają. Trudność: 1.

Twoja Wina
Wypowiedzenie szeptem, rytmicznie słów „twoja wina, twoja 
wina, twoja bardzo wielka wina” powoduje ogromne wyrzuty 
sumienia u osoby, na której używana jest modlitwa. Wyrzuty 
sumienia mogą skłonić do zmiany zdania, a nawet spowodować 
chwilowe nawrócenie na Jedyną Słuszną Wiarę (dają na kilka mi-
nut cechę Poczucie Winy 3). Trudność: 1.

MECHANIKA DRUGIEJ EDYCJI

w dużym skrócie i do tego wersja ALFA 0,007

Jest to wersja wstępna, dlatego wymaga wielu testów. Jeśli 
czujesz dyskomfort, używając czegoś niedopracowanego, możesz 
zawsze wykorzystać dawną mechanikę Pierwszej Edycji. Proszę 
pamiętać, że to bardzo wstępna wersja, a wszystkie uwagi wysyłać 
KONIECZNIE na maila do mnie – magnes@poczta.fm.

Tworzenie postaci
Aktualnie proces tworzenia postaci jest jeszcze ciągle w fazie 

wstępnej, dlatego będziesz musiał użyć starej sprawdzonej metody. 
Ponieważ każda umiejętność, ułomność, przedmiot powinny mieć 
przyporządkowaną liczbę od 0-4 określającą poziom (np. Fobia 
przed Milutkimi Stworzonkami 2), będziesz musiał je dodać (wy-
myślić albo wylosować). Liczby te potem odgrywają ważną rolę 
przy testach (im więcej tym większe znaczenie ma dana rzecz).

Testy
Wymagają teraz rzutu dwoma kostkami ośmiościennymi (oktost-

kami). Jedynka na pierwszej kości oznacza magiczną porażkę, 
ósemka magiczny sukces. W tych przypadkach druga kostka określa 
KLIMAT zdarzenia (patrz 35 strona podręcznika I edycji): 1 – nud-
ne, 2 – głupie, 3 – nieprawdopodobne, 4 – superbohaterskie, 5 – ta-
jemnicze, 6 – destrukcyjne, 7 – patetyczne, 8 – absurdalne.

Gdy zaś wypadła na pierwszej kości liczba od 2-7, to jeśli jest 
parzysta oznacza, że gracz, aby odnieść sukces musi nazbierać tyle 
(punktów) przewag, ile wyrzucił na drugiej kostce plus trudność. 
Jeśli wypadła liczba nieparzysta, to wartość przeszkód nie może 
(tutaj głównie Partacz Gry i ewentualnie inni gracze wymyślają) 
przekroczyć wyrzuconej liczby minus trudność.

Trudność testu: ustaloną na oko (1-4) odejmujesz od ilości prze-
wag, które trzeba nazbierać lub dodajesz do ilości przeszkód, któ-
rych nie można nazbierać.

Jak widzisz opisałem to bardzo skrótowo. Dlatego przykład, któ-
ry może trochę rozjaśni.

Przykład
Nieborak Lopez spada z balkonu, gracz deklaruje, że Lopez 

wyciąga z plecaka linę i zarzuca na jakiś występ, aby wspiąć się 
z powrotem. Rozpatrzmy przypadki, gdy wyrzucił różne wyniki na 
kostkach.

1. Wyrzucił 1 i 5. Czyli magiczna porażka w klimacie „tajemni-
cze”… Partacz Gry opisuje: wyjąłeś linę z plecaka, rzuciłeś, za-
czepiła o coś, ale nagle wyglądowałeś z hukiem na bruku, a lina 
gdzieś się zapodziała.

2. Wyrzucił 8 i 7. Sukces w klimacie „patetyczne”. Partacz Gry 
opisuje: bez pośpiechu wyjąłeś linę, pęd powietrza rozwiewał 
ci włosy, z wprawą zarzuciłeś pętlę za kamiennego gargulca i z 
gracją wspiąłeś się na balkon.

3. Wyrzucił 6 i 4. 6, czyli parzyste, oznacza że gracz musi nazbie-
rać 4 przewagi. Zagląda do karty postaci i szybko (akcja powinna 
się dziać w miarę możliwości bez przestojów) „licytuje” punkty: 
Lopez ma cechę Szybki 4 (co daje już 4 punkty!) oraz jest człon-
kiem Klubu Linoskoczków (kluby mogą dać jeden punkt, jeśli 
Partacz Gry się zgodzi – wiele tutaj zależy od niego, czy takie 
niepewne punkty uzna czy nie). Partacz opisuje, że Lopez zarzu-
cił linę i wspiął się na balkon.

4. Wyrzucił 5 i 3. Nie jest dobrze. Wystarczą 3 przeszkody, żeby 
Lopez spadł. Partacz Gry od razu je znajduje (nie powinien wy-
myślać niczego, o czym nie wspominał wcześniej): Lopez jest 
lekko podpity (co daje jedną przeszkodę) i ma Niezręczność 2 
(co daje w sumie 3). Ponieważ punktów jest dokładnie tyle ile 
ma być, ani mniej, ani więcej, zamiast sukcesu lub porażki mamy 
tzw. potknięcie, czyli „nie całkiem się udało”. Lopez zarzuca 
linę, ale na gargulca, który zaczyna się trzepotać i nasz Nieborak 
chwieje się zawieszony na linie.

Zdaję sobie sprawę, że system jest jeszcze mocno niedopracowa-
ny i prowadzenie według niego może być ciężkie, dlatego jeśli nie 
czujesz się na siłach – użyj mechaniki Pierwszej Edycji. Załączyłem 
go tylko dla testów i dlatego jeszcze raz apeluję o nadsyłanie wszel-
kich uwag, jakie się odnośnie niego Wam nasunęły.

Tomasz Kucza

mailto:magnes@poczta.fm
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świątyni na modły, dysponują także pewnymi potężnymi modlitwami 
(ramka na poprzedniej stronie).

Zakapturzeni opisani są cechami (mogą się nieco różnić zależnie 
od osobnika): Laska Mocy 3, Zwinność 2, Okrucieństwo 3, Fanatyzm 
4, Modlitwy 2, Reumatyzm 2, Strzykanie w Krzyżu 1, Skrzekliwy 
Okrzyk Bojowy 1, Łatwowierność 3, Głupota 2.

TAJEMNICA GARIBALDIEGO

Stary Skrzat od wielu lat konstruuje w swoim warsztacie statek la-
tający, którym chce udać się na wyspę, gdzie jego dziadek pozosta-
wił legendarny skarb. Posiada mapę, a że jest dobrym, chociaż nieco 
szalonym, konstruktorem (szczególnie gdy nasyci odpowiednio krew 
alkoholem), gdy skończy okręt, zamierza wyruszyć na wyprawę, by 
skarb odzyskać.

Śmiałkom gotowym pracować jako załoga i pomóc we wszystkich 
problemach, jakie mogą się znaleźć na drodzę z punktu A do B (gdzie 
A to Basta, a B to Wyspa, trochę myląco) obieca udział w skarbie.

ATAK ZAKAPTURZONYCH

Zapewne podczas drogi do domu Garibaldiego, gracze zostaną na-
gle otoczeni przez hordę zakapturzonych, uzbrojonych w czarne laski 
osobników. To Poszukiwaczki podejmą próbę porwania Garibaldiego, 
aby zmusić go do oddania statku i wskazania drogi do skarbu (czyli 
domniemanej Starki).

Wynik starcia jest niepewny, ponieważ Moherowe Berety to dobrze 
wyszkolone oddziały, dodatkowo na sterydach. Dodatkowo gracze nie 
wiedzą z kim mają do czynienia (co może być dodatkową przeszko-
dą).

Możliwe, że uda im się porwać skrzata, wtedy błyskawicznie po-
niosą go w ciemną uliczkę i znikną w jakiejś świątyni, a tam Niebo-
racy już ich nie znajdą. W najgorszym przypadku pokonają graczy 
i zostawią rozbitych na ulicy, porywając Garibaldiego. Może się też 
zdarzyć, że akcja się nie uda, wtedy zgodnie się wycofają.

W każdym bądź razie, jeśli skrzat został porwany, chwilę później 
niebo przetnie z warkotem ogromna maszyna latająca przypominają-
ca sterowiec, a napędzana wielkim warczącym wywernem. Z pokładu 
słychać szyderczy śmiech Poszukiwaczek. Można też będzie usłyszeć 
chichot torturowanego piórkiem skrzata.

Pościg lądem za odlatującym sterowcem zaprowadzi graczy do por-
tu, gdzie latający statek szybko zniknie na horyzoncie.

SORINA SKRZYDLATKA

W każdym wypadku na spotkanie bohaterów wyjdzie (albo raczej 
– wyfrunie) młodziutka skrzatka Sorina zwana Skrzydlatką. Jest córką 
Garibaldiego (o czym gracze nie muszą wiedzieć). Z łatwością wyko-
rzystuje swój urok, aby przekonać Nieboraków do zrobienia tego, co 
chce. Jeśli jej ojciec został porwany, rozpłacze się i namówi graczy, 
by wzięli jego statek i ruszyli na wyspę, bo zapewne tam udały się 
porywaczki.

WARSZTAT GARIBALDIEGO

Albo Sorina, albo Garibaldi zaprowadzą ich w końcu do warszta-
tu skrzata. Dom dobudowany został do drewnianej podstawy Koni-
ka Szachowego, wydaje się niewielkim piegiem na ogromnej figurce
– jednym z wielu faktycznie, bo Dzielnica Drewniana jest rozległa 
i rozciąga się na wiele pięter, aż na szczyt okrągłej Podstawy Konika 
Szachowego.

Mieszkanie skrzatów składa się z obszernego salonu z dziwacznymi 
meblami – najwyraźniej zrobionymi przez gospodarza – kuchni, z któ-
rej dobiega dziwny świst, oraz niewielkiego pokoju Soriny. Warsztat 
znajduje się na górze – wchodzi się tam po krętych, po wydrążonych 
w drewnie schodach.

Wnętrze przypominałoby laboratorium Leonardo da Vinci, gdyby 
słynny konstruktor z naszego świata znajdował się wiecznie w sta-
nie upojenia alkoholowego. Sorina zagrzeje herbatki i ugości graczy, 
a Garibaldi będzie powoli trzeźwiał (a jeśli został porwany, to już jest 
trzeźwy i dodatkowo przerażony na statku Zakapturzonych).

W warsztacie oprócz planów znajdują się także książki, w więk-
szości powieści podróżnicze oraz stosy butelek, niemal wyłącznie pu-
stych.

W przyległym do warsztatu gabinecie, który znajduje się za ukry-
tym przejściem (za obrazem, który przedstawia człowieka wchodzące-

go w ciemny korytarz i mrużącego jedno oko) znajdą kolekcję alkoholi 
całego świata (co zapewne opóźni wyruszenie w podróż), niestety nie-
wiele butelek jest pełnych.

Na biurku znajdą mapę prowadzącą na wyspę dziadka Garibaldiego 
oraz złoty kluczyk w kształcie śledzika, który sluży do odpalenia sil-
nika statku skrzata. (Oczywiście prawdopodobieństwo, że nikt nie po-
łknie takiej ewidentnej zagrychy jest bliskie zera. Ciekawe jak potem 
odzyskają klucz, bo bez niego statek nie poleci!)

Kiedy zaczną jakąkolwiek rozmowę, usłyszą ciche szemranie, 
jakby ktoś powtarzał ich słowa. Dom został bowiem zapluskwowany 
– pod stolikiem w salonie, za obrazem w warsztacie i w dzwonku do 
drzwi znajdują się trzy pluskwy. Robaki są już stare (Poszukiwaczki 
używają ich od wielu lat) i nabrały dziwnego zwyczaju powtarzania 
wszystkiego co usłyszą (stąd szemranie). Jeśli zostaną odkryte, spró-
bują uciec (potrafią fruwać), aby zanieść zebrane informacje do centra-
li Moherowych Beretów. Tam czeka już Oddział Kamień Kaze, który 
dostał zadanie wysadzenia okrętu graczy w powietrze, zanim odlecą. 
Ponieważ Berety nie wiedzą, gdzie się znajduje, musiały podsłuchać 
to w rozmowie. Jeśli pluskwy nic nie wydobyły, za graczami zostanie 
wysłany wiekowy chochlik Ygmir, który ma wyśledzić miejsce ukry-
cia okrętu.

LATAWIEC

Znalezienie okrętu nie powinno być trudne – Sorina zna miejsce, 
gdzie jest ukryty (wielka stodoła z otwieranym dachem dwie przeczni-
ce dalej), poza tym na mapie jest narysowana droga do doku, gdzie 
został przez Garibalda zbudowany. Pewnym szokiem może się okazać 
jego wygląd. Wprawdzie skrzat był genialnym konstruktorem, ale miał 
zerowe umiejętności rysownicze, stąd schemat jego autorstwa na na-
stępnej stronie jest tylko namiastką prawdziwego „Latawca do Świtu”. 
Tak bowiem maszyneria została nazwana.

Jak go najprościej opisać? Wyobraźcie sobie trzmiela, który za-
miast skrzydeł ma trzy ogromne śmigła. Dodatkowo wcale nie pozbył 
się cech trzmiela. Łypie oczami, jest gruby, włochaty i pomarańczowy, 

www.aoi-hitomi.deviantart.com

Zapodziani

http://www.aoi-hitomi.deviantart.com/
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dodatkowo, jak się szybko okaże, buczy dokładnie jak trzmiel, tylko 
głośniej.

Na głowie ma koło sterownicze i dziwne pokrętła oraz Stacyjkę 
– skrzyneczkę, do której trzeba włożyć śledzika, żeby Latawiec mógł 
wystartować (nikt nie wie dlaczego tak jest, nawet skrzat nie pamię-
ta). Garibaldi skonstruował statek ze zmutowanego magicznie trzmiela 
oraz kilku palm daktylowych.

URZĄD PODATKOWY

Garibaldi ze względu na spore wydatki na napoje wyskokowe nie 
marnował pieniędzy na takie szczegóły jak podatki. Dlatego, gdy pod 
drzwiami stodoły pojawią się gracze z Soriną, natychmiast otoczy ich 
grupa Ludzi w Czerni. Dawniej nazywani Poborcami Podatkowymi 
zostali za panowania Patrycji przemianowani na Urzędników Państwo-
wych zwanych pospolicie UPekami.

Uzbrojeni w nakaz sądowy i służbowe pistolety na strzałki będą 
chcieli aresztować Garibaldiego (raczej nic nie jest w stanie ich przed 
tym powstrzymać) oraz skonfiskować Latawca. Jak powstrzymać UPe-
ków przed konfiskatą najważniejszej rzeczy w tym scenariuszu? Gra-
cze mogą trochę pogłówkować. Walka z UPekami nie daje większych 
szans, ponieważ posiadają zniewalającą umiejętność „Pałowanie”, co 
pozwala im znokautować niemal każdego w połączeniu z pistoletami 
na strzałki oraz służbowymi pałkami. Jeśli Latawiec zostanie skonfi-
skowany (pozostaje pytanie jak UPecy skonfiskują ogromnego trzmie-
la) gracze będą musieli go odzyskać lub znaleźć inny środek transpor-
tu.

UPek
cechy: Pałowanie 4, Strzelanie 2, Poważna Twarz 4 (ucina wszelkie 

żarty), Odporność 3 (ogólna), Branie łapówek niepostrzeżenie 4
posiada: Pistolet na Strzałki 2, Pałka Służbowa 2

ODDZIAŁ KAMIEŃ KAZE

Ledwie Upecy zniknęli, pojawia się gorsze zagrożenie – o ile cho-
chlik Ygmir lub pluskwy dały znać Moherowym Beretom, gdzie jest 
statek skrzata – czyli słynny Oddział Kamień Kaze. Oddział bojowy 
wyposażony jest w słynne kamienie Kaze, które wybuchają, gdy się 
nimi potrząśnie (stąd nieprawidłowe przekonanie, że Oddział Kamień 
Kaze składa się z samobójców, ponieważ trzęsące się ręce albo uty-
kanie może łatwo skończyć się dziurą w ziemi). Ubrani w Moherowe 
Berety bojownicy – w postaci staruszków w garniturach – zamierzają 
zniszczyć Latawca. Ustal ilość bojowników zależnie od siły graczy, 
aby walka była w miarę wyrównana. Bojownicy próbują podejść jak 
najbliżej stodoły i rzucić kamieniem, żeby wysadzić Latawca.

Bojownik Kamień Kaze
cechy: Wiara 4, Chodzenie 1, Utykanie 2, Bolące Stawy 3, Skost-

nienie 2
posiada: jeden Kamień Kaze 3

Kiedy walka się zakończy (zakładam, że na korzyść graczy, bo jeśli 
nie – będą musieli szukać innego środka transportu na wyspę), Nie-

boracy powinni szybko naprawić maszynę (na pewno sobie poradzą, 
w końcu tacy z nich zręczni i inteligentni osobnicy, prawda?) z pomo-
cą Soriny i ruszyć w drogę…

PODRÓŻ LATAWCA DO ŚWITU

Kiedy w końcu graczom uda się wystartować, mogą nareszcie pole-
cieć w stronę wyspy. Po drodze może ich jeszcze spotkać kilka niespo-
dzianek, szczególnie jeśli dotychczas nie mieli styczności z Kamień 
Kaze (bo np. pozbyli się odpowiednio szybko pluskw i chochlika), 
mogą mieć problemy ze źle zreperowanym trzmielem, a jeśli Garibaldi 
jest w więzieniu mogą się zdecydować go wyratować (to już zosta-
wiam improwizacji Partacza Gry), zaś jeśli leci z nimi, na pewno cią-
gle wprowadza unowocześnienia. Sorina (musi koniecznie się z nimi 
zabrać! nie da się jej zostawić, zawsze znajdzie sposób, by także lecieć 
– może nawet przekonać jakiegoś Nieboraka, by ukrył ją w jakimś 
kufrze itp.) zacznie śpiewać cienkim głosem, co szybko doprowadzi 
wszystkich do szału i okaże się, że zabrała ze sobą swój Aparat Gra-
fotoniczny, który pozwala na robienie rysunków, ale strasznie skrzypi, 
dodatkowo grozi wybuchem (raz na osiem razy, czyli każde zdjęcie to 
rzut kostką ośmiościenną wydobywa się z niego kolorowy dym, który 
zostawia smugę jak za odrzutowcem i zdradza pozycję graczy innym 
latającym stworom). W powietrzu zaś jest mrowie różnych proble-
mów. Przykładowo:

– „O rany! Piraci!” – czyli klasyczny motyw. Pojawia się na ho-
ryzoncie latający statek pod piracką banderą. Czeka ich mordercza 
ucieczka, zbrojenie się, próby uniknięcia starcia (albo przeciwnie – dą-
żenie do niego), a na końcu okaże się, że statek jest ciut mniejszy niż 
się wydawało… Ktoś zauważy w końcu, że to… zabawkowy, zdalnie 
sterowany model statku pirackiego, którym steruje poprzez Magiczne 
Dudy Sterujące chłopaczek na dole, tam na brzegu morza.

– „Prędkość? Przekroczyliśmy prędkość?” – graczy zatrzymuje 
drogówka na parowych skuterach. Dostają mandacik, który polega na 
skonfiskowaniu całej wódki i innych napojów wysokowych, jakie mają 
na pokładzie. Mogą uciekać, próbować walczyć, użyć przekupstwa.

– „S.O.S” – zauważają na morzu niewielką łódkę i człowieczka 
skaczącego z białą flagą. Gdy zabiorą go na pokład okaże się, że czło-
wieczek jest wampirem na głodzie, bo od dawna dryfował na morzu.

– „Kwa kwa” – dwie kaczki zaczynają lecieć nad statkiem graczy 
i zrzucać na nich balast. Pozbycie się upartych ptaków może być kło-
potliwe.

– „Ja chcę siusiu” – Sorina nagle, kiedy lecą nad otwartym oceanem, 
stwierdziła, że chce siusiu, ale na osobności, ewentualnie zgodzi się 
na kompromis: Nieboracy muszą przejść na drugą stronę statku i siąść 
tyłem, w czasie gdy będzie załatwiała potrzebę. Takie przemieszcze-
nia mogą spowodować problemy w utrzymaniu stabilności lotu przez 
trzmiela.

– „Przepraszam, którędy do Basty” – czują dziwny powiew od 
wschodu i nagle ktoś stuka jednego z nich w ramię, to dziwny gostek 
na latającym dywanie, pyta o drogę do Basty, przypadkowo na pokład 
Latawca spada mu dzbanek z wężem dusicielem, czego nie zauważa 
i odlatuje.

No tak… I najważniejsze. Statek nieprzypadkowo nazywa się La-
tawcem do Świtu. Trzmiel, gdy tylko ujrzy słońce na wschodzie, na-
tychmiast zasypia. Jeśli nie zabawią zbytnio po drodze, zapewne w ten 
sposób wylądują na wyspie – rozbiją się wraz z chrapiącym spokojnie 
trzmielem.

WYSPA

Wygląda jak typowa wyspa. Jest owalna, porośnięta palmami i z 
góry wygląda trochę jak kanapka z ogromną ilością rzeżuchy. Gracze 
tak czy inaczej – rozbijając się, lądując, wypływając, czy też wycho-
dząc – znajdą się ostatecznie na plaży. Rozejrzą się wokół, może skrzy-
wią się, widząc Latawca leżącego do góry brzuchem z wywalonym ję-
zorem – i szybko zrozumieją, że się… zapodziali!

A przed nimi ważne zadania: znaleźć skarb, być może odbić Zakap-
turzonym Garibaldiego (bo inaczej Sorina wydrapie im oczy i zapłacze 
się biedaczka na śmierć – niekoniecznie w tej kolejności), a także wy-
dostać się z tego pokręconego lądu!

REJONY WYSPY

Wyspa posiada swoje własne anomalie czasoprzestrzenne. W ich 
wyniku przemieszczanie się jest dziwaczne, a losowe spotkania zda-

Tomasz Kucza
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rzają się częściej niż podpowiadałaby statystyka, czy chociażby zdro-
wy (a nawet lekko nadpsuty) rozum. W każdym bądź razie, aby gdzieś 
trafić najlepiej wejść w las, a aby kogoś spotkać najlepiej spacerować 
leśną drogą.

Plaża
Na plaży jest głównie piasek i muszelki. Muszelki są fajne. Poza 

tym można natknąć się kraby… Uhm…
To tutaj wszystko się zaczyna i kończy. Na plaży zawsze można 

spotkać jakiegoś rozbitka, który chodzi sobie, ot tak, dla zabawy. Poza 
tym niektórzy ustawili sobie tutaj przyczepy kampingowe. Tak, wiem 
o co zaraz spytasz, skąd mieli przyczepy? Spadły z nieba razem z lo-
dówką, ale niestety lodówkę skonfiskował Sojer.

Las
Tutaj dzieje się główna akcja, a wszyscy przypadkowo na siebie 

wpadają. W lesie można spotkać Niewidzialnego Potwora, natknąć się 
na Innych albo znaleźć Pingwina (patrz: Możliwe Wydarzenia). Jeśli 
chcemy trafić w jakieś konkretne miejsce, musimy koniecznie iść przez
las. Ewentualnie możemy też spróbować powędrować plażą.

Jaskinie
Puste, w środku można znaleźć tylko pustą trumnę wyścieloną ak-

samitem. Nikt nie wie czyja to, chociaż niektórzy nabijają się, że na-
leży do ojca Rogatego Dżakiego, dlatego jest pusta. Z niewiadomych 
powodów bowiem wszyscy uważają, że Dżaka zjadł swojego ojca. 
Może dlatego że widziano już jak je wszystko inne. Tutaj mieszka so-
bie babcia Alicja w niewielkim szałasie. Już z daleka można zauważyć 
dym nad ogniskiem – robi sobie herbatkę. Graczy poczęstuje natych-
miast ciasteczkami cynamonowymi.

Czarna Skała
Tutaj kręci się transwestytka Daniel. Można łatwo zostać przez nią 

postrzelonym, bo lubi strzelać z łuku, a ma też cięższą artylerię. Czar-
na skała to maleńki czarny kamyczek na wschodzie wyspy. Leży sobie 
w trawie, ledwo widoczny. Czasem przysiada na nim biedroneczka. 
Pod kamieniem znajduje się tabliczka z szesnastką (cyfrą szesnaście 
gwoli wyjaśnienia).

Dolina
Głęboka dolina, w której jest sporo wysokiej trawy, Innych, krza-

ków, dróżek i ścieżynek. Pośrodku znajduje się bacówka (baca jest nie-
obecny), pasą się stada owieczek, znajduje się także właz.

Bagnisko
Zdradliwe miejsce, ale jedyne, gdzie Dżaka znajduje swoje ulu-

bione pożywienie: pijawki wybrane wprost z żołądka Gigantycznego 
Pijawkożercy. Nazwa stwora może być myląca, jest bowiem wielkości 
kota i poluje wsysając pijawki ryjkiem.

Skaliste Wybrzeże
Można się rzucić ze skały, gdyby komuś się chciało. To tutaj za-

łożyły obóz Poszukiwaczki Zaginionej Starki i stamtąd robią wypady 
do lasu.

Pole Golfowe
Ulubione miejsce przebywania wszystkich aktorów i scenarzystów. 

Najczęściej można tam spotkać Dżakę, który lubi zjadać piłki.

Druga Strona Wyspy
Nikt nie wie co jest na drugiej stronie wyspy, a tymczasem tam 

znajduje się tabliczka z numerem 42. Dokładniej rzecz biorąc w obo-
zie Anny Marii Łucji.

WŁAZ

Zamknięty właz na środku wyspy? Podejrzane! Czyżby to tutaj krył 
się legendarny skarb dziadka Garibaldiego? Na pewno.

Aby otworzyć właz potrzebne jest coś wybuchowego, np. kamienie 
Kaze z obozu Poszukiwaczek. Jeśli uda się otworzyć właz, pierwsza 
osoba, która tam wejdzie znika i budzi się w izolatce w bunkrze.

Nikt nie wie dlaczego i nie zostanie to wyjaśnione.
Możliwe że ma to związek z zamieszkującym bunkier koboldem 

(nie pamięta za bardzo co tutaj robi, bo głównie przesiadywał w piw-
niczce z winami), który najpierw będzie próbował graczy nastraszyć 
pokaźnym arsenałem (nie zawaha się go użyć!) różnorakich broni, a na 
końcu stwierdzi, że ma dość siedzenia w zamknięciu i ucieknie z bun-
kra gdzieś w las. Chwilę później usłyszą krzyk, trzask łamanych kości 
i zadowolone pomrukiwanie Niewidocznego Potwora.

W środku oprócz dobrze zaopatrzonej spiżarni i piwniczki (w więk-
szości opróżnionej przez kobolda) znajduje się Maszyna Liczbowa, 
której brakuje sześciu tabliczek. Aby zadziałała i otworzyła wejście do 
Podziemi (a gracze myślą że do skarbu? he he, frajerzy), trzeba wy-
pełnić puste pola tabliczkami z numerami 4 8 15 16 23 42 (jeśli twoi 
gracze znają Lost i pamiętają te liczby, zmień je, np. do każdej dodając 
dwa).

Zatem Nieboracy na pewno ruszą na poszukiwanie brakujących 
tabliczek. Nie znają numerów, których trzeba użyć (a nieużytecznych 
tabliczek z różnymi numerami możesz im podrzucić sporo), żeby je 
poznać musza pogadać z Wesołym Trollem Hugo.

W jednym z pokoi bunkra gracze mogą znaleźć bezzębnego sta-
ruszka, który nie pamięta kto go tam zamknął, zacznie tylko mówić 
o balonie, którym tu przyleciał i że go niby torturowali i w ogóle, a po-
tem zupełnie zapomnieli.

MIESZKAŃCY WYSPY

Pomoc niektórych będzie potrzebna, żeby zdobyć tabliczki, inni 
będą tylko przeszkadzać, a niektórzy starać się Nieboraków pozbyć.

Rozbitkowie
Wszyscy rozbitkowie stanowią trupę teatralną „Na Dharmo”, która 

została w całości zesłana na bezludną (jak się wydawało) wyspę po fa-
talnym przedstawieniu u Imperator Patrycji, gdzie twórcy kompletnie 
pogubili się w scenariuszu, a aktorzy nie byli pewni, czy odgrywają 
właśnie retrospekcję, czy też teraźniejszość. Ponoć doszło nawet do 
sytuacji, że na scenę wracały wcześniej utłuczone postacie (zgroza! 
pomyślałby kto, że to był dramat o nieumarłych).

Rogaty Dżaka – szaman, zębaty goblin, który był głównym sce-
narzystą, do tego zajmuje się kamłaniem, czyli wali w tarczę (z braku 
bębna) i leczy ludzi za pomocą grzechotek, grzybków halucynogen-
nych i różnego świństwa które znajduje w lesie. Rogi wyrosły mu już 
na wyspie z niewyjaśnionego powodu. W pasie ma ukrytą tabliczkę 
o numerze 15 (uszkodzoną). Wie o tym tylko Kotka. Tabliczka Dża-
ki jest nadgryziona i nie będzie działać. 
Żeby w pełni zadziałała, trzeba oszukać 
Maszynę Liczącą – żeby pomyślała, że 
tabliczka jest w całości. Zostawiam 
to w gestii graczy, na pewno coś 
wykombinują (na przykład mogą 
użyć siły swojej Wiary w całość 
tabliczki albo Niewiary w jej 
nadgryzienie, żeby nabrać rze-
czywistość).

Loki – łysawy jegomość, 
który zawsze chodzi z drew-
nianym kijem z czaszką, który 
zrobił sobie, żeby wyglądać bar-
dziej na czarownika. Zna trochę 
podstawowych czarów (możesz 
wybrać jakieś z podręcznika 
I edycji), ale nie idą mu zbyt 
wprawnie. Na wyspie ma 

KNIF Z RETROSPEKCJĄ

Jeśli oglądasz „Losta”, wiesz że połowa niemal każdego odcin-
ka to retrospekcje bohaterów. Aby do tego nawiązać w Zapo-
dzianych, możesz rozpocząć grę w momencie, gdy rozbijają się 
na wyspie, potem przerwać w jakimś ciekawym momencie i… 
poprowadzić cały początek, żeby ostatecznie wrócić do wyda-
rzeń na wyspie.
Oczywiście wtedy złośliwi gracze mogą próbować zrobić 
wszystko, by nie trafić na wyspę – ale z drugiej strony takie coś
może też nieźle nakręcić fabułę i zapewnić kupę dobrej zabawy 
z przewagą tego drugiego.

Zapodziani

http://digart.pl/member.php?nick=Mateush85
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nowe hobby – poluje za pomocą różnorakich zaklęć na zające i inną 
zwierzynę. Ponoć najlepiej spisuje się mamrotka Biały Fortepian. Ce-
chą szczególną Lokiego jest fakt, że ma jedną rączkę bardziej. Bardziej 
krótką. Cieszy się z tego niezmiernie, bo zanim przybył na wyspę obie 
miał krótkie, ale teraz jedna mu się wydłużyła, 
podobno dlatego, że długo wisiał na jednej ręce 
nad klifem. Niektórzy snują inne przypuszcze-
nia. Tak naprawdę Loki jest Agentem Jej Impe-
ratorskiej Mości o kodzie 000. Nie dopuści, by 
rozbitkowie opuścili wyspę, ale może zechcieć 
pomóc graczom w zamian za fajkę, tytoń, tabakę 
czy cokolwiek innego co da się wypalić – jest bo-
wiem nałogowym palaczem, a na wyspie nie ma 
tytoniu.

Kotka – koboldka-kotołaczka, niektórzy mó-
wią że kręci z Dżaką, inni że z Sojerem, prawdo-
podobnie częściowo odpowiedzialna za rogi Dża-
kiego. Potrafi przekonać Sojera do wszystkiego.
Sama nie zrobi nic, jeśli nie będzie to wyrazem 
współczucia albo sposobem na uświadomienie 
innym, że w przeszłości była kryminalistką.

Słoneczko i Dżin – pochodzą z kraju Irakis 
zwanego Dziurą. Mówią w dziwnym języku. Słoneczko potrafi trochę
mówić w Ozorze Ymperium używanym powszechnie w większości 
miejsc Zacofanych KrainTM i czasem jak się ją poprosi, to tłumaczy 
słowa Dżina. Oboje albo się kłócą albo oddają ciekawszym zajęciom 
w swoim namiocie. Dżin został przez Słoneczko swego czasu ura-
towany z butelki i teraz spełnia jej każde życzenie. Niestety nie jest 
w tym zbyt dobry, jest bowiem zwykłym Farmerem (patrz podręcznik 
I edycji, str. 67, opis Dziury). Dżin wie co się dzieje na wyspie, bo 
zna Kapitana Nemy, wszystkim to powtarza, ale nikt go nie rozumie, 
a Słoneczko nie chce zdradzać, żeby jej nie przerazić.

Wesoły Troll Hugo – Hugo jest naprawdę wesołym trollem. W do-
mu nazywano go także Głupim Trollem (co musicie przyznać jest za-
bójczym połączeniem), a w teatrze grał głównie straszliwe potwory, 
które nie mówiły tylko porykiwały. Hugo zna liczby, które trzeba po-
dać Maszynie Liczącej, ale wyciągnięcie od niego tych liczb nie będzie 
łatwe. Zgodzi się podać kolejne liczby w zamian za: złapanie motylka, 
przyniesienie ciasteczka jagodowego, lizaka, tytkę pączusiów i żabkę 
(liczy, że ta zamieni się w królewnę – Hugo jak już mówiliśmy jest 
bardzo wesołym trollem i chociaż lubi słuchać bajek, to niewiele do 
niego dociera).

Sojer – krasnolud kleptoman, który chowa wszystko co wpadnie 
mu w łapy i zawsze zapamiętuje swoje skrytki, można od niego ku-
pić niektóre rzeczy, ale najczęściej wymaga w zamian przysługi albo 
innych przedmiotów, gracze sporo się nachodzą, żeby wydobyć coś 
z niego, zawsze pomocne będzie wsparcie Kotki. Sojer posiada w swo-
ich zapasach tabliczkę numer 4. Pierwsze co zrobi po przybyciu Nie-
boraków, to skonfiskuje i ukryje gdzieś Latawca do Świtu.

Sasaid – niewielki człowieczek z Krainy Os, chodzi w zbroi zro-
bionej z ceramicznych płytek, hełmie, nie ma brody, nosi zawsze przy 
sobie tarczę i krótki, ale szeroki miecz, wszystko co na sobie i przy 
sobie ma jest bogato zdobione w różne szlaczki. Uwielbia torturować, 
potrafi godzinami wbijać szpilki w mrówkę albo zmusić do mówienia
jeńca metodą kropli wody1. Zawsze będzie oferował pomoc w tym za-
kresie.

Pozostali: Klara, żółtoskóry ćpun Charli, Czarny Ogr po operacji 
wybielania skóry Majkel, którego syn został porwany przez Innych…

Inni – grupka szalonych tubylców, którzy wykradają dzieci i mło-
dzież z obozów rozbitków i gdzieś z nimi znikają. Inni lubią robić ka-
wały np. wmieszać się w grupę i udawać że są jednymi z rozbitków. 
Zdradza ich chorobliwy chichot, którego nie są w stanie powstrzymać, 
widząc że numer się udał. W rzeczywistości są na usługach Kapitana 
Nemego.

Zombiaki – na wyspie jest dwóch zombiaków, Bum i jego siostra 
Szampon, lubią kraść różne rzeczy innym, straszyć nocą albo podjadać 
zapasy.

Z drugiej strony wyspy – trochę rozbitków (scenarzystka i kilku 
aktorów) znajduje się po drugiej stronie wyspy. Dowodzi nimi Anna 
Maria Łucja, która ma roztrojenie jaźni. Jest z nimi także czarnoskóry 
Eko – kapłan Ekologii z Dziury. Eko zdobył tabliczkę 42, ale uznał 

to za znak nadejścia Mesjasza, wplątał sobie we 
włosy (tak że prawie jej nie widać) i wieczorem 
odprawia do niej modły. Tylko Anna Maria Łucja 
wie o tabliczce, a dodatkowo z jej trzech osobo-
wości wie wyłącznie Łucja, która podkochuje się 
w Eko.

Pozostałe osoby, potwory i inne bestie
Daniel –  transwestytka zawsze uzbrojona 

w łuk, procę, ma też dostęp do kilku kamieni 
Kaze. Szalona, lubi narobić zamieszania, np. 
w środku nocy wpakować się do obozu graczy 
krzycząc „Nadchodzą! Nadchodzą!”, a gdy gra-
cze wpadną w panikę ukraść im garnek z zupą.

Poszukiwaczki Zaginionej Starki – wylądo-
wały swoim statkiem na Skalistym Wybrzeżu, je-
śli mają ze sobą Garibaldiego, będą poddawać go 
okrutnym torturom (specjalizują się w łechtaniu 

piórkiem, mateczkowaniu, podawaniu papki, zmuszaniu do modlitw, 
a o innych metodach lepiej nie wspominać, bo są zbyt okrutne, a prze-
cież ten tekst mogą czytać dzieci…) w na szybko rozbitym obozie 
(postawiły nawet nadmuchiwaną świątynię Jotienesbe). Natychmiast 
rozpuściły na wyspie pluskwy, mają też siostrę chochlika Ygmara – 
Ygnidę, która jest dobra w skradaniu się (2), podsłuchiwaniu (3) i lubi 
dorzucać niepostrzeżenie do jedzenia podsłuchiwanych grudki ziemi, 
patyki, czy zajęcze bobki.

Kiedy Poszukiwaczki dowiedzą się, że gracze także są już na wy-
spie, naślą na nich Ygnidę oraz pluskwy. Mogą także wysłać oddział 
Kamień Kaze, by zniszczył ich obóz. Będą śledzić każdy krok Nie-
boraków – do tego celu wyekspediują Dwanaście Sióstr Śledzących, 
doskonale maskujące się staruszki, które będą pojawiały się w nie-
typowych momentach i np. pytały o drogę albo narzekały na bolące 
stawy, a w rzeczywistości będą obserwować każdy krok graczy i do-
nosić Poszukiwaczkom przez ukryte w moherowym berecie (który dla 
niepoznaki może znaleźć się w torebce) radio z anteną (słynne radio 
Moherowych Beretów – znane jako Zryjem).

Zaraz na początku Poszukiwaczki nazbierały sporo tabliczek z licz-
bami, w tym jedną użyteczną – 23. Nie znają kodu i dopóki nie pod-
słuchają Hugo albo graczy, nie będą go znały. Jeśli jednak przyuważą, 
że gracze zbierają tabliczki, same będą próbowały je odnaleźć, zebrać 
i zgromadzić w krain… w swoim obozie.

Niewidoczny Potwór – jest w rzeczywistości wielką odmianą Ma-
rylki (patrz podręcznik I edycja, pierwsza strona bestiariusza), która 
w wyniku eksperymentów genetycznych Kapitana Nemego stała się 
niewidzialna. Nie całkiem zdaje 
sobie z tego sprawę – myśli po 
prostu, że każdy ją ignoruje, 
dlatego próbuje zwrócić na 
siebie uwagę. A że zwy-
kle jest głodna, zwracanie 
uwagi często kończy się 
w jej paszczy.

Kapitan Nemy – elfi
wampir, do tego nie-
mowa i nekromanta. 
Wyspa to jego dzieło, 
pociąga za sznurki, rzą-
dzi Innymi i stara się 
zapewnić sobie odpo-
wiednią ilość młodziut-
kiej krwi. Rzadko poja-
wia się na powierzchni, 
czasem tylko ma ochotę 

1 Przez niektórych uważana za gorszą niż używanie roztopionego ołowiu. Polega na przebijaniu brzucha nieszczęsnych ofiar wolno kapią-
cymi kroplami wody. Podobno po dwóch latach takich tortur, każdy zaczyna gadać.

M
ateusz Stefanko

M
ateusz Stefanko

Tomasz Kucza
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obejrzeć zachód słońca. Wygląda na młodzieniaszka ze zmierzchwio-
nymi włosami i czerwonymi oczami. Mówi specyficznym slangiem
(na przykład: „Joł, stary, jak się masz. Ja jestem Nemy, a ty koleś?”).

Alicja – miła babcia, która znalazła się na wyspie, gdy przeszła 
przez jakieś lustro i koniecznie chce się zabrać z tymi miłymi dżen-
telmenami Nieborakami. Przynajmniej tak twierdzi. W rzeczywistości 
jest jedną z Dwunastu Sióstr Śledzących. Dostała ekskluzywne zada-
nie dostania się w szeregi graczy. Jest tak dobra w swoim fachu, że 
nawet Kleopoldyna jej nie rozpozna.

Kleopoldyna – jedna z Poszukiwaczek jest w rzeczywistości 
Agentem jej Imperatorskiej Mości o kodzie 007. Zna Lokiego. Może 
zdecydować się pomóc Nieborakom, jeśli wzbudzą jej litość. Jest miłą 
staruszką z niewielką sklerozą i ogromnymi okularami (bez których 
nic nie widzi). Ma też skłonność do pakowania się w kłopoty.

MOŻLIWE WYDARZENIA

Pingwin – Nieboracy słyszą w dżungli dziwny odłos. Przypomina 
jęki torturowanego człowieka. Jeśli odważą się zbadać co to, znajdą 
łkającego pingwina, który strasznie się biedaczek zgrzał i w zamian za 
lodówkę zdradzi gdzie jak znaleźć tabliczkę z liczbą 8.

Kradzież kamieni z obozu Poszukiwaczek – jeśli gracze zde-
cydują się ukraść kamienie Poszukiwaczek Zaginionej Starki, muszą 
zdawać sobie sprawę, że czeka ich ciężka przeprawa. Obóz zbudowa-
ny został na skraju przepaści, składa się ze świątyni z antenką (która 
pozwala komunikować się z lądem poprzez Święte Radio) obok której 
stoi zaparkowany pojazd staruszek – ciągle pilnowany przez oddział 
Starszych Bojowników z Książeczkami Mocy (3, działają podobnie 
jak Laski Mocy opisane wcześniej, poza tym umożliwiają szybkie rzu-
canie modlitw).

Świątynia otoczona jest gustownym białym płotem, wokół którego 
rozbite są namioty staruszek. Między namiotami suszy się pranie.

Oddział Kamień Kaze ma obóz trochę z boku, ze względu na skłon-
ność do wybijania dziur w ziemi. Wokół rozstawione są strażniczki 
(Zakapturzone z Laskami Mocy).

Garibaldi (jeśli został porwany) jest przywiązany do skały w po-
bliżu obozu Kamień Kaze, można go przy okazji uwolnić, jeśli gracze 
o tym pomyślą. A jeśli nie, Sorina zmusi ich do ponownego wypadu 
do obozu.

Starsi Bojownicy
cechy: Modlenie się (2), Krótkowzroczność (1), Bezzębność (1), 

Wiara (3), Słonność do Drzemki (2)
posiadają: Ksiażeczki Mocy (3)

Zombie zapluskwowane – zombie Buna i Szampony zostały poj-
mane przez Poszukiwaczki i zapluskwowane, następnie zasugerowano 
im za pomocą Prania Mózgu (2) – którym parają się Poszukiwaczki 
Dowodzące (trzy najstarsze babcie w oddziale) – że mają udać się do 

obozu graczy. Zombie będą służyć za podsłuch, a gdy nadejdzie odpo-
wiednia chwila wykonają każdy rozkaz podrzucony przez staruszki.

Porwanie Soriny – Sorina jako osoba młoda będzie celem Neme-
go. Żeby porwać dziewczynę z rąk Nieboraków może być potrzebny 
podstęp. W tym celu Nemy wyśle ubranego w kubrak młodziutkiego 
jąkałę Innego Demonda. Wyjdzie nagle z lasu i powie: „Mmmmogę 
nnnna słsłsłówko?”. Kiedy gracze podejdą do niego, grupka Innych 
porwie Sorinę. Demond jest trochę młody i niedoświadczony dlatego 
może zachowywać się podejrzanie – np. unosić kciuk, szczerzyć zęby, 
unosić brwi albo machać do porywaczy. Jeśli graczom uda się ura-
tować dziewczynę, kolejne próby będą podejmowane, każda bardziej 
„sprytna” – na przykład Nemy wyśle do nich ekipę Innych przebranych 
za lekarzy, która orzeknie, że nastąpiła wielka epidemia i trzeba Sorinę 
zamknąć w izolatce. Jeśli gracze będą wolno zastanawiać się nad na-
tłokiem słów wydobywających się z ust czołowego Innego, mogą nie 
zareagować zanim będzie za późno.

Inni
cechy: Gadanie (2), Udawanie (2), Przekonywanie (1), Przebieranie 

się (3), Głupota (2), Łatwowierność (2), Słabość Woli (1), Używanie 
Dzidy (1), Uwielbienie Żółwi (3)

posiadają (zazwyczaj): Dzida (2)

PRAWDA KRYJE SIĘ POD SKORUPĄ

W rzeczywistości wyspa to martwy i następnie ożywiony przez 
Kapitana Nemego gigantyczny żółw. Jest wydrążony w środku, gdzie 
zrobiono centrum dowodzenia i jest używany przez kapitana jako łódź 
podwodna. Od wielu wieków się nie zanurzał, dlatego pokrył się zie-
mią i zarósł drzewami, ale w każdej chwili może ponownie zejść pod 
wodę, jeśli Kapitan Nemy będzie się chciał pozbyć natrętów na górze! 
Możesz to wykorzystać, żeby na końcu nakręcić trochę akcję, kiedy 
gracze będą szukać sposobu ucieczki z zalewanej wodą wyspy.

W środku żółwia znajdują się korytarze wydrążone w wysuszonym 
mięsku i panuje nieprzyjemna duchota. Wszędzie można napotkać In-
nych (ubranych w gustowne fartuchy i zupełnie nie przypominających 
dzikusów z powierzchni), zaś w centralnej sali przechowywane są po-
rwane dzieci i młodzież podłączone do maszyn pobierających krew do 
wielkich zbiorników (oznaczonych rocznikami). Sala może przypomi-
nać składownię ludzi z Matrixa.
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Inni będą zdziwieni, jeśli w korytarzach pojawią się Nieboracy, ale 
dopóki nie zostanie ogłoszony alarm, nie będą ich niepokoić bardziej 
niż pytaniami (pod warunkiem, że na te pytania uzyskają przekonującą 
– przy ich głupocie – odpowiedź).

Centrum Sterowania znajduje się w głowie żółwia (z zewnątrz wy-
gląda jak porośnięty trawą pagórek), gdzie przez puste oczodoły moż-
na obserwować ocean. Tam najczęściej przebywa Kapitan Nemy.

Oczywiście logiczne wydaje się – a jeśli nie, Sorina chętnie gra-
czom wyjaśni z „odrobiną” wściekłości w głosie – że kolejnym za-
daniem Nieboraków będzie uratowanie więzionych przez Nemego 
nieszczęsnych dzieciaków (które mimo sporego stosu zabawek i tro-
skliwej opieki przez Innych nabawiły się anemii) – odcięcie ich od 
maszyn i zabranie razem z Rozbitkami (to już opcjonalnie) z wyspy. 
Nemy oczywiście nie będzie się chciał zgodzić, ale jest kilka sposobów 
na rozwiązanie problemu:

– Można podjąć walkę z Innymi, pamiętając, że jest ich ogromna 
ilość, Nemy jest nekromantą (może poległych przerobić na zombie), 
a Poszukiwaczki wykorzystają zamieszanie, by ukraść skrzynię ze 
skarbem albo Garibaldiego.

– Nemy podda się, gdy coś będzie grozić jego wyspie (np. gracze  
zaczną niszczyć urządzenia).

– Nemy zgodzi się wypuścić wszystkich, jeśli Sorina poprosi, bę-
dzie tak oczarowany dziewczyną, że będzie się potykał o własne nogi.

SKARB

No tak, Maszyna Licząca otworzyła przejście do wnętrza skorupy 
żółwia – tajnej łodzi Nemego. Ale gdzie jest skarb dziadka Garibaldie-
go? Sam skrzat będzie załamy, gdy okaże się że właz nie prowadzi do 
niego… Skarb – przecież po to gracze tutaj przyszli! No, i dlatego że 
Sorina pięknie poprosiła.

Ale wracając do skarbu… Garibaldi (albo Sorina, jeśli skrzata 
nie ma na wyspie) przypomni sobie, że istniała notka dziadka, gdzie 
wpominał, że na wyspie skarb jest ukryty w najbardziej widocznym 
miejscu. Okaże się, że jest to faktycznie najbardziej widoczne miejsce 
– na nosie żółwia (przynajmniej dla żółwia jest to punkt zdecydowanie 
widoczny). Można go zobaczyć z Centrum Sterowania, może o nim 
wspomnieć Nemy. Skarb kryje prosta skrzynka z napisem „Należy do 
Dziadka Garibaldiego”.

Po otwarciu skrzyni Nieboracy znajdą notkę: „Zawartość znajduje 
się w depozycie u Sojera”. Okaże się, że Sojer już skonfiskował zawar-
tość i trzeba ją od niego odzyskać.

ODZYSKIWANIE SKARBU

W zamian za oddanie skarbu, Sojer życzy sobie dwóch rzeczy:
– randki z Kotką,
– autografu Korrana Niszczyciela,
– wydostania z wyspy (odda skarb dopiero, gdy będą na jakimś stat-

ku oddalającym się stąd).
No tak, to nie będzie proste. Kotkę można przekonać podstępem 

– np. przekazując róże i mówiąc, że przysłał je Sojer, wydostanie z wy-
spy jest po drodze graczom, ale problemem może być autograf Korrana 
Niszczyciela, bo przecież barbarzyńcy nie ma na wyspie. Jeśli gracze 
jednak trochę popytają, okaże się, że:

– wśród Innych Demond jest doskonałym podrabiaczem podpisów,
– Hugo ma autograf Korrana Niszczyciela razem z rysunkiem bar-

barzyńcy,
– Sojer ma ukrytą kolekcję autografów Korrana Niszczyciela, ale 

kto wie, gdzie chowa takie rzeczy?
– autograf Korrana ma także Kleopoldyna (dawna miłość Korrana), 

ale został wytatuowany na udzie, co może być kłopotliwe.

POWRÓT?
No tak, ostatecznie zatem, by odzyskać od Sojera kopertę Dziadka 

(zdradzi, że skarb to zalakowana koperta, do której nie zaglądał, nawet 
jeśli Poszukiwaczki to usłyszą, nie poddadzą się, dopóki nie zajrzą do 
środka i nie przekonają się, czy w środku czasem nie kryje się zminia-
turyzowana Starka), trzeba dostać się na statek i wypłynąć w morze 
albo wylecieć w powietrze (radzę nie brać tego dosłownie i nie sugero-
wać w obecności Kamień Kaze).

Możliwości jest  kilka:

– Odzyskanie Latawca do Świtu od Sojera i naprawienie go, jeśli na 
wyspie jest Garibaldi poradzi sobie, jeśli trzmiel umarł przy upadku, 
konieczna będzie pomoc Nemego w ożywieniu go. Jeśli gracze zabie-
rają z wyspy dzieciaki i rozbitków, Latawiec będzie mocno zapchany 
i mocno przeciążony – może być konieczne użycie jakiegoś rodzaju 
czarów, by utrzymać go w powietrzu. (Któryś z graczy będzie miał coś 
na podorędziu? Bez tego może być konieczne nawet zrobienie kilku 
tur tam i z powrotem.)

– Ukradnięcie Poszukiwaczkom okrętu. Niewykonalne? We fron-
talnym ataku na pewno. Można jednak spróbować podstępu – wszyst-
ko w rękach graczy. Przykładowo mogą zbudować drugą świątynię 
Jotienesbe na przeciwnej stronie wyspy. Kiedy staruszki udają się 
tam na modły, ukraść statek, korzystając ze zmniejszonej liczebności 
ochroniarzy (na miejscu zostaną tylko Kamień Kaze albo Bojownicy 
– wybierz których chcesz).

– Dogadanie się z Poszukiwaczkami. Także niewykonalne? Nie 
całkiem. Jeśli gracze zgodzą się oddać skarb staruszkom, jeśli okaże 
się nim Starka i odbędą wielogodzinne modły, mogą załatwić wszyst-
kim przewóz. Należy jednak pamiętać, że łatwo o zepsucie wszystkie-
go jednym wybrykiem albo żartem. Czyli jednak niewykonalne, jeśli 
na pokład ma się zabrać Sojer, który pierwsze co zrobi, to skonfiskuje
zapas modlitewników i gdzieś ukryje, a w zamian będzie chciał kolek-
cji znaczków pocztowych z Dziury.

– Znalezienie innego sposobu transportu – jakiś smok przelatuje 
nad wyspą, statek przepływa w pobliżu? Jeśli tak, na pewno nie będzie 
takie łatwe zabranie się na pokład czy też grzbiet.

– Namówienie Nemego do zabrania wszystkich na ląd – wampir nie 
zgodzi się, jeśli nie namówi go do tego Sorina. Ponieważ jednak Inni 
obawiają się strasznego lądu mogą ogłosić strajk.

Dodatkowo, jeśli gracze chcą zabrać rozbitków (a raczej będą 
chcieli – w końcu Sojer będzie wymagał zabrania swojej osoby), to 
Loki i Kleopoldyna ruszą do akcji: jako para tajnych agentów zrobią 
wszystko przepisowo. Plan mają następujący: uśpić wszystkich herbat-
ką Kleopoldyny, związać, wpakować na statek, a rozbitków zostawić 
na wyspie (oczywiście razem z kopertą ukrytą przez Sojera). Recz ja-
sna jeśli do tego dojdzie, okaże się że plan agentów nie jest taki prosty, 
jak się wydawało.

ZAWARTOŚĆ KOPERTY DZIADKA

Kiedy już wszyscy zmierzać będą spokojnie do domu, Sojer odda 
graczom (albo Poszukiwaczkom) kopertę. Oczywiście nie można wy-
kluczyć, że Alicja zabrała się z graczami i teraz przystąpi do akcji, ter-
roryzując wszystkich straszliwą Trąbą Jeryhońską (jest to instrument, 
używany także jako broń, który pozwala na kierowanie fali sonicznej 
do celu i powoduje ogłuszenie, spękanie albo totalnie zniszczenie ofia-
ry zależnie od użytej nuty). Weźmie kopertę i przywoła przez Radio 
Zryjem swoje koleżanki. Na pożegnanie jeszcze zadmi w trąbę, by 
uszkodzić statek / żółwia (zależnie czym gracze podróżują). Odzyska-
nie koperty może być wtedy skomplikowane – ale wszystko w rękach 
graczy.

Kiedy ostatecznie otworzą zapieczętowaną kopertę, okaże się, że 
w środku jest kartka: „Mój sssskarb, mój bessssscenny sssskarb.” oraz 
sztuczna szczęka, wspaniały, gnomi wyrób, dopasowany na zamówie-
nie. Okaże się, że dziadek Garibaldiego był bezzębny, a jednocześnie 
uwielbiał jeść suharki, chrupki, ciastka i inne twarde rzeczy…

Na szczęście – jeśli zabrali Hugo na pokład – troll nagle rozpłacze 
się, bo okaże się, że worek, który podebrał Nememu nie jest pełny 
ciasteczek (jak myślał), tylko złota. Chętnie podzieli skarb po równo 
między wszystkich (a jest tego 200 szatanów).

Garibaldi i Sorina wrócą do domu. Gracze bogatsi o złote monety 
do meliny, a rozbitkowie zaczną się kłócić, o czym zrobić następne te-
atralne przedstawienie…

Tomasz Kucza
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Miłosz Cybowski

Róża Wiatrów
zarys przygody do Gasnących Słońc

przygoda | Gasnące Słońca, SF

Spisane ku chwale Wszechstwórcy przez Jego pokornego sługę 
diakona Petrusa Wysockiego

Podróż przez układ gwiezdny Shaprut nigdy nie była rzeczą prostą 
i przyjemną dla dowódców floty kosmicznej. Najbardziej zdradziec-
kim miejscem był Pas Kanya Kumari powstały w wyniku przed-
wiecznej destrukcji jeden z planet między Shaprut a Prajapati. Wedle 
opowieści w jego okolicy ludzie słyszeli dziwne głosy dochodzące 
z pustki, jednak o wiele większe niebezpieczeństwo stanowiły liczne 
zdradzieckie asteroidy, które mogły z łatwością zniszczyć lub uszko-
dzić statki. Dlatego też każdy szanujący siebie i swój okręt kapitan 
zatrudniał wykwalifikowanego nawigatora, który zwykle bez szwan-
ku dokonuje niemożliwego i przeprowadza statek na drugą stronę.

Na jednym z niewielkich handlowych okrętów Ligi znaleźli się 
BG. Mogą stanowić świtę ubogiego szlachcica, który musi dostać 
się na Shaprut, mogą być członkami załogi, ochroną okrętu lub zwy-
kłymi, wolnymi ludźmi, którzy zapragnęli odwiedzić planetę rodu al 
-Malik słynącą z wolności.

Jakkolwiek by nie było, będą mieli okazje spotkać na pokładzie 
kilka wybitnie niecodziennych osobistości oraz najpewniej zostaną 
wplątani w jedną z kilku mających tam miejsce intryg.

BARONET PIOTR IWANOWICZ DECADOS

Plugawy i cyniczny człowiek, który traktuje każdego o niższym 
statusie społecznym z wyższością i pogardą. Gdyby tylko znalazł się 
na pokładzie równy mu statusem szlachcic, prędko wyzwałby go na 
pojedynek. Rzadko wychodzi ze swojej przepełnionej oparami sel-
chaki kajuty, a jeszcze rzadziej z kimkolwiek rozmawia. Czasem 

jedynie spyta o cos kapitana lub zamieni parę słów ze swym uka-
ryjskim ochroniarzem. Fakt, iż wybrał się w podróż handlowym 
statkiem Ligi, wiąże się z przemytem selchaki, którą musi w całości 
dostarczyć do kontrahentów na Shaprut. Oczywiście nie straci okazji, 
by poczęstować narkotykiem kilka wybranych osób na pokładzie.

SILEN MUSHI

Ukaryjski ochroniarz baroneta, nigdy z nikim nie rozmawia i to-
warzyszy pracodawcy niczym cień. Jeśli jednak na pokładzie znaj-
dzie się inny przedstawiciel jego rasy, z ulgą uwolni się od uciążli-
wego towarzystwa Decadosa i zamieni z nim kilka słów. Każdy, kto 
zagrozi bezpieczeństwu Piotra Iwanowicza zginie bardzo prędko. 
W zależności od humoru ukar posłuży się albo gołymi rękami, albo 
nożem nasączonym jedną ze specjalnych trucizn. Jest również psio-
nikiem i agentem pewnego sabatu. Wie, że na okręcie znajduje się 
szpieg, który wykradł bardzo ważne dane z archiwów organizacji. 
Jego zadanie ogranicza się do odnalezienia tego człowieka, zabicia 
go i odzyskania dokumentów.

KAPITAN ARGO STILING

Postawny człowiek o przyjaznym uśmiechu, który zawsze ma ja-
kąś interesującą historię do opowiedzenia. Dowodzi „Różą Wiatrów” 
już od dziesięciu lat i w tym czasie przeżył bardzo wiele przygód. 
Jeśli nie pełni wachty na mostku, przechadza się zwykle po pokła-
dzie, prowadząc przyjazne rozmowy z pasażerami. Nawet Piotr Iwa-
nowicz odnosi się do niego z nietajonym szacunkiem. Może mieć to 
jakiś z wiązek z pomocą kapitana w przemycie selchaki, od której 
Stiling jest uzależniony. Ponadto w ładowni znajduje się szczelnie 

aut. Jakub Grygier Nordenworks

Róża Wiatrów

mailto:szmarowoz@op.pl
http://www.digart.pl/member.php?nick=norad2
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zamknięta, ceramstalowa skrzynia, którą zobowiązał się dostarczyć 
na Shaprut. Nie ma pojęcia, co się w niej znajduje, ale zapłacono mu 
dobrze za jej transport.

UCZEŃ RODD WALTER

Inżynier okrętowy, wyposażony w kilka przydatnych przy pracy 
wszczepów cybernetycznych. Najbardziej rzuca się w oczy pordze-
wiała konstrukcja ręki wyrastająca tuż obok lewego ramienia. Walter 
jest sumiennym człowiekiem, który mało mówi i zwykle przesiaduje 
na mostku, pilnując sprawności wszystkich urządzeń. Jeśli tylko ktoś 
zacznie z nim rozmowę na tematy naukowe, ożywi się i wykaże po-
nadprzeciętną wiedzą. Dzięki aparatowi cyfrowemu w oku przecho-
wuje w pamięci kopie wykradzionych pewnemu sabatowi dokumen-
tów i to właśnie on jest tym, kogo poszukuje ukar. Oryginały postara 
się podrzucić jednemu z BG. Ponadto uszkodził powłokę okrętu, 
przez co ma pewność, że będą musieli przymusowo lądować gdzieś 
w Pasie Kanya Kumari.

KAWALER FERNANDO JUAN RODRIGUEZ DE NYT

Hazat, biedny i wydziedziczony szlachetka z Vera Cruz. Wciąż 
zachowuje się niczym pełnoprawny szlachcic, choć jego zniszczo-
ne ubranie nie pasuje do tego zupełnie. Złości go arogancja Deca-
dosa, jednak ukaryjski ochroniarz zdecydowanie hamuje jego chęci 
wyzwania go na pojedynek. Hazat jest człowiekiem przyjacielskim 
i wylewnym, jeśli tylko ktoś zechce go słuchać. Jako jedyny na po-
kładzie nie ma nic do ukrycia, jednak łatwo może wplątać się w in-
trygę któregoś z pozostałych pasażerów.

NAWIGATOR KASTI PERNATI

Kobieta, która doskonale zna się na rzeczy. Dawno już straciła 
rachubę w tym, jak wiele okrętów przeprowadziła bezpiecznie przez 
Pas Kanya Kumari. Zna 
wiele przemytniczych 
kryjówek ukrytych po-
śród asteroidów, a także 
trzymane w największej 
tajemnicy miasto – Nowy 
Berlin. Ponadto pracuje 
dla Cesarskiego Oka i ma 
za zadanie inwigilować 
poczynania Decadosa, 
który jest podejrzewany 
o współpracę z Symbion-
tami i Kurganami. Perna-
ti postara się wciągnąć 
do współpracy BG jako 
„długie ramię sprawie-
dliwości”; zawsze może 
posłużyć się drobnym 
szantażem, jeśli zwykła, 
przyjacielska propozycja 
nie zadziała.

KSIĄDZ TYTUS AUGUSTUS

Jedyny duchowny na pokładzie, który ze zgorszeniem obserwuje 
nieskrępowany handel Piotra Iwanowicza selchaką oraz każdy ruch 
„plugawego pomiotu piekielnej techniki”, tj. Inżyniera. Będzie wiel-
ce rad, jeśli spotka jakiegoś innego duchownego, z którym będzie 
w stanie podzielić się przemyśleniami. Przy okazji postara się nakło-
nić do przyłączenia do pewnej bardzo tajnej organizacji, której celem 
jest zwalczanie „wszelkich objawów plugastwa na niebie i ziemi”. 
Chodzi o „aprobowany przez Kościół Kult Pierwotnej Materii”, czyli 
zakazany kult utrzymujący bliskie i nie do końca ustalone kontakty 
z Symbiontami.

ARIF MAHDI

Kurgański szpeg kryjący się w ciemnych zakamarkach okrętu, 
który znalazł się na pokładzie dzięki pomocy Decadosa. Stara się 
pozostać w cieniu i nie sprawiać zbyt dużo kłopotu. Ma złudną na-
dzieję, że porwanie hazackiego szlachcica pozwoli mu zaszantażo-
wać kapitana i skierować okręt w zupełnie innym kierunku. Może też 
zupełnie przypadkiem zabić jednego z członków ochrony, co z pew-
nością wywoła niepokój na pokładzie. Jeśli wszystkie jego zamiary 
nie powiodą się i zostanie złapany, bez mrugnięcia okiem użyje wsz-
czepionego pod skórę ładunku wybuchowego, który może zniszczyć 
całe poszycie statku.

ARHAGROKKHOS

Vorox, Kajdaniarz, szef ochrony okrętu, bliski przyjaciel inżynie-
ra zaopatrzony w kilka cybernetycznych wszczepów. Rzadko z kim-
kolwiek rozmawia i preferuje towarzystwo ukara. Jeśli na okręcie 
znalazłby się inny przedstawiciel jakiejś obcej rasy, z pewnością był-
by z tego zadowolony. W walce jest zabójczo skuteczny. Potajemnie 
ukrył grupę uciekinierów ze Stygmatu w jednej z kajut i nawet nie 
podejrzewa, jakie mogą sprawić kłopoty. Dowodzi pięcioma zapra-
wionymi w bojach Pośrednikami.

ANDREAS VERJO

Dowódca grupy fanatycznych weteranów, których zabrał na po-
kład szef Ochrony. Planuje przejąć kontrolę nad okrętem i skierować 
prosto w słońce Shaprut. Uważa, że tylko to pozwoli jemu i jego lu-
dziom, a także zupełnym przypadkiem pozostałym pasażerom, dostą-
pić mistycznego zbawienia i zjednoczenia z Przestrzenią. Zareaguje 
gwałtownie na wszelkie objawy niesubordynacji i nie będzie słuchał 
jakichkolwiek głosów rozsądku. Nie dba o siebie ani o któregoś ze 
swoich kilkunastu słabo uzbrojonych ludzi – dla niego liczy się tylko 
dostąpienie zjednoczenia.

aut. Jakub Grygier Nordenworks

aut. Jakub Grygier Nordenworks

Miłosz Cybowski
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Greg Stolze

Mayfield „Ziemia”  Baines
postać do Nowego Świata Mroku

Tłumaczenie: Tomasz Kucza

artykuł | Świat Mroku, dowolny system

Artykuł przetłumaczony i opublikowany za wiedzą i zgodą Grega Stolze. Wersja oryginalna dostępna na stronie autora www.
gregstolze.com w dziale download, tytuł oryginału to Mayfield „The Earth” Baines. Greg Stolze jest znanym autorem gier fa-
bularnych.

Nikt nigdy nie wie jak zareagować, gdy olbrzymi, niebie-
skooki, gigantyczny blondyn wystrojony w biżuterię podcho-
dzi i mówi: „Joł, joł psie, co jest?”. Czasem, gdy człowiek jest 
skonsternowany, Mayfield łapie gościa i bezpardonowo bierze
gryza.

Ci, który poznają „Ziemię” bliżej, podejrzewają, że tak 
naprawdę nie zdaje sobie sprawy, jak dziwne jest połączenie 
chłopaka z młodocianego gangu z wieśniakiem. Kupuje te 
same CD, mieszka w tym samym południowym gettcie, gra 
covery żeby usłyszeć ten sam DJowski spin, ubiera się w te 
same ciuchy. Dlaczego miałby pomyśleć, że komuś nie wyda-
je się rzeczywiście kimś takim?

Zauważa dziwne spojrzenia, oczywiście, ale jeśli nie przy-
pisuje ich reakcji na swój wzrost (do czego się przyzwyczaił), 
połowę czasu zakłada, że to dlatego iż nosi koszulkę lub czap-
kę Cubsów (fani Cubsów na terytorium Soxa są rzadkością). 
[Cubs i Sox to drużyny baseballowe – przyp. tłumacza]

To dziwna słabość, ponieważ „Ziemia” generalnie nie jest 
naiwny. Dajcie spokój, był przecież gwiazdą futbolu w jed-
nym z koledżów Wielkiej Dziesiątki. Już to wystawiło go na 
podwójne standardy, hipokryzję i korupcję porównywalną 
z rokiem w amerykańskim Senacie. Wie jak toczy się gra, wie 
że udawanie głupiego może być tak samo pożyteczne jak gra-
nie mądrali. Ale Mayfield ciągle jest wyrzutkiem i w pewnym
sensie zawsze był.

Niezwykła wielkość jest tylko jednym z elementów jego 
odmienności. Bycie spoko gościem jak na białasa, to kolej-
ny. A co z Przemianą? Wampiry są największymi wyrzutkami 
z wszystkich. Jest Invictusem, bardzo niskiego stopnia Sze-
ryfem i działa w tym środowisku (a nawet rozwija się), ale 
jednocześnie jest na dole z Lupinami (i może nawet podoba 
mu się to niemal tak bardzo jak pozwala niektórym wampi-
rom wierzyć) i pracuje na tych nędznych ulicach, gdzie spo-
dziewałbyś się Ruchu Kartiańskiego. Mimo tego wszystkiego, 
w rzeczywistości jest prostym chłopakiem ze wsi.

Czy to dziwne, że Mayfield jest chętny wynająć się osobie
oferującej najwyższą cenę? Nigdzie nie pasuje, więc również 
wszędzie jest mu wygodnie (jeśli można to tak nazwać).

MAYFIELD „ZIEMIA” BAINES

Mayfield zyskał swoją ksywę, gdy był liniowym w druży-
nie futbolowej wyższej szkoły Davenport West w stanie Iowa. 
Może był wystawiony na zbyt wiele hormonów z rodzinnej 
świńskiej farmy (jego młodsza siostra miała piersi i włosy 
łonowe w wieku dziewięciu lat), w każdym bądź razie rósł 
i rósł. Zanim został studentem w stanie Iowa, mierzył ponad 

dwa metry i ważył 125 kilogramów. Było to w 1984 – roku, 
w którym został Przemieniony przez koterię Nomadów, de-
sperancko szukającej osiłków, żeby odeprzeć watahę wilkoła-
ków, która ich dręczyła.

Baines nie wiedział, w co do cholery się wpakował, i nie 
miał pojęcia dlaczego głupotą było zadawanie się z wilkołaka-
mi. Tak więc ułożył się z Lupinami, sprzedał Rodzica i resztę 
Nomadów, a potem zniknął stamtąd i uciekł do miejsca, gdzie 
nikt by go nie rozpoznał. Najbliższym rzeczywiście wielkim 
miastem było Chicago.

Invictusi w końcu przyjęli go po dekadzie patrzenia z po-
gardą na „nomadzkiego odmieńca”, a jednocześnie porozu-
mienie jakie wypracował z Lupinami (które w większości 
wynikało z tego, że nie srał w gacie ze strachu przed nimi), 
wraz z rosnącą umiejętnością narzucania swojej woli innym, 
zapewniło mu pozycję młodszego szeryfa na dworze. Ogólnie 
wiadomo jest poza tym, że chętnie podejmie się roboty jako 
zabijaka.

CEL: NIEWIELKA FARMA

W głębi serca „Ziemia” nie jest miastowym chłopcem. Lubi 
pola i naturę, drzewa i strumienie i te wszystkie inne nie krwa-
wiące gówna, które większość wampirów ignoruje. (Będzie 
tęsknił do hip-hopu, kiedy wróci na wieś, ale przecież może 
skorzystać z telewizji satelitarnej, prawda?) Jego marzenie to 
znaleźć farmę w pobliżu niewielkiego miasteczka albo kupić 
mieszkanie i być jedynym wampirem w okolicy – niska pozy-
cja w Invictusie dała mu dość wrażeń z bycia pionkiem, żeby 
starczyło do końca wieczności.

Nie jest nieświadomy trudności, jakie czekają na samotne-
go wampira daleko od dużych miast, w niewielkiej zamkniętej 
społeczności ludzkiej. Ale w przeciwieństwie do większości 
Spokrewnionych nie poddaje się i szuka rozwiązań tych pro-
blemów.

CO POSIADA

Po pierwsze: jest twardy. Może nie jest Solomonem Bir-
chem [patrz http://www.white-wolf.com/vampire/index.
php?line=novelcharacters – przyp. tłumacza], ale za to wyglą-
da jakby był taki jak on. Często przytłaczający wygląd i repu-
tacja są wystarczające, by rozstrzygnąć konflikt zanim się na
dobre zaczął.

Posiada pewne drobne kontakty także wśród wilkołaków. 
Wataha, która pozwoliła mu żyć, jest z nim w ciągłym kontak-
cie, chociaż nie są miejscowymi. Poprzez nich ma nieufne, ale 
zawsze stosunki z innymi lokalnymi Lupinami – rzadko spo-

Mayfield „Ziemia” Baines

http://www.gregstolze.com
http://www.gregstolze.com
http://www.gregstolze.com
http://www.white-wolf.com/vampire/index.php?line=novelcharacters
http://www.white-wolf.com/vampire/index.php?line=novelcharacters
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tykaną możliwość komunikacji, do której nieczęsto dochodzi, 
ale obie grupy cieszą się, że ją mają.

Posiada także pewne korzyści z bycia oficerem Invictusu
– dostęp do pieniędzy, wpływy wśród śmiertelników, porząd-
ne lokum.

CZEGO POTRZEBUJE

Chciałby pozbyć się powinności dla Invictusa albo, najle-
piej, zamienić je na obowiązek stałego obserwowania jakiegoś 
miasteczka z bliska.

Potrzebuje pieniędzy, żeby kupić swoją wymarzoną far-
mę, a na razie ma tylko ćwierć potrzebnej sumy. Potrzebuje 
także kogoś, by pilnował gospodarstwa podczas dnia, ghoula 
albo przynajmniej kogoś uzależnionego od krwi. Niestety nie 
wygląda na to, żeby dużo takich osób miało doświadczenie 
rolnicze.

Co więcej, Mayfield potrzebuje kogoś, kto nauczyłby go
technik ukrywania się i włamywania, ponieważ wydaje się, 
że podejście „nocnego bandyty” będzie najlepszym przy jego 
planach.

PROJEKT: URATOWAĆ DANĘ BARRON

Dana Barron została skazana na śmierć w Chicago, ale 
okazuje się niezwykle trudna do ujęcia. Jako ghoul z dwudzie-
stoletnim doświadczeniem w społeczności wampirów, osta-
tecznie straciła panowanie nad sobą i uśmierciła znęcającego 
się nad nią pana. Wielu w Invictusie cieszyłoby się, widząc 
sukę martwą (szczególnie, że nie mogą tego zrobić sami, żeby 
nie ryzykować gniewu Maxwella, księcia Chicago), ale to nie 
pomoże, jeśli ghoule nabiorą pomysłów przekraczających 
ich pozycję. W każdym bądź razie, dzięki wiedzy o opowie-
ściach Spokrewnionych (jak lustra) i słabościach (jak światło 
dzienne) oraz prostej starej zdolności do rozpoznawania wielu 
z wampirów na pierwszy rzut oka, Danie udawało się pozostać 
przy życiu już przez sześć miesięcy.

Ludzcy pełnomocnicy zostali wysyłani za nią, by próbować 
ją ująć podczas dnia, ale nikt nie jest tak naiwny, by myśleć, 
że nie żywią do niej pewnej sympatii z racji jej ciężkiego po-
łożenia.

Przypuszcza się także, że jest chroniona przez jednego (lub 
większej liczby) z rywali zabitego pana, w ramach nagrody 
albo ponieważ szantażuje Spokrewnionego, zgadzając się 
ukryć jego zaangażowanie.

„Ziemia” chce znaleźć ją pierwszy, nie żeby zdobyć złotą 
gwiazdę od swych dupków szefów, ale żeby zaoferować kobie-
cie układ: wydostaje się z miasta i zakłada na początek sklep 
w jakimś niewielkim mieście. Zaś Mayfield wizytuje co jakiś
czas, by zaspokoić jej uzależnienie. Dana staje się opiekunem 
przyszłej farmy wampira. Niestety dla Mayfielda, znalezie-
nie uciekinierki nie wydaje się robotą dla jednej osoby. Może 
spróbować poszukać kogoś do pomocy wewnątrz Invictusa, 
ale najprawdopodobniej będzie rozglądał się za kimś spoza 
łańcucha pokarmowego, żeby nie puścił pary z ust. W zamian 
oferuje zarówno marchewkę jak i kij. Kijem jest zagrożenie 
strasznej łupnia. Marchewką obietnica łupnia dla kogoś inne-
go.

MAYFIELD „ZIEMIA” BAINES

Klan: Daeva
W umowie z: Invictus
Przemiana: 1982
Wygląda na: 19 lat
Atrybuty Umysłowe:
Intelligence (Inteligencja) 2
Wits (Spryt) 3
Resolve (Zdecydowanie) 2
Atrybuty Fizyczne:
Strenght (Siła) 4
Dexterity (Zręczność) 3
Stamina (Wytrzymałość) 2
Atrybuty Społeczne:
Presence (Prezencja) 2
Manipulation (Oddziaływanie) 2
Composure (Opanowanie) 2
Mental Skills (zdolności umysłowe):
Nauka 2
Komputery 1
Polityka (Invictus) 1
Physical Skills (zdolności fizyczne):
Wysportowanie 4,
Bójka 4
Prowadzenie 2
Broń palna 1
Social Skills (zdolności socjalne):
Zrozumienie zwierząt (Zwierzęta Hodowlane) 1
Zastaszanie (Fizyczny Respekt) 3
Towarzyskość (Joł, przybij!) 1
Cwany 1
Podstęp 2
Atuty:
Gigant 4
Szybkie odruchy 1
Kontakty 2
Zasoby 2
Status:
Invictus 1
Stowarzyszenie (Haven) 2
Siła Woli: 4
Człowieczeństwo: 7
Zaleta: Nadzieja
Wada: Opieszałość
Zdrowie: 8
Inicjatywa: 6
8 z Celerity
Obrona: 3
5 z Celerity
Szybkość: 12
Potencja: 1
Dyscypliny:
Celerity 2
Wigor (Vigor) 2
Vitae/na turę: 10/1

Wyjaśnienie tłumacza: New World of Darkness, czyli 
nowa edycja Świata Mroku wprowadza zmiany na kar-
cie postaci wampirów, rzeczy które odpowiadały wersji 
polskiej przetłumaczylem, reszta została niezmieniona. 
W razie problemów, proszę zerknąć do oryginału.

Greg Stolze
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Paweł Branecki

Ezoteryka w Złym
okultyzm świata Złego

artykuł | Zły, alternatywa

Astrologia, wróżby z rodzaju: numerologia, horoskop, odci-
skają silne piętno na okultyźmie Złego świata. Przyczyna leży 
w Pierwszym Prawie Magii Złego świata: „Część zastępuje ca-
łość”.

Na mocy tego prawa istnieje związek między prawdziwym 
imieniem, imionami człowieka, jego nazwiskiem i datą urodzenia, 
a nim samym. Człowiek i wyżej wymienione wartości to jedno. 
Biegli w sztuce czarostwa, mistrzowie białej magii wykorzystu-
ją numerologię, aby za jej pośrednictwem (I prawo magii) nadać 
cechę magiczną przedmiotom, tzw. Rekwizytom Magicznym. To 
ostatnie wykorzystuje trzecie prawo magii Złego świata: „Silne 
biopole potrafi odcisnąć swe piętno na martwym przedmiocie na-
dając mu nowe właściwości”.

Nie koniec na tym. Mistrzowie w zakazanym rodzaju Czaro-
stwa, Czarnej Magii, posuwają się jeszcze dalej. Wiedza o dacie 
urodzenia  konkretnego człowieka, jego imionach i nazwisko 
to klucz do zawładniecia jego Psyche, czyli po prostu opętania. 
Czarna Magia to inaczej Władza nad człowiekiem. Wynika z po-
wyższego wyraźnie, że ezoteryka stanowi podstawę tego rodzaju 
czarostwa.

Bez tego rodzaju wiedzy o człowieku czarnoksiężnik nie jest 
w stanie wiele mu zrobić. Nie koniec na tym. Ezoteryka odciska 
swe piętno także w racjonalnej nauce zwanej w XXI wieku pa-
rapsychologią. Możliwości ludzkiego mózgu są przecież nieogra-
niczone.

W świecie Złego żyją tzw. Nadzwyczajni Ludzie, ESP-erzy, 
posiadający talenty parapsychiczne. Spora część postrzega Psy-
chosferę zwaną inaczej Oceanem Psyche (podręcznik podstawo-
wy II edycja naświetli ten problem dokładniej). Jednak nawet naj-
potężniejsi z ESP-rów nie są stanie odszukać konkretnej osoby, 
tzw. Planktonu, czyli bytu nieświadomego istnienia Psychosfery, 
bez wiedzy o niej. 

Może, być to przedmiot należący do 
niej, ale zdecydowanie bardziej sku-
teczna jest wiedza astrologiczna o tej 
osobie, numerologia znów się kłania. 
Wracając jeszcze do okultyzmu ezo-
teryka leży u podstaw egzorcyzmów 
Mnichów Inkwizycji, tak potężnych, że 
potrafią zagrozić istnieniu nawet najpo-
tężniejszych Czartów!!

Numerologia jest w Złego świecie czymś więcej, niż tylko ro-
dzajem wróżby. To potężna broń, która w odpowiednich rękach, 
potrafi wzbudzić strach nawet w sercach Nieśmiertelnych! Te-
raz omówię szczegóły wpływu Ezoteryki na różne, wymienione 
wyżej, aspekty Złego świata. Część tych informacji zawarta jest 
w II edycji Złego, którą ściągniesz ze strony Wieży Snów, lub 

Konspiracji. Celem tego tekstu nie jest wnoszenie rzeczy całkiem 
nowych, lecz raczej uporządkowanie aspektów świata Złego, 
z którymi nierozerwalnie wiąże się Ezoteryka.

EZOTERYKA A BIAŁA MAGIA

Najczęściej czarownicy wykorzystują numerologię na mocy 
I prawa magii. Przykładem niech będzie popularne zaklęcie zwa-
ne Egipskimi Ciemnościami.

Rytuał wstępny wymaga pozostawienia laski, czyli rekwizytu 
magicznego, w ciemnym pokoju, przez liczbę dni równą liczbie 
serca czarownika. To stare zaklęcie, którego dodatkowym atutem 
jest brak wymogu wyrycia swojej liczby serca na rekwizycie ma-
gicznym. Pamiętajmy, że liczby własne numerologi czarownika, to 
jego sekret, a rekwizyt zawsze można wykraść… Jednak nie tyl-
ko numerologię wykorzystują Mistrzowie Białej Magii w swych 
zaklęciach. Przykładem niech będzie czar Mistrza Mortimora 
Tandy z Londynu o nazwie Znamię Gwiazd. Powiem tylko, że 
wykorzystuje chińską teorię magii i chiński horoskop. Zaklęcie 
obdarza czarownika cechami charakterystycznymi dla zwierzę-
cia z jego horoskopu. Nieodzowny jest do tego rekwizyt z ele-
mentu urodzenia czarownika. Znów kłania się chiński horoskop. 
Dla ciekawskich podam, że jeżeli ementem urodzenia jest ziemia, 
to rekwizyt musi być z kamienia. Ogień oznacza złoto. Woda to 
kryształ, a drewno, metal – wiadomo.

Więcej o samym Mistrzu dowiecie się z III edycji Złego.

EZOTERYKA A CZARNA MAGIA

Czarna Magia zwana inaczej sztuką władzy nad ludźmi. Za-
kazana odmiana czarostwa. Jej bazowym zaklęciem jest czar Ku-
kiełka. 

Powstał w efekcie studiów wiedzy tajemnej czarowników kul-
tur całkiem już zapomnianych, takich jak Babilonia, czy Asyria. 
Historia tego zaklęcia liczy, więc tysiące lat. Mimo, że Czarna 

magia rozwinęła się na przestrzeni wieków praktykowania, to 
wyjściowym podstawowym czarem jest właśnie Kukiełka. Żeby 
związać los człowieka z tego rodzaju rekwizytem wystarczy 
zdobyć włos ofiary. Tylko tyle wprawdzie, ale czym potężniej-
sza jest wymagana kontrola nad człowiekiem, tym bardziej rosną 
wymagania wobec wiedzy o człowieku. Włos ofiary starczy do

Silne biopole potrafi odcisn¹æ swe piêtno na 
martwym przedmiocie nadaj¹c mu nowe w³a-
œciwoœci.

Ezoteryka w Złym

mailto:pbranecki@wp.pl
http://www.wiezasnow.prv.pl
http://konspiracja.attu.pl
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prostych czarów czarnej magii jak rozkaz, czy sugestia nawet. 
Jest to poziom reprezentowany przez Wiedźmy lub jej męskiego 
odpowiednika, Wiedźmina.

Na tym oczywiście nie kończy się sztuka tego rodzaju cza-
rostwa. Czarnoksięstwo reprezentują Mistrzowie Czarnej Magii, 
zwani inaczej Czarnoksiężnikami. Ich poziom władzy nad czło-
wiekiem jest nieporównywalnie większy. Potrafią kontrolować
równocześnie więcej niż jedną kukiełkę. Nawet do kilkudziesię-
ciu zniewolonych dusz! Po drugie potrafią całkowicie panować
nad myślami kukiełki, sterując nią po prostu, widząc jej oczami 
i postrzegać rzeczywistość resztą jej zmysłów!

Po trzecie potrafią przekazać kukiełce siłę swych osobistych
zaklęć z rodzaju Żelazna szata, czyniąc z niej groźną broń, a nie 
tylko szpiega. A wszyst-
kie to wyżej wymienione 
możliwości Czarnej Magii 
wykorzystywać z odległo-
ści nawet kilku kilometrów, 
operując kukiełkami niczym 
narzędziami.

Jak widzimy Czarna Ma-
gia to potężna władza nad 
człowiekiem, ale wielka jej moc wymaga wielkiej wiedzy o ofie-
rze. Nie wystarczy włos. Znów kłania się Ezoteryka. Numerolo-
gia i znajomość dokładnej daty urodzenia plus prawdziwe imiona 
i nazwisko człowieka, to klucz do tak daleko posuniętej Władzy 
nad nim. Więcej o Czarnej magii w osobnym artykule, poświęco-
nej tylko niej, planowanym na Wieżę Snów #10 (Lato 2006).

EZOTERYKA A PSYCHOSFERA

Znalezienie konkretnego umysłu w Psychosferze jest niemoż-
liwe – szansa jak jeden do sześciu miliardów. By tego dokonać 
Czarty lub ESP-erzy posługują się magią sympatyczną stosowa-
ną przez zwykłych czarodziejów. Mając przedmiot należący do 
osoby lub kosmyk jej włosów można odnaleźć ją w bezmiarach 
Psychosfery.

Potężne Czarty i ESP-erzy pracujący w rządowych agencjach 
korzystają często z różnych rekwizytów, które na prawach magii 
sympatycznej pomagają w odnalezieniu konkretnych osób. Przy-
kładem niech będzie globus z zakreślonym miejscem poszukiwań 
lub mapa. 

By odnaleźć konkretną osobę w Psychosferze trzeba zdać test 
Intelekt + Znajdowanie Igły w stogu siana KPN 15 – 35 lub nie-
możliwe. Potrzeba trzech sukcesów. Na KPN wpływają rekwizyty 
należące do ofiary.

Brak żadnych danych o ofierze czyni poszukiwania w Psy-
chosferze nieefektywnymi. Czym większa natomiast wiedza 
o człowieku, tym prościej go znaleźć. I tu znów kłania się Ezo-
teryka. Wspomniany wyżej KPN wynosi 35, jeżeli dysponujemy 
przedmiotem tej osoby. KPN rzędu 30 jest wtedy, gdy mamy włos 
ofiary. Znając natomiast dokładną datę urodzenia tropionego czło-
wieka, do pokonania mamy już jedynie KPN 20! Najprościej zna-
leźć Psyche w Psychosferze jest mając dodatkowo pełne imiona 
i nazwisko osoby. Na podstawie jej pełnej numerologii walczymy 
z KPN rzędu tylko 15…

 EZOTERYKA A INKWIZYCJA

Mnisi Inkwizycji również wykorzystują wiedzę ezoterycz-
ną w swych egzorcyzmach, które zagrozić mogą nawet Starym 
Czartom. Wystarczy przeczytać opis siły Nieśmiertelności, Nie-
tykalność. Jasno wynika, że numerologia i dokładny horoskop 
Starego Czarta potrafią ominąć nawet piąty, najwyższy poziom
tej siły Nietykalności.

Dla przykładu podam tylko, że bronią z właściwego materiału, 
a pokrytą dodatkowo runami symbolizującymi liczbę serca da-
nego Czarta można ominąć czwarty poziom siły Nietykalności. 
Dodam jeszcze, że Tony Hurt, oficjalnie Czarny Król Bractwa

Słońca, nieoficjalnie po-
tężny Czart, dysponuje 
tak wysokim poziomem 
Nietykalności. Nie mu-
szę mówić, dlaczego 
jego numerologia sta-
nowi pilnie strzeżony 
sekret. Jeden z wielu se-
kretów tego Wielkiego 

Londynu… Pełny opis Tonego Hurta, Mistrza Białej i nieoficjal-
nie Czarnej Magii w III edycji Złego.

Wracając do tematu wiedza ezoteryczna przydaje się, też 
w praktyce Widzących. Ci mistycy mają bardziej szczegółowe 
i dokładniejsze wizje o konkretnej osobie, możliwe  dzięki wie-
dzy tego rodzaju.

Czêœæ zastêpuje ca³oœæ
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Paweł Branecki
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Relikty to potężne rekwizyty magiczne będące wytworem grupy cza-
rowników żyjących w dawnych czasach. W przeszłych wiekach sztuki 
magiczne były bardziej rozwinięte, powstawały potężne czary zwane 
Ceremoniałami. Aby stworzyć Relikt potrzeba zaangażowania wielu cza-
rowników odprawiających Ceremoniał – szczyt zaawansowania sztuki 
Czarostwa.

W miarę postępu cywilizacyjnego Czarostwo ulegało zapomnieniu. 
Współcześnie czarowników jest naprawde niewielu, a Ci, którzy kul-
tywują tradycje Czarostwa, ograniczają się do przekazywania wiedzy 
następnym pokoleniom. Najzdolniejsi rozwijają własne czary, ale nawet 
najpotężniejsi ze współczesnych, żyjących czarowników nie są wstanie 
stworzyć Ceremoniału.

Dodam, że niewiele tych potężnych zaklęć zachowało się do dziś 
w sztuce żyjących czarowników. A te, które się zachowały, są najpilniej 
strzeżonym sekretem. Przykładowe Bractwo Słońca ma podobno dwa 
Ceremoniały, które odprawia po dziś dzień. Wszystkie stanowią tajem-
nicę Bractwa. Nie zachowały się do naszych czasów żadne z Ceremo-
niałów, których odprawienie stworzyłoby Relikt. Ani w zapiskach sztuk 
magicznych, ani w pamięci współczesnych Mistrzów Czarostwa.

Podsumowując, Relikty to potężne przedmioty magiczne, obiekt po-
żądania czarowników, skrywające zagadkę działania wciąż czekającą na 
odkrywcę, który uaktywni uśpioną moc. Przedstawię poniżej etapy jakie 
musi zaliczyć czarownik, szczęśliwy posiadacz Reliktu, aby zgłębić se-
krety tego rodzaju rekwizytu magicznego.

Etap pierwszy. To poznanie pochodzenia przedmiotu, który podejrze-
wamy, że jest Reliktem. Wymagany jest test Nauki Historyczno-opisowe. 
KPN wynosi 5, jeżeli to istniejąca kultura. Należy zdobyć 5 sukcesów 
w przypadku, gdy to znana kultura i mamy dostęp do stosownej biblio-
teczki z pomocami naukowymi. 10 sukcesów, gdy nie mamy dostępu do 
tego rodzaju warsztatu naukowego. KPN wynosi 10, jeżeli to nieistnie-
jąca kultura i dysponujemy stosowną bibioteczką okultystyczną. KPN 25 
natomiast, jeżeli opieramy się tylko o własną pamięć i wiedzę. KPN 30, 
jeżeli to dopiero co odkryta kultura, a my fartownie pamiętamy strzępy 
informacji jej dotyczące. KPN niemożliwe, gdy nie mamy zielonego po-
jęcia w temacie.

Teraz kwestia sukcesów w przypadku nieistniejącej kultury. Posia-
dana bibioteczka o tej tematyce to próg 20 sukcesów. Natomiast, aż 40 
sukcesów należy zdobyć, w przypadku poznawania pochodzenia reliktu 
stworzonego przez nieistniejącą kulturę, opierając się jedynie o własną 
pamięć wyniesioną z uczelni.

W finale tego etapu poznajemy część zagadki Reliktu. Wiemy z jakie-
go okresu i kultury pochodzi, co zawęża obszar badań.

Etap drugi. Wiedząc, kiedy powstał i jakiej kultury jest wytworem, 
możemy sprawdzić autentyczność Reliktu. Chodzi tu o zindyfikowanie
ewentualnej cząstki mocy twórcy Reliktu, a wszystko po to, by przy-
bliżyć się do rozwiązania zagadki rytuału wstępnego, który uaktywnia 
magię Reliktu. Test nauk Historyczno-opisowych. KPN testu wynosi 5 
w przypadku, gdy mamy do czynienia z zaklętym jednym efektem ma-
gicznym – czarem. Za każdy dodatkowy czar w Relikcie KPN rośnie 
o 5, aż do maksymalnego poziomu 20. Analogicznie jest z wymaganymi 
sukcesami. Potrzeba pięciu, gdy zaklęty jest jeden czar i dodatkowe 5 za 
każdy następny, aż do pułapu 20 sukcesów.

Istotne jest to, że najpierw trzeba poznać pochodzenie Reliktu, kultu-
ry w jakiej żyli czarownicy, twórcy rekwizytu magicznego tego rodzaju. 
Powód prosty – sprawdzając autentyczność Reliktu należy myśleć jak 
Twórcy, bez tego nie ma szans na zgłębienie tajemnicy jego magii.

W finale tego etapu są dwie możliwe odpowiedzi – albo Relikt jest 
autentyczny, albo po prostu jest zwykłym przedmiotem. Jeżeli jest praw-
dziwy, to pora przejść do ostatniego, trzeciego etapu zgłebienia sekretów 
Reliktu.

Etap trzeci. Odkrycie przeznaczenia Reliktu. Mamy już wszystko, 
aby złamać tajemnice magii zaklętej w Relikt. Wiemy już dostatecznie 
dużo o samych czarownikach, Twórcach Reliktu, jak i czasach, w których 
żyli. Opierając się o tą bazę informacji, możemy spróbować odtworzyć 
rytuał wstępny, uaktywniający zaklętą moc. KPN testu Nauk Historycz-
no-opisowych to 10 w przypadku zaklętego jednego czaru, 15 w przy-
padku dwóch czarów, 25 trzech i 30 w przypadku więcej, niż trzech cza-
rów. Potrzeba zdobyć 10 sukcesów w przypadku zaklętego jednego czaru 
w Relikt i 20 sukcesów, gdy liczba tego rodzaju efektów jest większa.

Podsumowując, większa liczba czarów zaklętych komplikuje magię 
w Relikcie i utrudnia ostateczne złamanie jego sekretów. Tu mała uwaga. 
Odkrywanie przeznaczenia Reliktu testuje się na każdy zaklęty w nim 
czar z osobna! Jak widzimy potężne Relikty skrywające kilka czarów 
trzeba badać długo, podchodząc do trzeciego etapu badań Reliktu wie-
lokrotnie, aby całkowicie poznać sekrety tych potężnych rekwizytów 
magicznych, będących dowodem dawnej świetności Sztuk Magicznych 
przeszłych wieków.

W finale tego ostatniego etapu badań Reliktu znamy już Rytuał wstęp-
ny i wydając punkt Wiary w siebie możemy odprawić go, by móc skorzy-
stać z poznanego czaru zaklętego w Relikcie.

Teraz jeszcze parę słów o wynikach testów w powyższych etapach 
badań sekretów Reliktu. Test przeprowadzamy na pierwszym etapie co 
kilka godzin badań rekwizytu (do 8 godzin – decyzja Pana losu). Na 
drugim etapie badań test przeprowadzamy co 8 godzin badań, a podczas 
trzeciego etapu badań powtarzamy testy co 4 godziny. Szach Mat – zdo-
bywamy zadeklarowaną liczbę sukcesów. Szach – zdobywamy tylko 
jeden sukces. Pat – zero sukcesów. Porażka odejmuje liczbę sukcesów 
z puli już zdobytych w wysokości zadeklarowanych w teście – badacz 
przeliczył się w siłach i musi cofnąć się w swych rozważaniach, aby 
znów „wskoczyć na szyny”. Pech – kasuje wszystkie sukcesy na danym 
etapie badań, a badacz musi zrobić sobie przynajmniej miesięczną prze-
rwę, by nabrać odpowiedniego dystansu do tematu, wszystko przemyśleć 
i zacząć od zera. Fart – badacz zdobywa wszystkie wymagane sukcesy!

Czas przedstawić dla przykładu fragment Historii Wiktora, ściślej 
mówiąc drogę jaką przebył, poznając tajemnicę Zęba Perkuna – Reliktu 

Paweł Branecki

Relikty i  Joker
w III edycji Złego

artykuł | Zły, alternatywa

Wszystkie ilustracje oraz logo mechaniki Joker: Marcin „Kroghul” Górecki.

ZŁY I JOKER

Artykuł może wymagać zna-
jomości II edycji gry Zły, któ-
rej podręcznik można pobrać 
z działu download Wieży Snów 
albo ze strony Konspiracji.

Pewnego wyjaśnienia wyma-
ga często używany przez autora 
termin KPN. Oznacza on Kłody 
Pod Nogi – czyli przeszkody, ja-
kie los zsyła na badaczy.

Relikty i Joker

mailto:pbranecki@wp.pl
mailto:kroghul@o2.pl
http://www.wiezasnow.moorhold.net/download.php
http://konspiracja.attu.pl
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stworzonego przez czarowników, słowiańskich 
kapłanów dla Pruskiego woja.

ZĄB PERKUNA – Z KART HISTORII WIKTORA

Ząb Perkuna. To mój najcenniejszy rekwizyt 
magiczny Mikołaju. Dlaczego Cię interesuje? 
Co? Masz zamiar napisać powieść inspirując 
się moimi doświadczeniami z wiedzą tajemną? 
Mikołaju, wiesz, że tego nie pochwalam. Pa-
miętasz Twoje nieszczęsne opowiadanie o cza-
rowniku Stefanie? Przelałeś na papier to, co 
Ci kapnąłem o historii o Czartach, ich sztuce 
magicznej. Użyłeś zwrotów „Zły”, zimna woj-
na między Inkwizycją a społecznością mnie 
podobnych czarowników. Zwróciłeś uwagę 
samego Jana Kamińskiego, tego przebiegłego 
proboszcza a przede wszystkim Mnicha Zakonu 
Kamienia. Twoje mętne tłumaczenie, że „sam 
to wymyśliłeś”, nie przekonały tego starego lisa 
i tylko moja interwencja uratowała twój tyłek.

Taki już ten świat (Złego świat – przyp. 
Autora). Trzeba umieć trzymać język za zęba-
mi. Nie możesz myśleć jak dziecko. 
O mało nie padłeś ofiarą zimnej
wojny. Mało tego, musiałem osobi-
ście stawić się przed Kręgiem Mi-
strza Twardowskiego, by z kolei nie 
dosięgła Cię wieczna wojna.

Od tamtej pory Mikołaju jesteś 
pod moją opieką i nadzorem. Jeżeli 
jeszcze raz dojdzie do podobnego 
incydentu, będe zmuszony Cię zabić 
lub sam zapłacę głową! Najstarszy 
nie życzy sobie przecieków, które 
naświetliłyby społeczność Czartów. 
Zakon Kamienia nie śpi, a jego 
widzący, na podstawie podobnych 
poszlak, mogą przybliżyć Zakon do 
jego ostatecznego celu – zlokalizo-
wania i uśmiercenia Najstarszego! 
To poważne sprawy.

Zaspokoję Twoją ciekawość, 
jeżeli obiecasz, że nic z tego co 
usłyszysz, nie przelejesz na pa-
pier. Zacznę może od początku. 
Wykonywałem proste zlecenie dla 
Warszawskiej Mafii. Zabić kuriera
i przejąć przesyłkę. Były to wy-
kradzione eksponaty archeologiczne z kolekcji 
jakiegoś bankowca. W skrócie: namierzyłem 
gościa i wykonałem zlecenie. Jeden szczegół. 
W trakcie walki z kurierem rozsypała się ta 
cholerna przesyłka, a facet w geście rozpaczy 
bronił się jednym z fantów – krzemiennym no-
żem. Skróciłem dystans i złamałem jego kark. 
Wcześniej jednak chwyciłem za ten archaiczny 
nożyk, z zamiarem złamania i odrzucenia w kąt. 
Odrzuciłem wprawdzie bez trudu, ale nie zła-
małem! Znasz moją siłę. Zgniatam bez trudu 
stalowe rury.

Niemożliwe jednak się zdarzyło. Krzemien-
ny nóż postanowiłem zachować. Rozliczyłem 
się z Warszawiakami uczciwie. Nóż w zamian 
za rezygnację z wynagrodzenia. Podobnie jak 
ja, nie mieli pojęcia o wartości tego znaleziska, 
więc przystali na propozycję gładko. Obiecałem 
jeszcze wykończyć złodziei, którzy obrabowali 
kolekcjonera, wzięli kasę za to, niepłacąc na-
leżnej działki od lewizny. I to zrobiłem.

Myślami jednak byłem już gdzie indziej. 
Moje wyostrzone zmysły i panowanie nad Prze-
znaczeniem zaczęły bić na alarm. Musiałem 
rozwiązać zagadkę przedmiotu. Czułem nieod-
party głód wiedzy i badań nad tą ciekawostką 
z przeszłych wieków.

Właśnie, których? I kto wykonał ten nóż? Co 
to za krzemień, który oparł się mojej sile? Na 
te pytania musiałem znaleźć odpowiedź. Znasz 
mnie Mikołaju, jak czymś sobie nabiję głowę, 
to koniec. Zwłaszcza w kwestii wiedzy tajem-
nej. W tym przykładzie nie miałem wprawdzie 
pewności, ale wystarczająco mocne podejrze-
nia, aby sądzić, że kamienny nożyk to potężny 
Relikt. Nigdy dotąd żadnego nie miałem, a sam 
Najstarszy przyznaje się do posiadania paru za-
ledwie podobnych rekwizytów magicznych.

Podsumowując, jeszcze tej samej nocy, po 
usunięciu ciał tamtych gnojków, wyruszyłem do 
Krakowa. Konkretnie na Uniwersytet Jagieloń-
ski. Jeszcze z czasów moich studiów pamięta-

łem równie znakomitego, co surowego belfra, 
Profesora Krzysztofa Denniszcze (Kontakt).

Ten znakomity archeolog i antropolog dał 
mi się kiedyś ostro we znaki. Stary pierdoła mę-
czył mnie dobre pół roku z wiedzy o zwyczajach 
Majów. Zaliczyłem w końcu, ale przysiągłem, 
że dziadka na oczy już nie zobaczę. Studiowa-
łem dla papierka, cóż, młody byłem i głupi. 
Potrzebowałem teraz opinii Denniszcze i gdzieś 
miałem tamte przysięgi. Noc była deszczowa, 
w gabinecie Profesora unosił się zapach cyga-
ra i czosnku. Stary uwielbia czosnek z chlebem, 
mówiono nawet za jego plecami, że to ochrona 
przed wampirami. Profesor nigdy nie przejmo-
wał się plotkami na swój temat, opiniami, ogól-
nie ludźmi. Liczy się dla niego tylko praca. Czy 
na uczelni, czy też w terenie.

Wracając do mnie, obejrzał nóż, uśmiechnął 
się krzywo, jak tylko on potrafi, i napisał kilka
słów na kartce. Podał mi i wskazał drzwi. Taki 

już jest. Na kartce były spisane książki z Czy-
telni Uniwersytetu. Drogę do niej znałem i po 
chwili siedziałem pogrążony w lekturze. Cztery 
książki.

Pierwsza o języku pruskim należącym do 
grupy języków bałtyckich. Druga traktowała 
o plemionach pruskich przed Krzyżakami. Trze-
cia natomiast o zwyczajach Prusów. Czwarta 
pozycja mówiła natomiast o mitologii Prusów 
i Słowian. Zaczynałem nie mając rozeznania 
w temacie, ale wiedziałem, że Stary Profesor 
to spec w swym fachu i w tej kwesti śmiertel-
nie poważny. Nie robił sobie żartów. W czytelni 
spędziłem dwie doby. (I etap badań. KPN 10, 
liczba sukcesów 20 – w sumie 38 godzin ba-
dań i sześć testów. Zero porażek, jeden Pat, 
reszta to Szach Maty, pomocna okazała się 
przewaga siły Potencjału, czyli dodatkowe 
karty do efektu – ogólnie super.) Nie śpiąc, 
ogarnięty gorączką, studiowałem zapamiętale 
treść książek i napisy oraz znaki na nożu. Prze-

rwy robiłem tylko dla picia kawy 
itp. Pani Joanna, szefowa Czytelni, 
pamiętała i lubiła mnie z czasów 
studiów. Nie miała przeciwskazań. 
Oto co ustaliłem:

1. Napisy na krzemiennym nożu 
są w języku pruskim. Do dziś zna-
my tylko jego 800 słów. Przetłu-
maczyłem wyryte słowa „Hektus”, 
„Żerca”,” Ząb” i „Perkun”.

2. Perkun to imię pogańskiego 
Boga czczonego przez Prusów – 
Boga gromów i błyskawic. Zwróci-
łem uwagę na zdjęcia znalezisk ar-
cheologicznych na obszarach tzw. 
Pomezanii w książce poświęconej 
plemionom pruskim. Był wśród 
nich nóż identyczny jak mój bada-
ny. Z opisu wynikało, iż był to nóż 
myśliwski. Różnica leżała w mate-
riale, z którego był wykonany. Ten 
ze zdjęcia był metalowy. Wynikało, 
że mój był starszy, a więc sprzed 
1100. Z takiego okresu pochodził 
bowiem nóż myśliwski ze zdjęcia.

Podsumowując, obiekt moich 
badań miał przynajmniej 1000 lat i był nożem 
myśliwskim należącym do Prusa. Tyle miałem. 
Teraz pozostało ustalić, czy mój nóż jest zwykły, 
czy też skrywa zaklętą moc. (II etap badań. Ko-
lejne 40 godzin badań w przeciągu tym razem 
tygodnia. Wiktor wynajął w Krakowie nawet 
w tym celu pokój. Pięć testów. KPN 15. Trzy 
Szach Maty, jedna Porażka niestety i finalny
Szach Mat pozwolił zdobyć 16 sukcesów, co 
przekroczyło wymagamy próg 15 sukcesów. 
Porażka zadecydowała o tym całotygodnio-
wym czasie II etapu badań, bowiem Wiktor 
musiał zrobić mały krok do tyłu, by wszystko 
przemyśleć. Dodatkowo Pan Losu rzucił mu 
kolejne KPN – starcie ze starym wrogiem.) 

OK, aby odkryć ewentualną moc w fancie 
zacząłem myśleć jak myśliwy i czarownik. Pod-
sumowując, wojownik biegły w sztuce magicz-
nej o imieniu Hektus i nazwisku Żerca. Sam nóż 
ochrzciłem mianem Zęba Perkuna. Pogrążyłem 

Paweł Branecki
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się w lekturze dodatkowych książek o sztuce 
wojennej Prusów. I w tych klimatach ciągną-
łem Mikołaju. W finale 30 godzin badań bitych
w książkach doszedłem do wniosku, że gdzieś 
popełniłem błąd. Wróciłem do początku swych 
dociekań i od nowo tłumaczyłem napisy na 
nożu. Wszystko grało. Gdzieś jednak błąd mu-
siał być.

Niestety musiałem odłożyć na bok dalsze 
badania. Spacerując po mieście nadziałem się 
na Burka Wałde i Kiełbasę. Znałem tych dwóch 
typków. Cyngle robiące dla Gazy ze Śląska. 
Gaza rządzi gangiem będącym w Opozycji do 
Mafii Warszawskiej. Kilkakrotnie jako Egze-
kutor ściągłem należną zaliczkę z lewizny od 
chłopców Gazo. Ten z kolei nasyłał na mnie 
swoich gangsterów. Był wśród nich brat Burka 
Wałdy. Zabiłem go. Nie dziwota, że z tym typem 
mam ostro na pieńku.

Nie pora była jednak na ostateczny rozra-
chunek z człowiekiem Gazo. Kraków to nie mój 
teren, nie znam tu za wielu ludzi, zwłaszcza spe-
ców od usuwania zwłok. A nie chciałem smrodu 
w finale wykończenia tych dwóch gnojków. Ma-
jąc to na uwadze, starałem się zgubić cyngli, 
klucząc po zaułkach Krakowa. Cóż, Mikołaju 
nie będe tu streszczał przebiegu tych zdarzeń. 
W skrócie, zaczaiłem się na śledzących i spra-
łem ich na kwaśne jabłko. Każdemu złamałem 
po jednej nodze i ręce. Zostawiłem ich jęczą-
cych w rynsztoku. Najważniejsze, że wybrnąłem 
z sytuacji bez świadków i strzałów. Szczęśliwie, 
zaskoczeni, nie zdążyli wyjąć pukaw.

Po tym starciu, zrobiłem sobie prysznic, 
jajecznicę i mocną kawę. Tak pokrzepiony 
zabrałem się z powrotem za materiały i pró-
by namierzenia ewentualnych splotów magii 
zaklętych w przedmiot. Z sukcesem. W finale
ośmiogodzinnej burzy mózgu, skumałem swój 
błąd i odkryłem magię przedmiotu (ostatni, 
finalny szach Mat). Słowo „Żerca” nie było 
nazwiskiem myśliwego, ale nazwą kapłana! 
Słowiańska nazwa kapłana zapisana w pruskim 
języku.

Niesamowite, że miałem pod ręką książ-
kę o Mitologii Słowian, a przegapiłem ten 
oczywisty fakt! Mikołaju, to efekt zmęczenia. 
Zresztą nieważne. Przedmiot wykonał najpraw-
dopodobniej kapłan o imieniu Hektus, biegły 
w sztuce magicznej, prawdopodobniej lider 
grupy jemu podobnych, którzy dopomogli mu 
stworzyć Relikt. Moje nadzieje nie były płonne. 
Po lekturze rozdziału książki, czwartej pozycji 
wypisanej przez Denniszcze, poświęconego mi-
tologii Słowian i traktującym m. in. o Żercach, 
zabrałem się za zgłębianie natury przedmiotu. 
Świete gaje, Posągi i Żercy – poszły w ruch mój 
wyostrzony Intelekt (wzmocniony o siłę Poten-
cjału) i doświadczenie w wiedzy historycznej. 
Tak, Ząb Perkuna okazał się potężnym Relik-
tem. W finale badania stwiedziłem, że skrywa
tajemnicę aż trzech zaklęć. Teraz pozostało 
odkryć klucz do mocy Reliktu. I na to zeszło aż 
dwa lata, Mikołaju! (Trzy testy złożone. KPN 
to 25 przy progu 20 sukcesów. Na pierwszy 
gracz poświęcił aż 40 godzin badań – dwa ty-
godnie czasu gry. 10 testów. Sześć Szach Ma-
tów – w sumie 12 zdobytych sukcesów. Siud-

my test zakończył się Fartem! Wiktor odkrył 
tajemnice rytuału wstępnego pierwszego 
przedmiotu. Na to zeszła cała nowela. Nieste-
ty podczas drugiej gracza zgubiła brawura. 
Próba ugrania przy pierwszym teście 7 suk-
cesów, możliwa tylko dzięki sile Potencjału, 
zakończyła się Pechem. Wiktor kompletnie 
się zagubił, a Pan Losu nakazał graczowi, by 
szukał nowych źródeł wiedzy o Relikcie, by 
ruszyć temat. Zeszło na tym dobre półtora 
roku czasu gry, mnóstwa przygód i nowel. 
Ostatecznie Wiktor wrócił do badań po zdo-
byciu tajemniczego rękopisu średniowieczne-
go mnicha, kronikarza wyczynów pruskiego 
woja, Baktusa. Baktus był ostanim właścicie-
lem Zęba Peruna i znawcą jego mocy rów-
nocześnie. Tym sposobem gracz podszedł do 

drugiej próby złamania tajemnicy kolejnego 
czaru zaklętego w Relikcie. Test zakończył 
się pomyślnie, ale gracz zaliczył w trakcie 
niego dwa Maty, co zaowocowało dwoma 
KPN rzuconymi przez Pana Losu. Wiktor 
szczęśliwie pokonał te przeszkody i odkrył 
tajemnice drugiego zaklęcia. Rozmowa Wik-
tora z Mikołajem jest fragmentem jego Hi-
storii i miała miejsce w roku 1998. Do tego 
czasu nie zgłębił on tajemnicy ostatniego 
czaru. Jeżeli drogi Czytelniku wprowadzisz 
Wiktora do swych nowel w późniejszym cza-
sie, od Ciebie tylko zależy, czy bohater ten 
posiadł wszystkie trzy sekrety Reliktu Ząb 
Perkuna – przyp. Autora.)

Na początku szło jak po maśle. Myśląc jak 
średniowieczny, słowiański Żerca, zgłębiałem 
stopniowo zawiłości magii zaklętej w Relikcie. 
Dwa tygodnie badań wystarczyły. Ostatniego 
dnia, podczas kąpieli doznałem olśnienia i gło-
śno zawołałem „Eureka”, niczym Archimedes, 
grecki fizyk i matematyk. Zawiłość magii zaklę-
tej w Relikcie nagle stała się jasna jak słońce. 
Odkryłem formę rytuału wstępnego pierwszego 
czaru. Następnego dnia odprawiłem go i posia-
dłem część sekretu Zęba Perkuna.

To było wspaniałe uczucie Mikołaju! To je-
den z powodów, dlaczego brnę w światku prak-
tyków magii, studiując wiedzę tajemną. Każda 
nowo poznana siła na mej drodze jest niczym 
ekstaza, rozpala zmysły i daje poczucie wyższo-
ści swego bytu ponad inne. Chciałem więcej! 

I to mnie niestety zgubiło. Żądza mocy wy-
parła zdrowy rozsądek. Nie można Mikołaju ba-
dać natury tak skomplikowych rekwizytów jak 
Relikty na chybcika. W rezultacie spędziłem na 
medytacji nad Zębem Perkuna następny okrą-
gły miesiąc i nic (Pech – przyp. Autora). 

Próbowałem z kilkanaście razy z rzędu 
wracać do początków badań i guzik z tego. 
Na próżno szukałem w pamięci ścieżki, która 
doprowadziła mnie do odkrycia rytuału wstęp-
nego aktywującego pierwszy czar. Mikołaju, 
doszedłem do jednego słusznego wniosku. Mia-
łem za mało informacji o Relikcie, a te, które 
miałem, już nie wystarczyły do posunięcia się 
dalej w badaniach.

Było wiele niejasności. Dlaczego, słowo Żer-
ca, nazwa słowiańskiego kapłana zapisana była 
w języku pruskim? A może jednak to nazwisko 
tego Hektusa? Czyżby przedmiot jednak wy-
konał pruski czarownik Hektus Żerca? Jednak 
idąc tą drogą, nie poruszyłem się nawet o krok 
w badaniach. Sukces, czyli odkrycie sekretu 
pierwszego z zaklęć zawdzięczam myśleniu jak 
słowiański kapłan, Żerca o imieniu Hektus. Je-
żeli jednak to kapłani słowiańscy wykonali ten 
Relikt, to dlaczego słowa spisane były w pru-
skim, pytam raz jeszcze?

Nawet nazwa boga błyskawic i gromów, któ-
ra po słowiańsku powinna brzmieć: „Perun”. 
Uff, sporo wątpliwości, zbyt dużo. Postanowi-
łem odnaleźć tego bankowca, kolekcjonera, 
w nadziei zdobycia potrzebnej wiedzy o Zębie 
Peruna. Taki wytyczyłem sobie cel (cel bohate-
ra – przyp. Autora). Nie będe tu wymieniał, Mi-
kołaju, ze szczegółami moich trudów i przygód, 
by go zrealizować.

W skrócie, wpierw uderzyłem do Warszaw-
kiej Mafii. Ci nie mieli pojęcia o persona-
liach bankowca. Wiedzieli jedynie, że miesz-
ka w Warszawie, a kurier zamierza wywieźć 
zdobyte przez ich Opozycję fanty za granicę. 
Znali rysopis kuriera, a resztę znasz. Kluczem 
do zagadki tożsamości Bankowca i jego lokum 
byli Ci złodzieje. Szkoda tylko, że tych gnojków 
rozwaliłem, ale może mieli kumpli, którzy coś 
wiedzieli?

Niestety, Szefowie z Warszawy bardzo się 
ucieszyli z mego powrotu i obiecali dać urop jak 
tylko odpękam trzy roboty na Mazowszu (KPN 
– przyp. Autora). Zrobiłem to i dostałem urop, 
będąc w dobrych stosunkach z Mafią Warszaw-

Relikty i Joker
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ską. Nie wolno olewać pracodawcy, Mikołaju, 
a do roboty podchodzić niepoważnie. Wracając 
do tematu, wyruszyłem do Zieleniej Góry, gdzie 
dopadłem wcześniej tych złodziei. Ich siedziba 
była pustawa, taką jak i zostawiłem. Zacząłem 
od szukania informacji o ostatnim skoku tych 
pechowców, zwiedzając miejscowe bary i mor-
downie. Jak się okazało, mieli i kumpli. Ci mieli 
zamiar mi dokopać (kolejne KPN – przyp. Au-
tora), ale to ja skopałem ich tyłki.

W efekcie tego jeden z nich puścił farbę 
i sypnął, podając adres kolekcjonera (łaskawy 
gest Pana Losu w nagrodę pokonania wcze-
śniejszych KPN). Wyruszyłem więc do ban-
kowca, a tu okazało się, że spakował manatki 
i wyjechał do Londynu. Tam zaś dużo, zbyt dużo 
nowych przeszkód (kochane KPN Pana Losu). 
Okazało się, że ma plecy w jednym z miejsco-
wych Wielkich miasta. Ściślej Kręgu Druidów 
(III edycja Złego wiele wyjaśni w temacie 
tego Kręgu jak i innych Wielkich Londynu). 
Musiałem się wkupić w ich łaski, by zbliżyć się 
do tego cholernego Bankowca. A to wiązało się 
z dodatkowymi pracami (kolejne KPN, tym 
razem na obczyźnie) naruszającymi domenę 
niejakiego Czarnego Króla Bractwa Słońca 
oficjalnie, a nie oficjalnie najpotężniejszego
z Wielkich Londynu.

To było prawdziwe igranie z ogniem. Omal 
nie zginąłem, ale zdobyłem w finale zmagań
rękopis średniowiecznego mnicha opisujący m. 
in. Ząb Perkuna!

Z Londynu wracałem do Polski szczęśliwy 
ze zdobyczy, ale i faktu przeżycia konfronta-
cji z Czartami z Kręgu, tegoż Czarnego Kró-
la. Oczywiście Krąg Druidów wywinął się 
ze współpracy ze mną, wycisnął jak cytrynę 
i wystawił wręcz do odstrzału. Tak, Mikołaju. 
Taki już jest ten cholerny świat (Złego świat 
– przyp. Autora).

OK, Mikołaju. W zaciszu mieszkania na 
Mokotowie, wykorzystując resztki urlopu, jesz-
cze raz podszedłem do próby złamania tajem-
nicy drugiego z trzech zaklęć. Po półtorarocz-
nej przerwie! Tyle zajęło zdobycie potrzebnej 
wiedzy. Tym razem znałem już losy Baktusa, 
woja pruskiego torturowanego i zabitego przez 
Krzyżaków. Co ciekawe był znawcą magii za-
klętej w Relikcie, potomkiem wojownika, który 
otrzymał Ząb Perkuna w prezencie od Kapłana 
Hektusa.

Przodek Baktusa uratował brata Żercy Hek-
tusa, łamiąc w walce z napastnikiem myśliwski 
nóż. Hektus, potężny kapłan i mistrz magii z po-
mocą sług, wiedźminów, wykonał identyczną 
kopię noża, tyle że z krzemienia. Zaklął w krze-
mieniu potężną moc i ofiarował Pruskiemu wo-
jowi.

Na znak szacunku wszystkie napisy na bro-
ni wyrył w języku pruskim, nawet nazwę swego 
boga, Peruna. Podsumowując, złamałem sekret 
rytuału wstępnego aktywującego drugie zaklę-
cie. Dodam jeszcze, że przydatna okazała się 
znajomość łaciny zdobyta na Uniwerku. 

Tak, nie było problemu z przeczytaniem rę-
kopisu i widomy to znak, że pieniądze matuli 
wyłożone na moje kształcenie nie poszły w dia-
bły. Ech, co mogę jeszcze dodać? Mikołaju, na 

tym kończy się Historia moich przygód z Zę-
bem Perkuna. Jak powiedziałem na początku, 
to mój najcenniejszy rekwizyt magiczny i bez 
wątpienia najpotężniejszy. Trzecie jego zaklę-
cie wciąż czeka na odkrycie. Mam wszystko co 
potrzeba, by zabrać się do ostatecznych badań, 
ale brak mi pewnej dojrzałości (wymagane 
zwiększenie Intelektu bohatera do 5 poziomu 
– decyzja Pana Losu). Wszystko wymaga czasu. 
Zobaczyny, co pokaże przyszłość, Mikołaju. Na 
tym skończę mą opowieść, a ty, mój ciekawski 
przyjacielu, obiecaj raz jeszcze, że pary o tym 
nie puścisz. Pamiętaj, że od czasu tamtego in-
cydentu nasze losy są związane. Nie chcę ginąć 
z powodu twojej lekkomyślności! A uchodzenie 
z ojczystego kraju w obawie przed Najstarszym 
nie jest mi w smak. Kocham Polskę i pragne 
zajść jak najdalej w Kręgu Najstarszego. Jest 
o co walczyć Mikołaju. O najwyższą z nagród. 
Nieśmiertelność.

ZĄB PERKUNA

Potężny Relikt stworzony w czasach wcze-
snego średniowiecza przez grupę słowiańskich 
wiedźminów, Żerców, dla pruskiego woja za 
śmiały czyn uratowania brata jednego z nich. 
Dokładnie mówiąc lidera, Hektusa. Hektus na 
znak uznania i szacunku dzielnego Prusa wy-
rył słowa na Relikcie w języku Prusów. Nawet 
imię swego boga, Peruna zastąpił nazwą jego 
pruskiego odpowiednika, Perkuna. Krzemienny 
nóż, na wzór noża Prusa złamanego w walce, 
kryje tajemnice trzech potężnych zaklęć. Oto 
one:

Pierwsze. Grom Perkuna. Rytuał wstępny 
uaktywniający te zaklęcie to krzyk: „Na Perku-
na!”. Koszt – minus dwa do testu inicjatywy. 
Efekt – nóż zadaje standardowe + 9 do ZSA, 
ale te zaklęcie powoduje, że ostrze, trafiając we
wroga, zadaje mu obrażenia dodatkowo podob-
ne do impulsu elektrycznego. ZSA noża wzra-
sta do niesamowitego + 39 ZSA.

Drugie. Ciało piorun. Rytuał wstępny to 
ujęcie silnie rękojeści Reliktu ostrzem do dołu. 
Koszt – nie da się wykonać pchnięć lub rzutów 
nożem. Doświadczony przeciwnik o Umie-
jętności walki poziomu conajmniej 4 potrafi
wykorzystać te ograniczenia w starciu i jego 
PO rośnie 5. Efekt – ciało posiadacza reliktu 
jest naładowane elektrycznością w tak dale-
kim stopniu, że bezpośredni atak w niego (np. 
ręką lub pałką) powoduje potężne wyładowanie 
– napastnik zadaje obrażenia (test ZSA kontra 
PO posiadacza Reliktu), ale dodatkowo ofiara
otrzymuje automatycznie ciężką ranę. Wyjąt-
kowo, jeżeli napastnik dysponuje Potencjałem 
wyższym niż ofiara trzymająca Ząb Perkuna,
lub dysponuje siłą nietykalności, otrzymuje tyl-
ko kontuzję.

Trzecie. Gniew Perkuna. Rytuał wstęp-
ny analogiczny jak w przypadku pierwszego 
– okrzyk: „Na Perkuna!”. Koszt – jak w przy-
padku pierwszego zaklęcia. Efekt – taki jak 
w przypadku zaklęcia Grom Perkuna plus nie-
samowicie potężny efekt ominięcia siły niety-
kalności ofiary! Jednak, maksymalnie drugiego
poziomu. Na koniec dodam jeszcze, że trzyma-

jący Ząb Perkuna potrzebuje tylko jednego suk-
cesu, by zabić! Wystarczy, chyba?!

M e c h a n i z m

Wyróżniamy dwie strony akcji pod pre-
sją – stronę aktywną i bierną. Strona aktywna 
oznacza premię z podwojonej cechy; sumy 
cechy i umiejętności albo ZSA plus wyłożone 
karty tego samego koloru – można zrezygno-
wać z premii, wykładając na stół karty różnego 
koloru. Strona bierna to inaczej KPN i oznacza 
premię pasywną z podwojonej cechy; sumy 
cechy i umiejętności; PO lub po prostu mody-
fikator wyrażony liczbą (np. 20) plus wyłożone
karty tego samego koloru – można zrezygno-
wać z premii, wykładając na stół karty różnego 
koloru. Od strony aktywnej odejmujemy bierną 
i otrzymujemy efekt. 

Dodatni efekt dzieląc na 5 i zaokrąglając 
w górę otrzymujemy sukcesy potrzebne do osią-
gnięcia zamierzonego celu. Każda rozgrywka 
karciana ma sześć możliwych wyników: pech, 
porażkę, pat, szach, szach mat i fart.

Pech zachodzi w przypadku porażki w te-
ście przy równoczesnym odrzuceniu przez stro-
nę pasywną wszystkich kart wyłożonych przez 
stronę aktywną. Porażka następuje, gdy efekt 
jest ujemny – akcja zakończyła się fiaskiem, ale
strona aktywna zachowała karty na stole. Pat 
oznacza, że efekt wynosi 0 – rozgrywamy kar-
ty jeszcze raz w nowej rundzie. Szach oznacza, 
że akcja odniosła powodzenie z jednym margi-
nalnym sukcesem – nie ugrano zadeklarowanej 
liczby sukcesów, oznaczać to może dodatkowe 
KPN adekwatne do sytuacji w jakiej się znajdu-
je bohater. Szach Mat oznacza, że bohater ugrał 
zadeklarowaną liczbę sukcesów – maksymalnie 
5 (zwykły śmiertelnik) plus sukcesy z wyłożo-
nych kart talii mocy – atut Czarta. Nie ugranie 
Szacha Mata, ale ugranie dodatniego efektu 
oznacza Szach. Fart jest w przypadku, gdy stro-
na aktywna ugrała Szach Mat plus dodatkowo 
odrzuciła wszystkie karty strony pasywnej. 
Pech i Fart to dwa skrajne wyniki rozgrywki 
karcianej oznaczające oprócz odpowiednio 
porażki i powodzenia akcji dodatkowe, spe-
cjalne efekty: pozytywne (Fart) lub negatywne 
(Pech).

R o z g r y w k a  K a r c i a n a

Wyróżniamy następujące fazy rozgrywki 
karcianej:

1. Dobranie kart z talii kart zwykłej do czte-
rech kart na rękę.

2. Gracz deklaruje to, co robi jego bohater, 
a Pan Losu wyznacza premię (podwojona 
cecha, cecha + umiejętność lub ZSA), która 
zaangażowana jest w deklarowaną akcję.

III edycja

Paweł Branecki
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Pan Losu ustala KPN – premię pasywną 
(podwojona cecha, cecha + umiejętność, 
PO lub określoną wartość np. 20) i liczbę 
wymaganych sukcesów – maksymalnie 5 
(niektóre akcje, złożone potrzebują więcej 
sukcesów oznacza to, że akcja potrwa przez 
więcej niż jedną rundę).

2.1. Deklaracja wykorzystania Asa z rę-
kawa modyfikującego rozgrywkę kar-
cianą.

3. Wyłożenie dowolnej liczby kart z ręki ko-
szulką do góry na stół.

4. Odwrócenie kart.
5. Silniejsze karty prawem bicia odrzucają 

po jednej ze wybranych słabszych kart prze-
ciwnika:

5.1. Walet może odrzucić kartę zwykłą 
o punktacji 2-10.

5.2. Dama może odrzucić kartę zwykłą 
o punktacji 2-10, a także waleta.

5.3. Król może odrzucić kartę zwykłą 
o punktacji 2-10, a także waleta i damę.

5.4. As może odrzucić kartę zwykłą 
o punktacji 2-10, a także waleta, damę 
i króla.

5.5. Joker obojętnie jaką przyjmie war-
tość, (ale karty z talii zwykłej wyłożone 
na stół nie mogą się powtarzać np. 2 Asy 
serce) może odrzucić jedną dowolną kar-
tę poza Jokerem.

6. Podliczanie sumy wyłożonych kart plus 
ewentualna premia, jeżeli wyłożone karty 
są jednego koloru (premia należy się nawet 
jeśli wszystkie karty jednego koloru zosta-
ły w Fazie 5 odrzucone!!! Wyjątkiem od 
tej zasady jest efekt kart siły Przeznaczenia 
– odrzucenie wszystkich kart odrzuca i Pre-
mię).

7. Porównanie wyników strony aktywnej 
i biernej. Obliczenie efektu i ewentualnych 
sukcesów.

8. Ostateczny wynik – Pech, Porażka, Pat, 
Szach, Szach Mat lub Fart.

9. Po zużyciu wszystkich kart z talii bierzemy 
odrzucane karty tasujemy i otrzymujemy 
nową talię kart.

W a l k a

1. Ustalenie inicjatywy – Wygrywa bohater 
o wartości najwyższej w cesze Instynkty 
plus wyłożona/e karta/y z czterech w ręku. 
Inicjatywę ustala się co rundę walki. Pan 
Losu kontrolujący większą grupę bohaterów 
niezależnych może uprościć ten etap, wy-
kładając kartę do inicjatywy za wszystkich 
BN.

2. Pan Losu ustala w pierwszej rundzie walki 
rzutem %, czy przeciwnik jest zaskoczony – 
50 % szansy. Zaskoczony dostaje w pierw-
szej rundzie – 5 do PO i ZSA.

3. Kolejność działań, np. Członkowie Sabatu 
A, B, C i bohater otoczenia kontrolowany 
przez PL– 1. Inicjatywę wygrywają kolejno 
Czart A, tajniak 1 i Czarty B, C. Oznacza to, 
że najpierw działa Czart A, potem tajniak 1 
na koniec Czarty B i C działają równocze-
śnie na tajniaka 1.

4. Ustalenie, co robią bohaterowie w kolejno-
ści od najmniejszej inicjatywy.

5. Ustalenie premii ZSA i PO bohaterów, 
ostateczne modyfikatory.

6. Ustalenie wyniku rozgrywki karcianej, 
według inicjatywy – Pech oznacza –10 do 
PO, aż do momentu zdobycia choćby jed-
nego sukcesu w tej walce plus dodatkowy 
niefortunny wypadek losowy, np. zacięcie 
się pistoletu, lub wypadnięcie broni z ręki; 
porażka oznacza –5 do PO, aż do momentu 
zdobycia kolejnego sukcesu w tej walce; Pat 
oznacza, że akcja jest nie roztrzygnięta i ata-
kujący jeszcze raz może podjąć próbę ata-
ku, nie bacząc na inicjatywę (decyzja Pana 
Losu); Szach jeden marginalny sukces, czyli 
kontuzję u przeciwnika; Szach Mat ozna-
cza ugranie wszystkich zadeklarowanych 
sukcesów i powodzenie akcji. Fart znaczy 
tyle co Szach Mat plus dodatkowy efekt, na 
przykład bohater ugrał dwa sukcesy, zada-
jąc ciężką ranę, dodatkowo zdobywając +10 
premi przewagi w kolejnej rundzie walki.

W podręczniku II edycji jest podany przy-
kład walki. Dla odmiany podam teraz przykład 
testu prostego umiejętności. Ściślej mówiąc 
Akrobatyki.

Opis sytuacji. Bohater gracza stara się po-
konać ogrodzenie posesji (pomniejszy cel), aby 
drogą od podwórka dostać się do willi bogatego 
prawnika. Ogólnie mówiąc, ma nadzieje w jego 
mieszkaniu znaleźć papiery wartościowe (głów-
ny cel), przedmiot zlecenia, za które już wziął 
zaliczkę. Skupmy się jednak na pomniejszym 
celu Bohatera. Podstawowe KPN zaplanowane 
przez Pana Losu to: ogrodzenie (pierwsze KPN) 
i śpiący pies na podwórku (drugie KPN).

Wyjściowa wstawka klimatyczna Pana 
Losu. Pada deszcz. To nic niezwykłego o tej 
porze roku. Jest wczesna Jesień. Na ziemi wiatr 
rozwiewa opadłe liście. Podchodzisz do ogro-
dzenia domu Gizmuna. Teraz wypada przesko-
czyć płot i dostać się do drzwi od podwórka willi 
bogacza. O tym co Cię czeka w środku na razie 
nie myślisz. Twoja uwaga skupia się na samym 
podwórzu. Dostrzegasz kolejną przeszkodę. 
Wielki pies, wilczur. Mimo, że tylko łeb wystaje 
z jego budy, to ciarki przeszły przez Twój krzyż. 
Wygląda naprawdę strasznie i nie ma łańcucha. 
Na szczęście hula wiatr i to wprost na Ciebie. 
Dodam jeszcze, że obok budy leży micha ze 
świeżo obgryzionymi kawałami kości i mięsa. 
Tak więc pies jest nażarty, śpi i nie ma szans, by 
Cię w obecnej sytuacji wywąchał. Szczęście Ci 
sprzyja. Podchodzisz do płotu, rozcierasz zdrę-
twiałe ręce i zabierasz się do wspinaczki…

Wynik testu – wariant pierwszy. Test 
sprawności + Akrobatyka KPN 15. Wymaga-
ne dwa sukcesy. Wynik Porażka. Pan Losu 
postanawia, że bohater przy tej próbie poko-
nania ogrodzenia zleciał na dół, robiąc nieco 
hałasu. Nic mu się nie stało, ale pies zaczyna 
się budzić. Pan Losu daje jeszcze jedną szan-
sę bohaterowi, ale podnosi próg wymaganych 
sukcesów do 3. Tylko w tym przypadku pokona 
płot, nie budząc psa.

Wstawka klimatyczna. Powoli zaczełeś się 
wspinać po drucianej siatce. Jest jednak mo-

kra i nieco luźna, co nie ułatwia zadania. Już 
prawie byłeś na szczycie, kiedy to najzwyczaj-
niej w świecie pośliznąłeś się i zleciałeś na dół. 
Ku…wa! Na szczęście nic sobie nie zrobiłeś, ale 
narobiłeś hałasu. Trwożnie spojrzałeś na psa, 
ale nie zbudził się. Jeszcze. Jego łeb jednak się 
przekręcił, a lewa powieka lekko podniosła, po 
czym opadła… Uff, zdajesz sobie sprawę, że 
kolejne podejście będzie o niebo trudniejsze 
i musisz wytężyć wszystkie siły, by pokonać płot 
i niepostrzeżenie dostać się do drzwi…

Wynik testu – wariant drugi. Tym razem 
wynik testu to Pech. Fatalnie. Pan Losu posta-
nawia, że bohater nie tylko zlatuje z płotu nie 
pokonawszy go, ale i budzi psa, który szcze-
ka. Dodatkowo, bohater skręca sobie kostkę, 
co owocuje kontuzją, a w budynku zapala się 
światło – to improwizowane KPN, ochroniarz 
wynajęty przez prawnika do pilnowania posesji 
pod jego nieobecność…

Wstawka klimatyczna. Powoli zacząłeś się 
wspinać po drucianej siatce. Jest jedna mokra 
i luźna nieco co nie ułatwia zadania. Już pra-
wie byłeś na szczycie, kiedy to najzwyczajniej 
w świecie pośliznąłeś się i zleciałeś na dół. 
Ku…wa! Noga napierdala Ci jak cholera. Źle 
upadłeś. Na domiar złego ten kundel budzi się 
i szczeka jak jasna cholera. Niedobrze. Chwilę 
zabrało Ci na oswojenie się z bólem tej niewiel-
kiej kontuzji, ale kłopotów ciąg dalszy. W bu-
dynku zapala się światło. Ku…wa! Ktoś tam 
jest! Ale, kto do chu…a!? Mieszkanie miało 
być puste… Wszystko przez tego wilczura! Co 
robisz? Jak zamierzasz to rozegrać? Przewidu-
jesz, że masz trochę czasu zanim sprawca zapa-
lonego światła wyjdzie na podwórze. W kieszeni 

Relikty i Joker
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twojej kurtki jest spluwa. Niestety bez tłumika. 
Co robisz, pytam raz jeszcze? A może, chcesz 
odpuścić i wrócić później? Zawsze możesz, też 
zwrócić zaliczkę…

Wynik testu – wariant trzeci. Wynik testu 
Pat. Bohater zlatuje z płotu, ale szczęśliwie 
nic się nie stało. Żadnej kontuzji, a pies nawet 
nie drgnął. Szkoda tylko dobrych kart straco-
nych w tej rozgrywce Jokera. Czy kolejne do 
czterech w ręku okażą się tak dobre? To dobre 
pytanie…

Wstawka klimatyczna. Powoli zaczełeś się 
wspinać po drucianej siatce. Jest jedna mokra 
i luźna nieco co nie ułatwia zadania. Już pra-
wie byłeś na szczycie, kiedy to najzwyczajniej 
w świecie pośliznąłeś się i zleciałeś na dół. 
Ku…wa! Zbierasz się z ziemi i trwożnie oce-
niasz sytuacje. Pies śpi. Nawet nie drgnął. Nic 
Ci, też nie dolega. Jest dobrze. W zasadzie nic 
się nie stało, możesz znów spróbować szczę-
ścia…

Wynik testu – wariant czwarty. Wynik 
testu Szach. Częściowy sukces. Bohater poko-
nuje płot. Staje bezpiecznie na podwórzu, ale 
wkrótce może się to zmienić. Pies zaczyna się 
budzić. Pan Losu zadecydował, że gracz musi 
wykonać dodatkowy test Cichego poruszania 
KPN 15 dwa sukcesy, aby dość do drzwi, nie 
budząc psa. Czy to mu się uda?

Wstawka klimatyczna. Powoli zacząłeś 
się wspinać po drucianej siatce. Jest jedna mo-
kra i nieco luźna. co nie ułatwia zadania. Nie 
minęła jednak minuta, a stanąłeś pewnie po 
drugiej stronie. Niestety nie wszystko poszło 
tak jak chciałeś. Schodząc w dół zapomniałeś 
się i po prostu zeskoczyłeś, jak to masz w zwy-
czaju. Błąd. Teraz spostrzegasz, że głowa psa 
obruciła się, a jego powieka… Tak, w cholerę. 
Lewa powieka lekko się uniosła, po czym upa-
dła. Uff, to nie koniec kłopotów. Zdajesz sobie 
sprawę, że musisz włożyć teraz sporo wysiłku, 

by cicho przekraść się do drzwi. A wszystko po 
to, by rozbudzony z lekka wilczur nie przebudził 
się na dobre. Znów masz ciśnienia, a twoja dłoń 
instyktownie zacisnęła się na rękojeści spluwy 
w kurtce. To ostateczność – powtarzasz sobie.

Wynik testu – wariant piąty. Wynik testu 
Szach Mat. Pełny sukces. Bohater pokonuje 
płot, a Pan Losu zadecydował, że także bez 
problemu przebył dystans do drzwi, przecho-
dząc obok śpiącego psa. Pomniejszy cel został 
osiągnięty, ale teraz wypadałoby dostać się do 
wnętrza budynku. To kolejny pomniejszy cel, 
a jego głównym KPN są drzwi. Ściślej mówiąc, 
zamek w drzwiach. Czy bohaterowi uda się go 
otworzyć? Pamiętajmy jeszcze o śpiącym pie-
sku. On nie wyparował. Otwarcie drzwi wyma-
gać będzie więc wprawy i zręczności, by go nie 
zbudzić, a to podnosi próg wymaganych sukce-
sów w teście Zręczne dłonie. Takie już to życie 
he, he…

Wstawka klimatyczna. Powoli zacząłeś się 
wspinać po drucianej siatce. Jest jedna mokra 
i nieco luźna, co nie ułatwia zadania. Nie mine-
ła jednak minuta a stanąłeś pewnie po drugiej 
stronie. Szybko i pewnie, a co najważniejsze, 
bez żadnego hałasu. Idąc za ciosem, ruszyłeś 
w kierunku drzwi. Nim się obejrzałeś, już stałeś 
przed nimi. Fortuna Ci sprzyja. Czy tak samo 
dobrze poradzisz sobie z zamkniętymi drzwia-
mi? Tak, są zamknięte. Próba otwarcia tak po 
prostu, za klamkę, spaliła na panewce. Teraz 
dopiero zrozumiałeś, że wcześniejszy wyczyn 
wiosny nie czyni. Jeżeli twoje ręce Cię zawio-
dą, a zamek okaże się trudniejszy niż przy-
puszczasz, znów możesz obudzić psa. Zresztą 
w każdej chwili może się obudzić. Najgorsze 
jest, że pokonanie zamka wymaga koncentracji 
i pełnej uwagi. Nie jesteś w stanie jednocześnie 
obserwować to bydle. Zabierasz się więc za 
zamek, modląc się, aby przypadkiem, tak z za-
skoczenia, wielkie kły psiska nie zacisneły się 
na twoich jajkach. Kurde! To poważna sprawa. 
Jednego jesteś pewien. Musisz szybko pokonać 
tę przeszkodę po raz setny przeklinając fakt, iż 
nie masz tłumika.

Wynik testu – wariant szósty. Wynik te-
stu Fart. Gracze kochają to. Pan Losu zadecy-
dował, że bohater bezszmerowo pokonał płot 
i dystans dzielący go od drzwi. Pies nawet nie 
drgnął. Nie koniec na tym. Pan Losu oznajmia, 

że drzwi są otwarte. Tak, to się nazywa mieć 
Farta. Bohater wkracza do wnętrza domu. Pies 
przestaje być problemem. Czas zrealizować 
główny cel. Jest małe „ale”. Podstawowym 
KPN zaplanowanym wcześniej jest pokonanie 
sejfu. Jeszcze trzeba go znaleźć. Sam sejf za-
bezpieczony jest elektronicznym alarmem po-
wiadamiającym gliniarzy. Pan Losu stwierdza 
jednak, że to za mało KPN na drodze bohatera 
do celu i dorzuca improwizowane KPN. Jest 
nim ochroniarz wynajęty przez prawnika do 
pilnowania domu pod jego nie obecność. Stróż 
śpi sobie na kanapie w jednym z pokojów. 
O tym gościu bohater nie ma pojęcia. Gracz 
podczas wcześniejszych nowel ustalił jedynie, 
że papiery schowane są w sejfie, który trzeba
odszukać, a sam sejf otworzyć, omijając alarm. 
Pan Losu chce zaskoczyć gracza, wprowadzić 
trochę pieprzyku do rozgrywki i ubarwić jego 
Historię. W finale ma dojść do walki stróża
z bohaterem. Pan Losu potrafi jednak nie tylko
dorzucać KPN bohaterowi, ale i nagradzać. De-
cyduje, że udane pokonanie Stróża zaowocuje 
prezentem od życia. Może alarmu nie będzie, 
lub sam sejf będzie ukryty jak na filmach, za
pierwszym lepszym obrazem?

Wstawka klimatyczna. Powoli zacząłeś się 
wspinać po drucianej siatce. Jest jedna mokra 
i nieco luźna, co nie ułatwia zadania. Nie minę-
ła jednak minuta, a stanąłeś pewnie po drugiej 
stronie. Szybko i pewnie, a co najważniejsze bez 
żadnego hałasu. Idąc za ciosem, ruszyłeś w kie-
runku drzwi. Nim się obejrzałeś, już stałeś przed 
nimi. Fortuna Ci sprzyja. Czy tak samo do-
brze poradzisz sobie z zamkniętymi drzwiami? 
A może są otwarte? Bez wiary naciskasz klam-
kę. Na wszelki wypadek. Drzwi się otwierają… 
Nie wierzysz w to co widzisz – wnętrze domu, 
dokładnie mówiąc korytarz pogrążony w mroku 
i schody na górę. Ku…wa! To się nazywa mieć 
Farta! Sekunda, może dwie i już jesteś w środ-
ku. Po prostu zajebiście. Psa masz z głowy. Jest 
na podwórzu, a ty w domu. Drzwi zamknięte. 
Teraz kalkulujesz co dalej. Co robisz, pytam? 
Zapalasz światło, wbiegasz na górę, skradasz 
się, idziesz tiptopkami? Co robisz chłopie? Sto-
isz już przed szansą załatwienia sprawy. Jeszcze 
tylko ten sejf, alarm, o którym sypnął ten typek 
z baru. Co robisz, pytam raz jeszcze?

Tyle, jeżeli chodzi o ten przykład. Jak na ra-
zie nie widzę powodu modyfikacji zasad Asów
z rękawa, czy talii Mocy. Nad mechaniką Joker 
ciągle pracuję, wszelkie sugestie lub pytania 
mile widziane na forum poświęcone Złemu 
– autorskie.fora.pl.

Paweł Branecki

http://autorskie.fora.pl
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„…Oczy ciemne, piwne, brązowe, czarne jak węgliki bądź ja-
sne o kolorze nieba, niebieskie. U braci z norski oko może mieć 
różny odcień zielonego. Źrenice duże i zajmujące 3/4 oka.(…). 
Nos wydatny….(…). Rysy twarzy zawsze wyraźne, jakby rzeź-
bione w kamieniu. Wzrost nieprzekraczający 5,5 stopy. Choć 
rzadko spotyka się takich przedstawicieli, żyją osobniki o tym 
wzroście.”

„O prawdzie i kłamstwach nienormalności przeczucia”
Frederigh Nighde, tom I „Księga Rodzaju”, 2178

W roku około 2250 twierdza Karak Dron zostaje ponownie odbita. 
Po kilkuset latach stopa krasnoludzka ponownie stąpa po kamieniach 
przodków. Okupione zostaje to sporą ilością krasnoludzkiej krwi. Jak 
się później okazuje cena była adekwatna do nagrody.

Karak Dron wg mapy leży w środkowej części pasażu Gór Krańca 
Świata sięgającego Złych Ziem, daleko na południu. Około 100 km 
od przełęczy Wściekłego Psa, tyleż samo od Czarnej Skały, siedliska 
orków i około 90 km od Karak Drazh – twierdzy zajętej przez orków 
już wiele lat wcześniej.

Mapy pokazują, że Karak Dron to wulkan. Nazwę tą nosi także 
stara zapomniana już przed wiekami twierdza krasnoludzka, zbudo-
wana w cieniu tej góry.

TWIERDZA DAWNIEJ

„(…)Wielkie drzwi, w kształcie dwóch połówek elipsy broniły 
wejścia do tego starego Karaku.
Hessghe usiadł ciężko na kamieniu nieopodal starych drzwi. 
Sapnął ciężko, sięgając do plecaka. Wyciągnął kawał solone-
go mięsa i suchary. Wyszarpał zębami kawał mięsiła i popił 
wodą.
Popatrzył przed siebie na trupa opartego o wystający z ziemi-
głaz. Zgniły i zniszczały mundur nie wyglądał na typowo karak 
droński mimo tego, że szkielet wyglądał na krasnoludzki.
– A więc jednak – wysapał sam do siebie.
(…)
Przeszukawszy stare laboratorium Hessghe znalazł to, czego 
szukał. Małą puszkę, jaką znalazł, dołączył do paru małych rud 
żelaza, złota, srebra i mithrilu.”

„Wilk Stepowy – legenda Hessghiego”
Hessghe Herghman, 2003

Każde ze skrzydeł wrót Karak Dron zostało wytopione jako jeden 
kawałek stali – głównie żelaza oraz mithrilu, aluminium i tytanu. Za-
wieszone na potężnych zawiasach i blokowane przez skomplikowane 

-=baca=-

Karak Dron
twierdza krasnoludzka daleko na południu

artykuł | Warhammer, fantasy
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zastawy były wręcz nie do przejścia. Od zewnątrz. To zapewniało 
bezpieczeństwo przez wiele lat.

Wnętrza twierdzy były budowane przez wiele pokoleń krasnolu-
dów – mimo tego, iż wulkan Karak Dron jest oddalony o kilkanaście 
kilometrów, szyby kopalniane sięgają pod jego podstawę. Tam też 
znajduje się dwie duże kuźnie oraz stara matryca, w której wytopiono 
wrota twierdzy.

Mieszkalne i użytkowe poziomy twierdzy to, licząc od powierzch-
ni, około 5 poziomów. Dalej znajdują się już kopalnie, w których wy-
dobywano surowce.

Dziś, po roku 2500 Karak Dron wygląda nieco inaczej.

HISTORIA

Około roku 1856 twierdza Karak Dron zostaje zajęta przez orków. 
Praktycznie zaraz po zajęciu Karak Drazh i czarnej skały pada Ka-
rak Dron. Atak nastąpił podziemnymi tunelami. Dodatkowo w tym 
samym czasie twierdzę zaatakowały ze wschodu skaveny. Po tym 
jak padły odziały krasnoludzie, po kilku godzinach bitew, skaveny 
zostały wyparte przez orki. Jak pokazała dalsza historia, porażka nie 
zniechęciła ich od odwiedzania kopalń.

Po krasnoludach nie pozostał nawet ślad.
Przed rokiem 2000, około 1992 pod Karak Dron zawędrował 

Hessghe Herghman, bohater, który przyniósł nową nadzieję dla ni-
skiego ludu. Według jego historii twierdza musiała zostać opuszczo-
na już na sto lat przed jego przybyciem. Wyglądało na to, iż orkowie 
nie zagościli dłużej niż 40 lat. Po sprawdzeniu trzech poziomów oka-
zało się, że żaden z poziomów nie nosił śladów zamieszkania przez 
orkoidalnych. Nie zauważył też obecności szczuroludzi.

Krasnoludy w Karaz-a-Karak postanowiły przygotować się do 
przejęcia twierdzy. Poczyniono długofalowy program mający na 
celu przygotować część społeczności do przeprowadzki. Skłaniało 
do tego zarówno to, co przyniósł ze sobą Hessghe – rudy materiału 
wydobywczego oraz Puszka. Przede wszystkim nowiny przesądziły 
o decyzji – twierdza mogła zostać ponownie zamieszkana. Dodatko-
wo znaleziono dowody na to, iż czarne krasnoludy, spaczone przez 
chaos, a zapomniane przez historię, pomogły przejąć Karak Dron.

Problemem okazał się jednakże Karak Drazh oraz Czarna skała 
– tereny od dawien dawna zamieszkane przez orków.

Długofalowy plan zakładał założenie małej jednostki militarnej 
w Karak Dron oraz przejęcie na wpół opuszczonego Karak Osiem 
Szczytów. Na przestrzeni stu lat w Karak Dron stacjonowała, wy-
słana przed laty, mała jednostka rozrastająca się z upływem czasu. 
Historia pokazała, iż w położonej na dalekim południu, Karak Azul, 
przetrwała jeszcze jedna społeczność krasnoludzka. To tym bardziej 
napawało krasnoludy nadzieją.

Przez wiek krasnoludy „przejmowały” Karak Dron. W tym czasie 
nawiązały kontakt z Karak Azul. Około roku 2250 do Karak Drazh 
oraz Karak Osiem Szczytów zostały wysłane odziały mające na celu 

podłożenie ładunków mających wysadzić i doprowadzić do zabloko-
wania obu siedzib. Orków i goblinów. Plan się powiódł. Przez na-
stępnych kilkaset lat twierdze zaczęły rozwijać się i tworzyć coraz 
większe społeczności. Dodatkowo został zaczęty plan przejęcia Ka-
rak Azgal, leżącego daleko na południu.

TWIERDZA DZIŚ

Dziś cała Karak Dron ma stałe kontakt z Karak Azul.
W ciągu wieku twierdza zdołała na nowo odżyć. Choć nie jest to 

potęga dawnych klanów krasnoludzkich zadziwia tak szybka odbu-
dowa twierdzy.

OBRONA

Rasie krasnoludzkiej od czasów Wojen Goblińskich, z powodu 
małej liczebności, trudno było wybronić się przed atakami. Głów-
ne ataki goblińskie były skierowane na bramę frontową. Dlatego tez 
część obrony musiała być skupiona na bramie. Tam tez powstały tzw. 
Śluzy.

BRAMA FRONTOWA

Korytarz prowadzący z zewnątrz do głównej hali jest długi – to 
jest właśnie Śluza. I nie bez powodu tak się nazywa. Tam to znajdu-
je się system krat zamykających drogę przeciwnikowi. Na długości 
około stu metrów rozmieszczonych jest około dwadzieścia bram opa-
dających z góry. Nie są jednak po to, aby tylko ślepo zatrzymywać 
atak, będąc kolejnymi przeszkodami do zniszczenia. Na całej długo-
ści korytarza w ścianach rozmieszczone są co metr małe nisze, w któ-
rych swobodnie mieszczą się lufy arkebuzów, garłaczy bądź kusze, 
drzewce pik lub włóczni.

Taktyka jest prosta. Jeżeli brama zostanie zniszczona, co zdarzyło 
się tylko raz, opuszczona zostaje pierwsza krata. Z za niej to ostrze-
liwane są odziały wroga. Taki sposób obrony korytarza jest bardzo 
efektywny. W razie zagrożenia zniszczenia pierwszej bramy odział 
wycofuje się do ostatniej z bram zamykających Śluzę. Gdy tunel 
wypełni się na całej długości opada reszta 18 krat, zamykając dro-
gę ucieczki i zabijając część wrogów. Wtedy to otwierane są nisze 
w ścianach do tej pory strzelców w bocznych korytarzach. Nisze są 
rozmieszczone na przemiennie – gwarantuje to, iż strzelcy nie trafią
siebie z naprzeciwka, a zarazem pozwala to na jak największe zada-
nie strat wśród przeciwnika.

Broń prochowa, drzewcowa i kusze, to nie jedyny arsenał, jakim 
dysponują krasnoludy. W Karak Dron stosowane są także, bardzo 
rzadkie miotacze ognia oraz metan – trujący gaz w głębokich par-
tiach kopalni, trudny do zabezpieczenia jako broń. Ze względu na 
duże niebezpieczeństwo użytkowania tego rodzaju broni, stosowane 
są bardzo rzadko, jedynie w krytycznych sytuacjach.

Obrona „śluzowa” bramy jest bardzo skuteczna i najczęściej nie 
dochodzi do sytuacji, w której krasnoludy muszą się bronić na hali 
głównej i prowadzić partyzantkę w licznych mniejszych pomieszcze-
niach.

ATAK Z KORYTARZY

O wiele trudniejszym do odparcia zagrożeniem jest atak z podzie-
mi, jaki stosują skaveny. Do tego właśnie przystosowane są odziały 
podziemnych krasnoludzkich wojowników.

Wtedy w grę wchodzi tylko bezpośredni kontakt z wrogiem. Wal-
ka w ciemnych i ciasnych podziemnych chodnikach jest naprawdę 
trudna, dlatego też spora część oddziałów skupiona jest na głębszych 
poziomach twierdzy. Tam to obstawione są małymi oddziałami, co 
bardziej zagrożone korytarze.

W razie zmasowanego ataku z podziemi do akcji wypuszczone 
zostają odziały saperów. Są mistrzami w podkładaniu ładunków. Ich 
jedynym celem jest założenie ładunków w zagrożonych korytarzach 
i wysadzenie ich. Najlepiej razem z przeciwnikiem.

ODDZIAŁY

Standardowym wyposażeniem żołnierza drońskiego jest kolczuga 
bądź karacena. Broń to nie popularne topory, lecz czekany – z ostrzem 
z jednej strony i kolcem z drugiej Pozwalają liczniejszym oddziałom 
wspólnymi siłami przebić się, przez co cieńsze ściany w razie zasy-
pania drogi. Drugą bronią, jaką się stosuje jest krótka pika – w cia-
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snych korytarzach sprawdza się znakomicie jako broń na dystans. 
Część oddziałów jest także uzbrojona w kusze.

Odziały saperów uzbrojone w krótkie miecze i torby z minami 
muszą przemieszczać się możliwie najszybciej. Dlatego też jako pan-
cerze stosowane są pancerze skórzane.

Odziały podziemnych wojowników, to już odziały ciężkie. Za-
wsze wysyłani do walki kontaktowej. Ubrani w ciężkie pancerze pły-
towe są siłą, która zatrzymuje większość ataków frontalnych. Ciężkie 
topory i młoty oznaczone runami sieją ogromne spustoszenie wśród 
wroga. Choć stanowią zaledwie 10% oddziałów bojowych, są języcz-
kiem u wagi podczas walk.

Reszta oddziałów to tzw. milicja – zwykli obywatele, reszta społe-
czeństwa. Trzon stanowią krasnoludy potrafiące w znacznym stopniu
posługiwać się bronią ręczną oraz kuszami. To właśnie te odziały, 
jakieś czterdzieści procent całości sił, prowadzą walkę partyzancką, 
gdy padnie brama główna i śluza. Są też wykorzystywani do ochro-
ny kobiet i dzieci w razie ataku oraz stanowią patrole podziemnych 
chodników.

Standardem jest także mundur, nienoszony jednak przez milicję. 
Na mundur składa się stalowo szara wełniana kurtka z dwiema kie-
szeniami z przodu. Spodnie także stalowo szare, wykonane z wełny. 
Wszystko bez zbędnych dodatków, ściśle pasujące do ciała, lecz 
niekrępujące ruchów. Buty wysokie, zawsze na połysk. Na prawym 
ramieniu przepaska z ze znakiem klanu Oend, a zarazem twierdzy: 
trzema toporami złączone końcami trzonków, rozstawione promie-
niście.

ZWYKŁY DZIEŃ

Karak Dron, mimo, iż zostało przejęte już dawno, nadal jest w sta-
nie podwyższonej gotowości. Atak może nastąpić niemal w każdej 
chwili. Zagrożenie ciągle istnieje.

Z tego też powodu, w całej twierdzy, panuje całkowita prohibicja. 
O ile w innych twierdzach zakaz picia alkoholu jest wprowadzony, to 
w Karak Dron samo wytwarzanie alkoholu bez pozwolenia, przyzna-
wanego dla Producenta Twierdzy, jest karalne. Całkowita prohibicja 
nie oznacza jednak likwidacji płynów wysokoprocentowych. Alkohol 
jest produkowany na sporą skalę – wykorzystywany jest w lampach 
i silnikach.

Zakaz picia alkoholu nie oznacza także braku rozrywki. O ile po-
ziom pierwszy twierdzy jest głównie miejscem na targi i bazary, tam 
też umiejscowione są cztery karczmy. Z powodu prohibicji w karcz-
mach rozwinęła się inna forma rozrywki – walki. Zarówno pomiędzy 
przedstawicielami społeczeństwa, jak w np. w „Czarnym Dole”, czy 
też zwierząt – szczurów, gigantycznych pająków czy nawet dzikich 
psów łapanych czasem na zewnątrz. Dostarczanie zwierząt na jedną 
z dwóch aren jest bardzo niebezpiecznym, ale intratnym interesem.

Walki ludzi to najczęściej zapasy. Boks jest o wiele mniej popular-
ny – żadnemu z krasnoludów nie uśmiecha się stanąć do walki z roz-
bitą twarzą. Zapasy pozwalają na zdobycie tężyzny i zachowanie 
kondycji. Od ponad roku w twierdzy jest jeden niepokonany mistrz 
w zapasach – Garligh Onongher nazywany „cebularzem” ze względu 
na specyficzny zapach cebuli będącej podstawą jego diety.

Czwarta karczma to już nie miejsce walk. Choć tam ścierają się ze 
sobą inne siły – szczęście i inteligencja. To kasyno, w którym grają 
tylko ci, którzy mają szczęście albo pieniądze. Mimo iż społeczność 
jest mała, kasyno nie narzeka na frekwencję – tam nie stosuje się 
oszustw jak to bywa w Imperium, kłamstwo jest plamą na honorze.

ARCHITEKTURA, WNĘTRZA

Jak zbudowane jest Karak Dron? W dużej mierze jest to odtwo-
rzona stara twierdza – spora ilość budynków będących małymi po-
mieszczeniami mieszkalnymi. Mimo wszystko najbliżej powierzchni 
mieszka najmniejsza część społeczności – głównie małe odziały żoł-
nierzy mających bronić bramy oraz właściciele i pracownicy kasyn 
czy klubów walki (jak to czasem jest nazywane). Prócz nich mieszka 
tam klan łowczych zajmujących się polowaniem na zwierzęta gór-
skie – dostarczają mięsa, a czasem i zwierząt na areny walki. Klan 
budowniczych także ma tu swoją mniejszą społeczność.

Drugi poziom twierdzy jest już miejscem typowo mieszkalnym. 
Tam mieszkają zarówno członkowie reszty oddziałów, wojowników 

podziemnych, milicji, saperów. Ten sam poziom zamieszkują także 
klany zajmujące się produkcją alkoholu oraz gospodarką. W Karak 
Dron odkryto znakomitą halę, w której można hodować specyficzne
rodzaje rośliny – głownie jadalne grzyby, a także dziwną odmianę ro-
śliny przypominającej kartofle, lecz o znacznie większych bulwach.
Wszystkie rośliny żyjące na Hali Produkcyjnej nie potrzebują światła 
do rośnięcia, co jest zastanawiające dla samych krasnoludów.

Trzeci poziom to mały obszar, gdzie znajduje się kaplica Grun-
giego oraz miejsce, gdzie produkowane są wszelkiego rodzaju wyna-
lazki. Laboratoria, kuźnie eksperymentalne. A także spora biblioteka 
z zapiskami krasnoludzkich inżynierów.

Czwarty poziom twierdzy to już poziom mieszkalny dla pracow-
ników kuźni i kopalni. Tam znajdują się już tylko pomieszczenia 
mieszkalne.

Poziom piąty to kuźnie i miejsce produkcji wszelkich przedmio-
tów. Stąd prowadzi też tunel do wulkanu Karak Dron, gdzie znajduje 
się matryca bramy głównej.

Z poziomu piątego jest dostęp do niższych poziomów – chodni-
ków kopalni, gdzie wydobywane są mithril, żelazo, tytan, złoto, sre-
bro i diamenty.

TO, CO DAŁ NAM GRUNGI

Karak Dron nie jest zwykłą twierdzą. Po wielu latach okazało 
się, że kopalnia obfituje we wszelakie surowce, a zwłaszcza meta-
le. W dawnych laboratoriach znaleziono nie tylko projekty maszyn 
parowych, ale i silnika na alkohol. W pięćdziesiąt lat po odkryciu 
schematów udało się zbudować pierwsze maszyny pracujące w ko-
palniach i kuźniach.

Obok tego znaleziono jeszcze jeden niepokojący przedmiot. Od-
naleziono pomieszczenie, w którym były truchła trzech skavenów. 
Trzymali podobne puszki do tej, którą przyniósł Hessghe przed wie-
kami jako znak. Jak się okazało są to puszki wypełnione Spaczeniem. 
Tak przynajmniej ocenił to jeden z magów z Karaz-a-Karak po zba-
daniu przedmiotu. Od lat prowadzone są badania nad zastosowaniem 
tych pojemników. Oficjalnie nikt nie zna przeznaczenia tych meta-
lowych puszek. W twierdzy pojawiają się także od miesiąca plotki 
o śladach znajdywanych w chodnikach kopalń, jakoby skaveńskich.

Ponieważ Karak Dron leży na terenach szczególnie niedostępnych 
wiele z wydobytych materiałów, takich jak srebro, złoto jest składo-
wanych bądź przerabianych na biżuterię. Reszta metali trafia do pro-
dukcji broni. Jednym z planów klanu Oend jest stanie się głównym 
dostawcą broni dla innych twierdz krasnoludzkich oraz pionierem 
militarnym, gdy twierdze zostaną ponownie przejęte. Jak na razie 
Dron staje się sporym składem militarnym broni.

RZĄDY I IDEOLOGIA

W Karak Dron pryncypat wiedzie klan Oendd – klan wojowni-
ków. Nie ma jednak w tym nic dziwnego. Cała twierdza jest bowiem 
ściśle zmilitaryzowana ze względu na ciągłe zagrożenie ataku – Złe 
Ziemie nie są przyjazne dla kogokolwiek. Zwykli obywatele są wręcz 
ewenementem w tym społeczeństwie – są to najczęściej kupcy bądź 
członkowie karawan dostarczających raz na jakiś czas towarów. Zmi-
litaryzowani zostają nawet górnicy, płatnerze, kowale.

Głową Oendd, klanu pryncypialnego, jest Adolgh, stary wojownik, 
który wpłynął znacząco na ideologię, jaka panuje w twierdzy. Frede-
righ Nigdhe, ulubiony z autorów Adolgha, w swojej książce o Hess-
ghe wspomina o ciałach krasnoludzkich, które nie były ubrane jak 
odziały drońskie. Na brak oddziałów pomocniczych z innych twierdz 
wskazują zapiski opisujące atak, znalezione w bibliotece Karak Dron 
i Karak Azul. Dodatkowym faktem, który wpłynął na dzisiejszą sy-
tuację, były wzmianki w starych księgach o czarnych krasnoludach. 
Zarówno opis uzbrojenia jak i fakty dotyczące zakładanego pocho-
dzenia tej rasy – ziem daleko na wschód od Gór Krańca Świata.

Po kilku latach od ponownego zajęcia Dron wśród krasnoludów 
krzewiona była ideologia jednej rasy krasnoludzkiej. Sporządzony 
został opis wzorowego przedstawiciela rasy niskiego ludu. Po latach 
do dziś przetrwała myśl o Jednej Rasie Krasnoludzkiej. Doprowadzi-
ło to do tego, iż członkowie klanów z innych twierdzy, przybywający 
bardzo rzadko, są traktowani bardzo ostro i z dystansem, jeśli tylko 

Karak Dron
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odbiegają od Wzorca. Krasnolud odbiegający od Wzorca i niemają-
cy poparcia prawdopodobnie zostałby zlinczowany.

Czarne krasnolud miały być tym, kim stały się mroczne elfy dla 
leśnego ludu. Przekupione obietnicą władzy i siedziby miały wes-
przeć atak na twierdzę. Dziś jakakolwiek aluzja do pochodzenia 
drończyka jest dla niego śmiertelną obrazą i skazą na honorze.

Wśród krasnoludów drońskich panuje także wzorowa dyscyplina. 
Do tego zmusza sytuacja, ale też i społeczeństwo. Brak dyscypliny 
jest poważną wadą dla drończyka. Hańbą jest także zaniedbanie obo-
wiązków.

RODZINA I KOMÓRKA RODZINNA

Kobiety krasnoludzkie w Karak Dron stanowią jeszcze mniejszy 
procent niż w pozostałych twierdzach. Z tego też powodu w twier-
dzy pryncypat zezwolił na małżeństwa poligamiczne. Choć nie jest 
to najskuteczniejsza polityka, to jednak stosowana. Rodzina ma być 
podstawą społeczeństwa. Rozród w drońskim społeczeństwie jest 
jedną z najważniejszych spraw dla innych twierdz, nawet Karak 
Azul, jest bardzo kontrowersyjne.

Narodziny małego krasnoluda są okazją do święta. Ale powodem 
głównym jest radość nie z nowego członka społeczeństwa, lecz przy-
szłej matki albo wojownika.

KARAK DRON NA ŚWIECIE

Istnienie Karak Dron jest w zasadzie utrzymywane w sekrecie. 
Wiadomość o poglądach wywodzących się z Dron mogłyby tylko 
zaszkodzić opinii krasnoludzkiej. W świecie niewiele osób wie o jej 
istnieniu. Złe Ziemie nie są najlepszym terenem dla karawan kupiec-
kich. Towary najpierw trafiają do Karaz-a-Karak, dopiero potem do
Imperium. Jednakże ze względu na bliskie położenie Karak Dron, 
Przełęczy Dzikiego Psa i Przełęczy Śmierci, Imperium utrzymuje 
stosunki dyplomatyczne z klanem Oend. Dyplomaci wiedzą o istnie-
niu twierdzy od dawna. Oficjalnie jednak nie istnieje.

„… Ekspansywna polityka oraz rozwijanie społeczeństwa jest 
jedną z dróg do kolejnego odrodzenia Krasnoludzkiego Spo-
łeczeństwa.
(…)
Potęga dawnych czasów nadal jest w zasięgu naszej czystej 
rasy….
(…)
Wykorzenienie zła pozwoli nam na ponowne zajęcie naszej na-
turalnej przestrzeni życiowej – Gór”

„Meingh Gampgh”
Frederigh Nighde tom II, wydanie 2178

„Karak Dron jest dziś jedną z najbardziej dziwnych siedzib 
krasnoludzkich. Ta odmienność i sposób organizacji może 
okazać się zagrożeniem. Ekspansywna polityka tej twierdzy 
może być zagrożeniem dla Imperium”

Karl Heingenhof, Dyplomata Imperialny, 2503 r.

 do akcji. Skleet-
matz, patrol w imieniu 
klanu Moulder

Poziomy 3 i 4 nadają się do zlustrowania w naj-
bliższym czasie. Klanpowinien się przygotowywać 

daty podane wg. kalendarza imperialnego

Awatar jest nowopowstającym światem typu fantasy, osadzonym w re-
aliach postapokalipsy, o unikatowym nowatorskim systemie. Szczegół po 
szczególe będziemy odsłaniać przed wami kolejne elementy.

Rezygnujemy ze standardowych ras fantasy, jak elfy czy krasnoludy, 
w zamian wprowadzając szeroki wachlarz rodów ludzkich o specyficz-
nym charakterze.

Magia jest wszechobecna, potężna i odziaływuje na wszystkie istoty 
żyjące, doprowadząc do ich ewolucji. Dzięki czemu cały świat przepełnio-
ny jest przeróżnymi niezwykłymi stworzeniami czy miejscami.

W dziedzinie religii, filozofii, czy historii jest wiele gotowych tez czy
stanowisk. Dajemy graczom wybór – mogą wybrać to, które uznają za naj-
słuszniejsze. Jednak nic nie stoi na preszkodzie, by gracze sami wysnuli 
oryginalną teorię, w którą będą wierzyć.

Wiara czy rody mają być przede wszystkim ubarwieniem świata, a nie 
systemu.

System jest pełen nowatorskich rozwiązań, będących rówocześnie 
czytelnymi i prostymi. Na dzień dzisiejszy został już opracowny nowy 
system kostkowy, walki oraz uniktowe podejście do broni.

Magia jest jeszcze opracowywana.
Ogólnie w tak krótkim opisie trudno zawrzeć całość pomysłu. Za 

główny nasz cel obieramy sobie przede wszystkim stworzenie wiarygod-
nego barwnego świata.

Lucjan

Lucjan przedstawił wam podstawowe kryteria jakimi kierowaliśmy się 
przy konstruowaniu świata i systemu. A ja chciałbym opowiedzieć o in-
nej sprawie, która z pewnością może was zaciekawić. A mianowicie: jak 
to się wszystko zaczęło? Jak to się stało, że podjęliśmy się tak trudnego 
zadania i postanowiliśmy stworzyć swoją własną grę fabularną? Co nas 
ku temu skłoniło?

Głównym powodem było to, że - tak na prawdę - żaden z systemów, 
w które graliśmy nie spełniał do końca naszych oczekiwań. A było ich tro-
chę: D&D, Earthdawn, L5K, Neuroshima, Wampir. Elementy systemów, 
które nam nie odpowiadały były na tyle spore, by porzucić myśl o jakich-
kolwiek próbach ich modyfikacji na nasze potrzeby. I tak narodził się po-
mysł, aby wziąć sprawy w swoje ręce.

Jak na amatorów w tym temacie, podeszliśmy do problemu całkiem 
profesjonalnie. Nie korzystaliśmy przy tym z żadnej pomocy z zewnątrz. 
Wszystko opieraliśmy na własnym doświadczeniu i zdobytej wiedzy. Dla-
tego, gdy z ciekawości przeglądaliśmy niedawno zasoby sieci, zdziwili 
nas ludzie, którzy piszą: „chcę stworzyć system – pomóżcie mi” albo za-
czynają od umieszczenia stronki, na którą wrzucają trochę tekstów, jakieś 
zarysy koncepcji i ogłaszają, że poszukują ludzi do współpracy.

My nie popełniliśmy takich błędów. Z chwilą, gdy zdecydowaliśmy 
się na opublikowanie naszej koncepcji, była już rozważona i poważnie 
przemyślana, wiedzieliśmy dokładnie czego chcemy i jak to zrobić. Wcale 
to jednak nie oznacza, że nasz projekt jest ukończony.

Dużą część systemu mamy już ułożoną. Przedstawiliśmy ją wam na 
łamach forum Awatara, aby skonfrontować naszą koncepcję z waszymi 
opiniami.

Jednak pozostają pewne elementy, których jeszcze nie dopracowali-
śmy i tutaj liczymy na wasze sugestie, gdyż nie chcemy, aby świat powstał 
przy udziale zamkniętego grona ludzi, bo to może być niekorzystne.

Dlatego jesteśmy niezwykle ciekawi zdania ludzi z zewnątrz na temat 
naszego projektu, a jednocześnie otwarci na wasze rady i wskazówki.

Mamy nadzieję, że w Awatarze odnajdziecie wszystko to, czego bra-
kuje wam w innych systemach. Albo po prostu jesteście już znudzeni 
monotonią waszych dotychczasowych sesji i chcecie spróbować czegoś 
nowego?

W takim razie nie mogliście lepiej trafić. Zostaniecie przeniesieni
w zupełnie nowy świat. Będziecie czerpać ogromną przyjemność z jego 
odkrywania. Mechanika systemu jest zaprojektowana tak, aby była zarów-
no prosta i jasna, jak i najlepiej odwzorowywała rzeczywistość. W Awata-
rze spotkacie się z wieloma oryginalnymi i nowatorskimi rozwiązaniami: 
kostkologią, sposobem walki, właściwościami broni i pancerzy.

Gorąco polecamy!
Maciejo

-=baca=-

http://www.mojeforum.net/awatar/index.php
http://www-users.mat.uni.torun.pl/~maciejo/awatar/
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Andariel

Vallayanar
opis jednego z siedmiu Domów Awatara

artykuł | Awatar, fantasy

Pierwszym domem, który należałoby opisać jest dom magów 
– Vallaynar. Sama nazwa jest ściśle związana z tym, co łączy mia-
sta ,,wolnego ludu”, jak Vallaynarczycy sami siebie nazywają. Słowo 
,,vall” w mowie pradawnej znaczy tyle co moc, czyli, myśląc metodą 
dedukcyjną, magia. Natomiast drugi człon nazwy, czyli ,,ynar” odno-
si się do pradawnego słowa oznaczającego wiedzę.

Mieszkańcy Vallaynar najbardziej właśnie cenią sobie wiedzę 
i magię. Dostęp do informacji jest bardzo szeroki. Każdy, kto tylko 
chce i jest w stanie, może dowiedzieć się niemal o wszystkim. Oczy-
wiście wiadomo, iż sekrety dotyczące magii są strzeżone, ale jeśli 
ktoś wie gdzie i jak szukać, może i je znaleźć. Jednak tylko nielicz-
ni wiedzą, jak dotrzeć do informacji dotyczących magii właśnie… 
I większość tych ludzi to magowie.

Trzeba wam wiedzieć, że Vallaynar nie zna słowa ,,cenzura”. Tu-
taj każdy może mówić to, na co ma ochotę. Każdy może zdecydować 
o czym chce wiedzieć, a o czym nie, oczywiście należy pamiętać, iż 
część wiedzy jest ukryta na tyle, że prawie niemożliwa do pozna-
nia. Jeśli pragnąłbyś znaleźć księgi zakazane w innych państwach, 
możesz mieć pewność, iż właśnie znajdziesz je w Vallaynar. Jednak 
szeroki i ogólny dostęp do informacji ma swoje wady i to wady po-
ważne. Tak duża świadomość szarych obywateli jest wielkim zagro-
żeniem. Brak instytucji, która ukryłaby niepokojące fakty jest pew-
nym zaniedbaniem. Obywatele, wiedząc o wszystkich niepokojach 
w świecie i w ich własnym państwie, mogą okazać niezadowolenie 
na sposób całkiem zwyczajny – rewolucje, protesty, które mogą się 
wiązać z pokojową polityką Vallaynar. Szeroki dostęp wiedzy pro-
wadzi także do pozytywnych zjawisk. Ludzie z Vallaynar są wysoko 
rozwinięci intelektualnie. Prowadzi to do swobody myśli i do bardzo 
niskiego odsetka analfabetów.

Vallaynarczycy nie są zbyt religijni, co powoduje właśnie możli-
wość swobodnej wymiany myśli filozoficznej. Sprawy religijne trak-
tują niezwykle chłodno, z dystansem. Według nich nigdy do końca 
nie poznamy swoich początków. Cechą znamienną mieszkańców 
tego państwa jest to, że nie ma tu dominującej religii, a nawet nie-
którzy Vallaynarczycy są ateistami… Jeśli jednak znajdzie się ktoś 
bardzo wierzący, nie okazuje tego w takim stopniu jak mieszkańcy 
innych państw. Dzieje się tak ze względu na szacunek, jakim miesz-
kańcy Vallaynar darzą każdą myśl filozoficzno-religijną.

Bardzo ciekawym jest tutaj sposób zdobywania pozycji, który 
bardzo dobrze odzwierciedla charakter państwa. Najwyższy status 
społeczny mają ci ludzie, którzy ukończą wszystkie pięć uniwersy-
tetów. Niestety trzeba pamiętać, iż jest to możliwe jedynie dla osób, 
które potrafią posługiwać się magią. Są to bowiem szkoły kształcące
tylko magów.

Charakterystyczną profesją jest w Vallaynar mag. Praktycznie 
każdy może nim zostać: syn piekarza, czy córka rolnika. Jednak ist-
nieje podstawowy problem. Kształcenie w zakresie wiedzy magicz-
nej jest bardzo kosztowne i nie stać na nie każdego. Tak więc prawdę 
powiedziawszy wiedza magiczna krąży po rodzinach bogatych ma-
gów. Jest ich jednak zbyt mało, żeby utrzymać stałą liczbę potrzeb-
nych do ochrony Vallaynar. Rodzenie i wychowanie dzieci zabiera 
bowiem dużą ilość czasu, którą możnaby spożytkować na zdobywa-
nie wiedzy. Rzadko kiedy magowie decydują się na więcej niż jed-
no, maksymalnie dwoje dzieci, a częstokroć zdarza się, iż umierają 
bezdzietnie.

Wiedza jest bowiem rzeczą, dzięki której można lepiej zrozumieć 
magię… A dzięki magii można lepiej poznać świat, poznać przyczy-
ny i ujrzeć skutki. Magia jest w Vallaynar tym czynnikiem, którego 
znaczenie urosło nieomal do rangi relikwii.

Jednym z powodów studiowania wiedzy o środowisku jest lo-
kalizacja Vallaynar. Państwo to leży w niedostępnych górach. Białe 
szczyty, lodowe rzeźby i nieurodzajność. Tak jednym zdaniem moż-
na podsumować klimat i krajobraz Vallaynar. Najciekawsze jest jed-
nak to, jak magia tego państwa działa na lód pokrywający góry. Za-
marzając przyjmuje on niezwykłe kształty. Lód pod wpływem magii 
czy duchów przybiera najrozmaitsze kształty, powykręcane spirale, 
czy nawet tak złożone jak postać ludzka, niekiedy rzeźba ma bardzo 
wielkie rozmiary, lecz tylko nieliczne z nich pozostają na dłużej, by 
służyć jako drogowskaz dla podróżnych. W innych państwach krążą 
wieści i plotki jakoby to magowie byli za to odpowiedzialni, lecz sam 
nie wiem ile w nich jest prawdy, a ile niechęci wymierzonej w Val-
laynar.

Jedno jest pewne. W obszarze jaki państwo zajmuje jest niezwy-
kłe nagromadzenie energii magicznej wody. Bierze się to z dużej ilo-
ści lodu i śniegu. Oczywiście można także spotkać dość dużą ilość 
magii wody. Najmniej jest tu magii ziemi, ognia. Dlatego też nie jest 
teoretycznie i praktycznie możliwe, by w Vallaynar prowadzić upra-
wę. W niższych partiach gór prowadzona jest natomiast hodowla, 
przeważnie owiec i kóz górskich. Oczywiście i tak jest to ilość nie-
wystarczająca dla Vallaynaru.

Vallaynarczycy handlują więc z innymi państwami, by uzyskać 
odpowiednie ilości pożywienia. Jest to możliwe gdyż Vallaynar jest 
głównym dostarczycielem magicznych przedmiotów takich jak: 
zwoje, eliksiry, magiczne księgi, artefakty, z których wyrobu sły-
nie. W końcu, jakby nie patrzeć, to właśnie Vallaynar jest państwem 
magii i wiedzy, a obydwa te przymioty są niezbędne przy produkcji 
tychże przedmiotów.

Vallaynar jest państwem unikającym wszelkiego rodzaju otwar-
tych konfliktów, a jeśli już do takowego dojdzie, mieszkańcy ucie-
kają się do pozyskiwania pomocy z innych stron, gdyż vallaynarskie 
wojsko jest słabe. Pamiętajmy, że jest to państwo raczej naukowców 
niż wojskowych. Nie ma tu praktycznie nikogo, kto byłby skłonny 
poświęcić życie. W końcu największym wyzwaniem jest wiedza. 
Dlatego też w razie konfliktów zbrojnych Vallaynar potrzebuje po-
mocy ze strony innych.

Z tego powodu Rada prowadzi politykę nastawioną raczej na roz-
wiązywanie konfliktów sposobem umysłowym niż siłowym. Mago-
wie, którzy wchodzą w skład Rady muszą byś genialnymi zarówno 
w sprawach magicznych jak i dyplomatycznych. Bowiem to właśnie 
manipulacja słowem, układy, traktaty czy podstępy polityczne dają 
Vallaynar częstokroć znaczną przewagę. Ciekawym zjawiskiem 
jest zakaz noszenia broni w miejscach publicznych typu biblioteka, 
czy różnego rodzaju urzędy. Z czasem zakazem tym objęte zostały 
wszystkie główne miasta, bowiem kłótnia bardzo łatwo mogła stać 
się zarzewiem rewolucji. Miasta główne są bowiem chronione wszel-
kimi środkami jakie są magom dostępne, gdyż tam właśnie znajdują 
się biblioteki, szkoły magiczne. Z tego powodu też następuje pew-
nego rodzaju podział społeczeństwa: elita mieszka w głównych mia-
stach, natomiast biedniejsza część społeczeństwa w wioskach rozsia-
nych wokół.

Vallayanar

http://www-users.mat.uni.torun.pl/~maciejo/awatar/
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Tłumaczenie: Gerion

Dyscypliny Earthdawna
fragment darmowego dodatku Projekt Dyscyplin do Earthdawna

artykuł | Earthdawn, mechanika

Wstęp
Poniższy materiał jest próbą tłumaczenia fragmentu darmowych 

materiałów opublikowanych przez wydawnictwo Red Brick. Orygi-
nał znajduje się w zasobach internetowych pod adresem www.earth-
dawn-classic.com.

Kierownikiem linii produktów jest James Flowers, a autorami 
poniższego tekstu są Carlton Anderson, Karsten Damm i Steven J. 
Black. Prawa autorskie na licencji FASA Corporation – Red Brick 
Limited.

Prezentuję wybrany fragment z dodatku Discipline Design. Jest to 
materiał rewolucyjny, zmieniający całkowicie podejście do koncepcji 
Dyscyplin w  świecie Earthdawna. Część teoretyczną uzupełniam tłu-
maczeniem trzech Dyscyplin – propozycji nowej mechaniki.

Gerion
Poznań, marzec 2006

Dyscypliny Earthdawna
alternatywna mechanika

Kluczem jest elastyczność, mój synu. Zawsze cię tego uczyłem. 
Jeśli chcesz pobierać nauki u mistrza Velmonda, twój wybór. 
Ale nie wracaj błagając.

Korellan Hur, Złodziej

Nabywanie talentów w poszczególnych Dyscyplinach, zapre-
zentowanych w Player’s Compendium, ma statyczny charakter. Nie 
pozwala na to, by gracz zindywidualizował postać dobierając różne 
talenty. By poznać talenty, które nie należą do jego Dyscypliny musi 
uciec się do ludzkiej Wszechstronności (zdolność rasowa – przyp.
tłum.) lub poznać drugą Dyscyplinę, zawierającą pożądane talenty. 
Ponadto, stałe zestawy talentów, które ustaliliśmy w Players Com-
pendium siłą rzeczy nie trafią w gusta wszystkich grających w Ear-
thdawna. Zawsze więc będą różne opinie o naszych wyborach, jakie 
podjęliśmy, projektując Dyscypliny.

Poniższa mechanika jest alternatywą do istniejących zasad, 
zwiększa zakres możliwości jakie gracz podejmuje podczas rozwoju 
postaci.

Jak to działa
Każda z Dyscyplin posiada pewną liczbę talentów, które two-

rzą jej rdzeń – należy ich się wyuczyć, by stać się adeptem danej 
Dyscypliny. Podstawowe talenty budują szkielet Dyscypliny i każdy 
jej członek musi poznać je wszystkie. Talenty pomocnicze są za to 
bardziej wszechstronne. Używając proponowanych przez nas zasad, 

gracz wybiera spośród talentów pomocniczych te, które jego zdaniem 
najlepiej pasują do postaci. Te talenty są wyszczególnione przy opi-
sie statusu adepta w każdej z Dyscyplin. Na każdym kolejnym kręgu, 
gracz może wybrać jeden spośród talentów pomocniczych. Jako że 
talenty te można wybierać nawet z listy dostępnej niższym kręgom, 
to podczas podnoszenia ich poziomów traktujemy je, jak zakupione 
na obecnym kręgu.

Elastyczność
Wybór talentów pomocniczych daje graczowi dość elastyczności, 

by naznaczył swojego bohatera znamieniem indywidualizmu. Adep-
ci tej samej Dyscypliny mogą być teraz rozwijani pod zupełnie in-
nym kątem. Na przykład gracz może zechcieć stworzyć Łucznika, 
który potrafi się doskonale podkradać do celu – Snajpera. Dla od-
miany, może zechcieć położyć większy nacisk na walkę w zwarciu, 
albo uczynić Łucznika silniejszym w oddziaływaniach społecznych. 
Gracz może też zmieniać postać stopniowo, wraz z awansem na ko-
lejne kręgi. Jednak bez względu na jego wybory, postać nadal pozo-
stanie Łucznikiem. Ograniczenie jednego talentu pomocniczego na 
krąg gwarantuje, że wybory przed jakimi stanie gracz będą trudne, 
lecz efekt jest łatwy do opanowania.

Wybór talentów dla danej Dyscypliny pokrywa tylko niewielką 
część z listy wszystkich dostępnych talentów w grze. Nie koliduje 
to więc z multidyscyplinarnością, czy zdolnością Wszechstronność. 
Talent ten przestaje być tak potężny, jak w oryginalnych zasadach, 
lecz nadal służy swojemu celowi. Jest jedyną drogą, by opanować 
talenty podstawowe innej Dyscypliny bez potrzeby wkraczania na jej 
ścieżkę (czyli uciekania się do multidyscyplinarności).

Nowe talenty
Byliśmy zmuszeni stworzyć kilka nowych talentów, by nasz 

model działał poprawnie. Ich charakterystykę znajdziecie na końcu 
rozdziału. Zapamiętajcie, że ideą systemu jest umożliwienie mody-
fikacji istniejących Dyscyplin, ale bez zmian naruszających archetyp
Dyscypliny. Jeśli masz lepsze pomysły co do wyboru talentów, od 
proponowanych przez nas – wciel je w życie.

Zasady opcjonalne
Zasada przedstawiona w Players Compendium: nauka talentów 

z wyższych kręgów, przestaje mieć znaczenie przy zastosowaniu 
nowej mechaniki. Polecamy za to zasadę opcjonalną dla rozwinięć 
talentów – Niezależne rozwinięcia.

(poniżej prezentujemy jedynie wybrane z całości Dyscypliny, lite-
ra D oznacza talent dyscyplinarny, nowe talenty (N) opisujemy na 
końcu – przyp. tłum.)

Tłumaczenie: Gerion

mailto:gerion@perfekt.pl
http://www.earthdawn-classic.com
http://www.earthdawn-classic.com
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Fechmistrz
Fechmistrzowie to bojownicy, doprowadzający do perfekcji sztukę 
władania mieczem, szczególny nacisk kładący na szybkie, a przede 
wszystkim efektowne cięcia, riposty i dużą dozę ostentacji. Chętnie 
przechwalają się dokonaniami.
Istotne cechy: Charyzma, Zręczność
Ograniczenia rasowe: obsydianin
Rytuał karmiczny: zobacz Player’s Compendium s. 129
Umiejętności artystyczne: aktorstwo, rycie run na bron, rzeźbiar-
stwo, taniec

Zdolności Inicjowanego
Talenty pomocnicze: Unik, Pierwsze wrażenie, Znajomość języka

Krąg pierwszy
Talenty: Odbicie ciosu (D, N), Rytuał karmiczny, Manewr (D), Broń 
biała (D), Prowokacja (D)

Zdolności Nowicjusza
Talenty pomocnicze: Akrobatyczny atak, Przewidywanie ciosu, Wy-
krywanie broni, Targowanie się, Sprint, Broń miotana, Walka wręcz, 
Uwodzicielski uśmiech, Zachowanie równowagi

Krąg drugi
Talenty: Wytrzymałość (7/6), Zawadiacki śmiech (D)

Krąg trzeci
Riposta (D)

Krąg czwarty
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów samej Zręczności
Talenty: Tkanie wątków (Fechmistrz) (D)

Zdolności Czeladnika
Talenty pomocnicze: Okrzyk bojowy, Ukrycie broni, Pozorna śmierć, 
Zagadanie, Wdzięczny odwrót, Wielki skok, Trwałe wrażenie, Lwie 
serce, Atak tarczą, Atak z zaskoczenia, Błyskawiczne kopnięcie, Ty-
grysi skok

Krąg piąty
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów samej Charyzmy
Talenty: Druga bron (D), Rytuał przyzwania duchowego mistrza (D)

Krąg szósty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Społecznej
Talenty: Rozbrojenie (D)

Krąg siódmy
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów obrażeń zadanych bronią 
białą
Talenty: Zimna krew (D)

Krąg ósmy
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Magicznej
Talenty: Drugi atak (D), Przywództwo

Zdolności Mistrza
Talenty pomocnicze: Atak kobry, Straszliwy cios, Test życia, Gadzi 
skok, Ostrze woli(N), Ominięcie tarczy, Cios astralny, Przeszywające 
spojrzenie, Hartowanie siebie, Wrośnięcie w ziemię, Witalność, Ła-
macz mieczy, 

Krąg dziewiąty
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów zdrowienia
Talenty: Imponujący cios (D), Przyszpilenie (D)

Krąg dziesiąty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Fizycznej
Talenty: Wirujące ostrze (D)

Krąg jedenasty
Adept dodaje +1 do stopnia inicjatywy
Adept zyskuje dodatkowy test zdrowienia dziennie
Talenty: Wypatrzenie wady pancerza (D)

Krąg dwunasty
Adept zyskuje zdolność Ostry miecz (Player’s Compendium str. 
129)
Talenty: Obrona (D)

Zdolności Arcymistrza
Talenty pomocnicze: Żonglerka bronią, Pierwszy krąg doskonałości, 
Ulepszenie broni (jak Ulepszenie ostrza), Lwi duch, Cios w matrycę, 
Powstrzymanie metalu, Dar języków, Druga szansa, Trafienie w czu-
ły punkt

Krąg trzynasty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Społecznej i Magicznej
Maksymalna liczba punktów karmy zwiększa się o 25.
Talenty: Wyzwanie (D), Wzorzec talentu

Krąg czternasty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Społecznej i Fizycznej
Adept zyskuje dodatkowy test zdrowienia dziennie
Talenty: Grad ciosów (D)

Krąg piętnasty
Adept dodaje +2 do swojej Obrony Społecznej i +1  do Obrony Ma-
gicznej
Talenty: Niematerialna broń (D), Wzorzec cechy

Ksenomanta
Ksenomanci  specjalizują się w magii ksenoświatów. Ich zaintere-
sowania skupiają się na innych światach oraz na duchach i storach 
zamieszkujących te miejsca. Większość Dawców Imion uważa kse-
nomantów za nieco „dziwacznych”, toteż nic dziwnego, że przedsta-
wiciele tej Dyscypliny nie cieszą się  specjalną popularnością.
Istotne cechy: Percepcja, Siła Woli
Ograniczenia rasowe: Wietrzniak
Rytuał karmiczny: zobacz Player’s Compendium str. 110
Umiejętności artystyczne: wyszywanie szat

Zdolności Inicjowanego
Talenty pomocnicze: Czytanie/pisanie, Znajomość języka, Matryca 
2

Krąg pierwszy
Talenty: Spojrzenie astralne (D), Rytuał karmiczny, Czytanie/pisanie 
znaków magicznych, Rzucanie czarów (D), Matryca 1, Tkanie wąt-
ków (Ksenomancja) (D)

Zdolności Nowicjusza
Talenty pomocnicze: Złowieszcze mamrotanie, Zawładnięcie zwie-
rzęciem, Zapanowanie nad zwierzęciem, Pierwsze wrażenie, Płosze-
nie zwierząt, Targowanie się, Podkradanie się, Matryca 3, Matryca 4

Krąg drugi
Adept uczy się nowego zaklęcia z obecnego kręgu
Talenty: Wytrzymałość (4/3), Przerażanie (D)

Krąg trzeci
Adept uczy się nowego zaklęcia z obecnego kręgu
Talenty: Rozmowa z duchami (D)

Krąg czwarty
Adept uczy się nowego zaklęcia z obecnego kręgu
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów samej Percepcji
Talenty: Powstrzymanie ducha (D)

Dyscypliny Earthdawna
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Zdolności Czeladnika
Talenty pomocnicze: Osłabienie klątwy, Wspólna krew, Poznanie 
stworzenia, Mimikra, Języki żywiołów, Ulepszona matryca 1, Ulep-
szona matryca 2, Historia przedmiotu, Lwie serce, Zimna krew, 
Umysł ze stali, Moc woli

Krąg piąty
Adept uczy się nowego zaklęcia z obecnego kręgu
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów samej Siły woli
Talenty: Przywołanie (D), Rytuał przyzwania duchowego mistrza 
(D)

Krąg szósty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Magicznej
Talenty: Widzenie życia (D)

Krąg siódmy
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Społecznej
Talenty: Nadnaturalny unik (D)

Krąg ósmy
Adept może wydać 1 punkt karmy do testów wykonywanych przez 
duchy lub byty będące pod jego kontrolą
Talenty: Krążący szpieg (D), Przywództwo

Zdolności Mistrza
Talenty pomocnicze: Pancerna matryca 1, Pancerna matryca 2, 
Ożywienie przedmiotu, Zamrożenie trucizny, Odporność na zimno, 
Leczenie zwierzęcych sług, Podtrzymanie wątku, Test życia, Prze-
szywające spojrzenie, Hartowanie, Hartowanie siebie, Kontrola tem-
peratury

Krąg dziewiąty
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów zdrowienia
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów efektu zaklęcia
Talenty: Astralna kieszeń (D), Krąg przywołania (D)

Krąg dziesiąty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Społecznej i Fizycznej
Talent: Paktowanie (D)

Krąg jedenasty
Adept zyskuje zdolność Nieziemskie opanowanie (Players Compen-
dium str. 110)
Talenty: Astralny spacer (D)

Krąg dwunasty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Społecznej i Magicznej
Talenty: Cios w matrycę (D)

Zdolności Arcymistrza
Talenty pomocnicze: Zwierzęcy zmysł, Niematerialna broń, Pierwszy 
krąg doskonałości, Dzielona matryca 1, Dzielona matryca 2, Druga 
szansa, Dzielona matryca 3, Witalność, Przeniesienie rany

Krąg trzynasty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Fizycznej
Adept dodaje +1 do stopnia inicjatywy
Maksymalna liczba punktów karmy zwiększa się o 25.
Talenty: Wzorzec talentu, Utrwalenie czaru

Krąg czternasty
Adept dodaje +2 do swojej Obrony Magicznej
Adept zyskuje dodatkowy test zdrowienia dziennie
Talenty: Wielotkanie (D)

Krąg piętnasty
Adept zyskuje zdolność Astralne oblicze (Players Compendium str. 
110)
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Magicznej
Talenty: Wzorzec cechy, Pojedynek umysłów (D)

Wojownik
Adepci tej ścieżki, to bojownicy i żołnierze korzystający z magii 
wzmacniającej ich techniki walki. Często łączą się w grupy zwa-
ne zakonami, żyjące w samowystarczalnych osadach, podobnie jak 
klasztorni mnisi.
Istotne cechy: Zręczność, Siła, Siła woli
Ograniczenia rasowe: żadne
Rytuał karmiczny: zobacz Player’s Compendium str. 149
Umiejętności artystyczne: rzeźbiarstwo, rycie run na broni, drze-
worytnictwo

Zdolności Inicjowanego
Talenty pomocnicze: Powietrzny taniec, Akrobatyczny atak, Odbicie 
ciosu (N), 

Krąg pierwszy
Talenty: Unik (D), Rytuał karmiczny, Broń biała (D), Walka wręcz 
(D), Drewniana skóra (D)

Zdolności Nowicjusza
Talenty pomocnicze: Wspinaczka, Ognista krew, Zawadiacki śmiech, 
Broń strzelecka, Sprint, Broń miotana, Manewr, Błyskawiczne kop-
nięcie, Tygrysi skok

Krąg drugi
Talenty: Wytrzymałość (9/7), Przewidywanie ciosu (D)

Krąg trzeci
Talenty: Zachowanie równowagi (D)

Krąg czwarty
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów samej Siły woli
Talenty: Tkanie wątków (wojownik) (D)

Zdolności Czeladnika
Talenty pomocnicze: Okrzyk bojowy, Atak kobry, Rozbrojenie, Ga-
dzi skok, Druga broń, Atak tarczą, Lwie serce, Zimna krew, Przeszy-
wające spojrzenie, Atak z zaskoczenia, Taktyka (N), Atak z rozpędu

Krąg piąty
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów samej Zręczności
Talenty: hartowanie siebie (D), Rytuał przyzwania duchowego mi-
strza (D)

Krąg szósty
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów samej Siły
Talenty: Test życia (D)

Krąg siódmy
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów obrażeń zadanych bronią 
białą
Talenty: Miażdżący cios (D)

Krąg ósmy
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów obrażeń zadanych pod-
czas walki wręcz
Talenty: Drugi atak (D), Przywództwo

Zdolności Mistrza
Talenty pomocnicze: Straszliwy cios, Cios z powietrza, Powstrzyma-
nie metalu, Odchylanie pocisków, Przyszpilenie, Odporność na ból 
(N), Ominięcie tarczy, Umysł ze stali, Hartowanie, Wrośnięcie w zie-
mię, Stępienie strzały, Wirujące ostrze

Krąg dziewiąty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Fizycznej
Adept może wydać 1 pkt. karmy do testów zdrowienia
Talenty: Ziemna skóra (D), Witalność

Krąg dziesiąty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Magicznej
Talent: Cielesne ostrze (D)

Tłumaczenie: Gerion
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Krąg jedenasty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Fizycznej i Społecznej
Talenty: Cios w matrycę (D)

Krąg dwunasty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Magicznej
Adept dodaje +1 do stopnia inicjatywy
Talenty: Wysadzenie z siodła (D

Zdolności Arcymistrza
Talenty pomocnicze: Kameleon, Niematerialna broń, Obrona, Ostrze 
woli (N), Grad ciosów, Odporność na trucizny, Trafienie w czuły
punkt,  Łamacz mieczy, Przeniesienie rany

Krąg trzynasty
Adept zyskuje zdolność Zmartwychwstanie (Player’s Compendium 
str. 149)
Maksymalna liczba punktów karmy zwiększa się o 25.
Talenty: Kamienna skóra (D), Wzorzec talentu

Krąg czternasty
Adept dodaje +1 do swojej Obrony Magicznej, Fizycznej i Społecz-
nej
Talenty: Druga szansa

Krąg piętnasty
Adept dodaje +2 do swojej Obrony Fizycznej
Talenty: Wzorzec cechy, Aura ochronna

Nowe talenty
Opisane poniżej talenty wprowadziliśmy do użycia wraz z alterna-
tywną mechaniką stworzoną dla Dyscyplin. Charakterystyki prezen-
tujemy w identycznej formie jak w podręczniku.

Odbicie ciosu
Stopień: poziom + stopień Zręczność
Akcja: Nie

Karma: Nie
Wyczerpanie: 1
Talent umożliwia skuteczną obronę przed atakami skierowanymi 
w niego podczas walki w starciu. Adept może użyć talentu poziom 
razy w rundzie, ale tylko raz wobec pojedynczego ataku. Nie może 
użyć talentu jeśli jest zaskoczony lub nie widzi atakującego (opcja: 
niespodziewany atak). Zaatakowany adept może wykonać test talen-
tu, o trudności równej wynikowi testu ataku przeciwnika, po to by 
odbić cios, nim go dosięgnie.
Mając na uwadze ryzyko odbijania ciosów broni własnym ciałem, 
adept musi uzyskać sukces Duży lub lepszy podczas testu, by zapo-
biec obrażeniom ciała. Jeśli adept obija cios miecza ręką i osiągnie 
tylko Przeciętny sukces – otrzymuje obrażenia wedle ogólnych za-
sad.

Ostrze woli
Stopień: poziom
Akcja: Tak
Karma: Nie
Wyczerpanie: 1
Dzięki mocy talentu, adept siłą woli tworzy broń z rozrzedzonego 
powietrza. Broń ma wygląd rozedrganego powietrza (wygląda jak 
obszar wokół rozgrzanego przedmiotu), ukształtowanego w broń za-
leżną od życzenia adepta. Dokładny rozmiar i kształt broni zależy od 
poziomu talentu. Przy poziomie 1 przypomina mały nóż, przy pozio-
mie 2 – sztylet, przy poziomie 5 – długi miecz. 
By zadać cios Ostrzem woli, adept wykonuje zwykły test ataku. Sto-
pień obrażeń broni równy jest poziomowi talentu. Czas działania ta-
lentu trwa poziom rund.

Odporność na ból
Stopień: poziom
Akcja: Nie
Karma: Nie
Wyczerpanie: 0
Talent czyni adepta bardziej odpornym na ból spowodowany fizycz-
nymi obrażeniami i innymi czynnikami. Każdy poziom talentu rów-
noważy karę –1 spowodowaną uzyskaniem drugiej (i kolejnej ) rany 
podczas walki. Podobnie adept może zignorować inne efekty bólu, 
jak np. paraliż (spowodowany ksenomanckim zaklęciem Ból).

Taktyka
Stopień: poziom + stopień Percepcji
Akcja: Tak
Karma: Nie
Wyczerpanie: 0
Magia talentu pozwala postaci obrócić losy walki na korzyść pod-
władnych. Aby móc efektywnie oddziaływać magią talentu na swych 
podkomendnych, ich nastawienie musi być co najmniej Lojalne (por. 
Gamemasters Compendium str. 90). Talent poza tym ma identyczne 
działanie jak umiejętność Taktyka.

(Poniżej tłumaczenie umiejętności z Player’s Compendium – przyp. 
tłum.)

Dowódca decyduje kiedy jego podkomendni są w ofensywie, 
a kiedy w defensywie. Wykonuje wtedy test talentu wobec Obrony 
Magicznej wrogiego dowódcy. Jeśli test się powiedzie, a jego oddział 
jest w ofensywie, wszyscy podwładni otrzymują bonus +1 do testów 
ataku i obrażeń za każdy poziom sukcesu. Jeśli zaś są w ofensywie, 
otrzymują odpowiednio bonus +1 do Obrony Fizycznej i Magicznej 
za każdy poziom sukcesu. 

Pechowy wynik testu przynosi skutek odwrotny, działa na korzyść 
przeciwnika.

Adept może dowodzić maksymalnie dziesięcioosobowym oddzia-
łem na każdy poziom talentu. Jeśli kilku bohaterów dowodzi grupą 
wojska, pod uwagę zawsze jest brany najwyższy z osiągniętych po-
ziomów sukcesu, jako wyznacznik bonusów. Każde użycie talentu 
trwa poziom minut.

Kinga „Hollow” Spiczko

Dyscypliny Earthdawna

mailto:hollow@autograf.pl
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Tomasz Kucza

W szponach Magii
część IV: Natura

artykuł | fantasy, dowolny system

Poprzednie części „W szponach Magii” znajdziesz w numerach 1 (wiosna 2004, Iluzja), 2 (lato 2004, Ogień),4 (zima 2005, 
Lód).

Gałęzie wczepiły się w skałę, zaskrzypiały, zadrżały gwałtownie i zamar-
ły w bezruchu. Przez moment wyglądały jak niewinny krzak róży, ale złu-
dzenie prysnęło w jednej chwili, gdy z hukiem kamienne wrota pęknęły 
na pół. W wyrwie zazieleniły się pierwsze liście.
Kobieta w szarym płaszczu położyła dłoń na kamieniu i przez chwilę mil-
cząco podziwiała dzieło natury. W środku zakotłowało się, w wyłomie 
pojawiło się kilku wystraszonych strażników. Czarodziejka przymknęła 
oczy, a na gałęziach wykwitły kwiaty. Oszałamiający zapach rozniósł się 
wokół, kilka martwych ciał upadło na ziemię.
Czarodziejka postawiła bosą stopę wewnątrz twierdzy.

WPROWADZENIE

Magia w grach fabularnych najczęściej ogranicza się do rzucania 
gotowych zaklęć, uczenia się na pamięć magicznych zwojów, ciskania 
ognistych kul na wszystkie strony. Sprowadzona do takiej postaci traci 
dużo ze swej tajemniczości, staje się zbiorem reguł, nudnym zajęciem 
mola książkowego. Przede wszystkim jednak czarodziej z gier fabular-
nych nie jest w stanie osiągnąć takich mocy jak jego książkowe odpo-
wiedniki.

W krótkim cyklu postaram się pokazać magię taką, jaką serwują nam 
autorzy literatury fantasy – dziką, potężną, nieprzewidywalną. Mam na-
dzieję, że gracze zniechęceni do profesji maga, powrócą na nowo do 
odgrywania postaci obdarzonych mocą. Nie wiem czy uda mi się choć-
by lekko dotknąć ogromu możliwości oferowanych przez najbardziej 
tajemniczą ze sztuk.

NATURA

Otacza nas ze wszystkich stron, silniejsza na odludziu, w pradaw-
nych lasach, ale ciągle obecna nawet w pokrytych betonem miastach. 
Powolna, ale skuteczna, wyszukuje najlepsze rozwiązania, wiosną za-
kwita, zaś jesienią zapada w sen.

Magia natury może okazać się potężną sojuszniczką, jedną z naj-
silniejszych form magii – przecież w światach fantasy lasy porastają 
ogromne obszary, a natura jest dzika i młoda. W innych system, gdzie 
jest magia, zapewne moc natury będzie słabsza i mocno uzależniona od 
bliskości roślin i zwierząt. Dochodzimy przy okazji do pewnego podzia-
łu – natura to przecież zarówno rośliny, zwierzęta jak i pewne siły rzą-
dzące światem przyrody.

Typowy bohater gier fabularnych na pewno sporo skorzysta na bliż-
szej znajomości z naturą…

ROŚLINY

Płatki róży lśniły od kropli rosy, kołysały się lekko na wietrze. Esaia 
oderwała jeden i rzuciła na ziemię. Natychmiast w rozpadł się w pył, a z 
piasku zaczęły wyrastać niewielkie kiełki.
– Jesteś pewna, że zadziała? – Karos zbliżył krótkowzroczne oczy do 
wypuszczających już liście roślinek.
Uśmiechnęła się w odpowiedzi. Łodygi nagle wyskoczyły w górę i złapa-
ły głowę mężczyzny w śmiertelnym uścisku.
– Zawsze działa – zaśmiała się głośno.

Rośliny mogą być źródłem mocy – poprzez wysysanie z nich energii 
czarownik będzie mógł rzucać potężniejsze czary. Tak jak w Dark Sunie 
jednak tym samym spowoduje ich zniszczenie. W wyniku potężnego za-
klęcia całe połacie lasu mogą zamienić się w pola martwych kikutów.

Czarownik dysponujący magią natury może stymulować wzrost ro-
ślin, nie może jednak zapominać, że muszą skądś brać energię – bez-

pośrednio z rzucającego zaklęcie, z ziemi, z wody. Mag może również 
zmieniać wygląd i przeznaczenie roślin, powodować, ze będą się po-
ruszać lub tworzyć krzyżówki. Będize potrafił ożywić martwą roślinę
i spowodować uschnięcie żywej. Dzięki możliwości wpływania na 
wzost będzie mógł formować z łodyk, drewna i liści przedmioty, któ-
rych potrzebuje.

ZWIERZĘTA

Chłopiec szeroko otwartymi oczami wpatrywał się w stojącego przy ko-
niu żołnierza. Łkał i trząsł się ze strachu.
– Takie mam rozkazy, synu, nic osobistego – warknął mężczyzna, kie-
rując kuszę w stronę malca. Wycelował. Chłopiec zamknął oczy i skulił 
się u korzeni drzewa. Strzała ze świstem pomknęła od celu. Wbiła się 
w miękkie ciało. Lis zacharczał u stóp malca z głową przebitą strzałą. 
W ostatniej chwili skoczył, by zasłonić malca.
Żołnierz jęknął zaskoczony. Kopyta rumaka złamały mu kręgosłup.

Możliwość porozumiewania się ze zwierzętami, wpływania na ich 
działania, a w przypadku silniejszych magów, nawet dowodzenia więk-
szą liczbą stworzeń – to kolejne atuty magii natury.

Zwierzęta mogą dla czarownika szpiegować, zdobywać pożywienie, 
chronić go i walczyć w obronie pana, dzikie stwory stać się potulne jak 
baranki…

Magią natury możliwe będzie także odmienianie zwierząt, wprowa-
dzanie mutacji, dziwnych krzyżówek, zniekształcanie i – najbardziej 
podstawowe – zmienianie natury, aby lew stał się oswojonym zwierzę-
ciem, a stara szkapa zabójcą.

WALKA

Drewniana laska rozszczepiła się od uderzenia miecza, ale nagle zwinę-
ła z powrotem, objęła ostrze i wojownik z zaskoczeniem patrzył, jak jego 
broń leci w powietrze. Czarownik nie wahał się ani minuty. Uderzył la-
ską prosto w serce przeciwnika. Kolczaste igły przebiły ciało na wylot.

W walce magia natury – pozornie łagodna i powolna – okazuje się 
nadzwyczaj skuteczna. W końcu drapieżniki stanowią część przyrody. 
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Tomasz Kucza
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Można wyobrazić sobie bronie zrobione z roślin, uzupełnione o zatrute 
kolce, kwiaty rozpylające oszałamiającą albo paraliżującą woń, zatrute 
kolce wyrastające z drewnianej zbroi – przydatne przy walce w zwarciu 
– a także wykorzystywanie do walki ptaków drapieżnych, wilków, czy 
nawet większych drapieżników.

Gałęzie wyrastające z ziemi i pętające nogi przeciwnika, nagle prze-
wracające się drzewa, czy też strzały rozszczepiające się w locie lub roz-
rastające się po wbiciu w cel w ogromne drzewo rozsadzające ciało na 
strzępy – to tylko niektóre z możliwych zastosowań.

BITWA

Trawa zafalowała, gdy wojsko zatrzymało się na skraju przyszłego pola 
bitwy. Zagrała trąbka, ale nagle ucichła gwałtownie, jak ucięta nożem. 
Ktoś zaklął, w oddali inny krzyknął przeraźliwie. Wrogie wojsko ruszyło 
do ataku, jak czarna chmara staczało się ze zbocza, a żołnierze nagle od-
kryli, że nie są w stanie ruszyć się z miejsca. Trawa przebiła buty i przy-
wiązała nogi do ziemi. Poprzez grubą skórę przesiąkała krew.

W bitwach natura będzie wielkim sojusznikiem. O ile walka nie 
toczy się w środku miasta, ale na równinie, wszędzie aż kipi od życia 
– trawa (przebijanie stóp), owady (plaga skarabeuszy albo zatrucie krwi 
zwierząt, którymi żywi się wrogie wojsko), może także drzewa (dusze-
nie korzeniami, zwalanie gałęzi na głowę), wilki (wataha siejąca panikę 
nocą w obozie), niedźwiedzie (dziwnie zachowujące się zwierzęta ob-
niżą morale), łasice, koty i inne niewielkie stworzenia (mogą przegryźć 
gardło wrogiemu dowódcy albo szpiegować w obozie niemal niezauwa-
żone), komary (roznoszenie chorób), osy (atak os obniży morale)…

Sztuką ciężką i niezbyt rozsądną będzie zmuszenie drzew do prze-
mieszczenia się i ruszenia do walki. Zapewne będzie to wymagało po-
łączonej mocy ogromnej liczby magów, a główną zaletą będzie znaczne 
zmniejszenie morale wrogich żołnierzy.

Jeśli bitwa toczy się w leśnej gęstwinie, czarownicy dostają do ręki 
więcej narzędzi: duszące liany, znikające przejścia, duchota wywołana 
kwiatami…

W przypadku bitwy morskiej, magowie mogą przywołać morskie po-
twory albo kazać mewom atakować marynarzy.

PROZAICZNOŚĆ

Staruszek zachwiał się na nogach i westchnął ciężko. Chwilę rozglądał 
się wokół, aż zauważył młodą brzózkę. Dotknął delikatnie pnia i wycią-
gnął drzewko z ziemi. Korzenie zwinęły się tworząc zwartą podpórkę, 
a gałęzie odpadły.
Starzec uśmiechnął się i pokuśtykał dalej, teraz już wsparty na gustow-
nej, biało-czarnej lasce.

Magia natury, najpewniej kultywowana przez druidów i ich odpo-
wiedników, dla osób żyjących w zgodzie z naturą będzie najbardziej 
posłuszna i najbardziej przydatna.

Można wytwarzać z gałęzi i roślin przydatne przedmioty – laski, ron-
dle, fajki – a nawet budować domy, czy też szałasy z posłusznie wygię-
tych gałęzi. Praca na roli zostanie zastąpiona rzuceniem odpowiednich 
zaklęć, a upragniony owoc przyniesie prosto w dłoń przywołany ptak.

Rośliny mogą nawet stać się elementem głębszej symbiozy – dostar-
czać pustelnikowi wody do życia i pożywienia w odpowiedniej formie 
wykształconej z kory albo w postaci owoców.

Mag natury na pewno znajdzie pracę na wsi – zwoływanie zagubio-
nych owiec, odpędzanie drapieżników od kurnika, zapewnianie obfitych
zbiorów… Może także zarabiać, tworząc wytwory sztuki ze splecionych 
gałęzi, nowe rodzaje kwiatów, może o specjalnych właściwościach za-
pachowych, czy też chociażby żywe zapinki do włosów.

DZIWNE ZASTOSOWANIA

– Wasza wysokość, pani Alabardo Sienna.
Król odwrócił głowę i uśmiechnął się na widok Sienny.
– Zabiję cię – wycedziła przez zęby.
Władca zmarkotniał, musiała dowiedzieć się prawdy.
– Ja wszystko wyjaśnię, Sienna – powiedział zupełnie pozbawiony wład-
czego tonu. Kobieta pokręciła głową. Z drobnej ręki wyfrunęło coś nie-
wielkiego. Król otworzył usta, chcąc zapytać co się dzieje, i zacharczał, 
czując coś w gardle. Załknął się i wytrzeszczył oczy.

– Szerszeń – wyjaśniła bez uśmiechu Alabardo.

Magia natury może zabić albo dać życie. Poprzez bliskość z przyrodą 
czarownik ma dostęp do wszystkich jej tajemnic, może – niemal dosłow-
nie – poruszyć las. Czasem jednak to drobnostki są ważne – mała osa, 
która użądli w gardło zabije równie pewnie jak rozwścieczony lampart. 
Wprowadzenie ryb do sieci, przyniesie jedzenie na długo (razem z wy-
rzutami sumienia), a odpowiednie wyszkolenie drapieżnego ptaka może 
przynieść stałego sojusznika.

Możliwe też, że wykorzystawanie mocy do np. sprowadzania zwie-
rząt, które później się zabija i zjada (czyli złamanie praw natury – za-
miast polowania wykorzystanie magii), pozbawi maga (na stałe lub na 
dłuższy czas) wszelkich mocy związanych z magią natury.

MNOGOŚĆ STAJE SIĘ JEDNOŚCIĄ

Mężczyzna wsparł się na krawędzi drzwi. Miecz odciął mu rękę, ale z ra-
ny nie trysnęła krew. Ramię odpadło i rozsypało się w niewielkie drobin-
ki, które zaczęły uciekać na wszystkie kierunki.
Rycerz zawahał się przed kolejnym ciosem. To wystarczyło. Coś ukąsiło 
go w łydkę i zwalił się na ziemię.
Człowiek bez ręki rozpadł się w chmurę niewielkich stworzeń, a chwilę 
później kopia rycerza stała oparta o fragumę…

Czytaliście „Zielony Mózg” Franka Herberta? Owady działające jak 
grupowy mózg składają się w ludzkie postaci, przybierając wygląd nie-
odróżnialny od prawdziwych osób.

Dlaczego nie zrobić czegoś takiego używając magii natury (i może 
odrobiny iluzji)? Drobne owady – żuczki, gąsienice, dżdżownice, może 
odrobina ziemi i przeplatane roślinami, muchy, larwy i inne takie – skła-
dają się w postać człowieka albo jakiegoś zwierzęcia. Mogą chodzić, 
może nawet myśleć w jakiś pokrętny sposób, udawać rzeczywistą osobę, 
a w razie potrzeby zmienić wygląd lub rozpaść się na kawałki.

Czarodziejka przeszła przez wyrwę i stanęła w środku kamiennej twier-
dzy. Czuła się tutaj nieswojo. Grupa strażników ruszyła w jej kierunku, 
ale zawahali się, gdy wilki wyskoczyły zza pleców kobiety i warcząc po-
mknęły w stronę mężczyzn.
Na dziedzińcu, nabite na pal zwłoki ogromnego wilczura otaczała chma-
ra much. Czarodziejka machnęła ręką i owady umknęły w jednej chwili.
– Zemsta – krzyknęła. Odpowiedziało jej zgodne wycie.
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Dariusz Borycki

A s t r o l o g i a
w  ś w i a t a c h  f a n t a s y

kronika | artykuł

Zwykle w literaturze fantasy astrolodzy, jeśli w ogóle się poja-
wią, to gdzieś tam istnieją, coś przepowiadają, jednak zazwyczaj są 
to ogólne wróżby, jakie mógłby z równym powodzeniem przepo-
wiedzieć każdy inny wieszcz, jasnowidz czy tarocista. A astrolodzy 
w naszej historii należeli do niezwykle poważanych ludzi, często byli 
wszechstronnie wykształceni, a nawet piastowali wysokie stanowi-
ska w swoim środowisku.

Jest takie powiedzenie „to było zapisane w gwiazdach”, którego 
używają tylko laicy w temacie. Otóż z racji tego, że gwiazdy zmie-
niają (pozornie) pozycję bardzo powoli, nie można z nich wiele od-
czytać. Tym natomiast, co przede wszystkim interesuje astrologa, 
są planety, satelity i lokalne słońce – bądź słońca, w zależności od 
świata. Obiekty te poruszają się (a raczej przede wszystkim rodzima 
planeta się dookoła nich kręci – np. Ziemia), i do czasów Mikołaja 
Kopernika, a nawet jeszcze po jego śmierci, wszyscy uważali, że ten 
pozorny ruch wcale nie jest pozorny. Jak się później oczywiście oka-
zało, była to prawda jedynie częściowo prawdziwa – a wszechświat 
był znacznie bardziej względny, niż sądzono na przykład w średnio-
wieczu.

„Jak w górze, tak na dole” – kolejne związane z astrologią powie-
dzenie. To była podstawowa maksyma, znana przez każdego, kto zaj-
mował się tą królową nauk, z której powstały później i matematyka, 
i fizyka, i wiele innych dziedzin. Fakt pozornego ruchu nawet w póź-
niejszych czasach nie popsuł humorów astrologom, gdyż jak już 
stwierdził pewien szalony fizyk na literę „A” albo „E”: wszystko jest
względne, a wpływ kosmosu na życie na Ziemi miał zawsze wielu 
zwolenników jak i przeciwników, również wśród największych auto-
rytetów z różnych dziedzin nauki (co ciekawe, do zwolenników zali-
czali się często prekursorzy, tacy jak Newton, Einstein czy Jung).

Tyle historii. Choć warto coś wiedzieć o tym, jak przebiegały 
dzieje astrologii, to jednak światy fantasy rządzą się własnymi pra-
wami. Jak wykorzystać astrologię w grze, żeby nie okazała się ko-
lejną odmianą umiejętności „wróżenie”, niewiele się różniącą od 
pozostałych?

Trzeba przede wszystkim zacząć od tego, że choć Grecy i Rzy-
mianie przypisywali planetom różnych bogów, pokrewnych charak-
terem danemu obiektowi w kosmosie, to jednak siły te, wpływające 
na Ziemię, nie posiadały indywidualnej umysłowości – wręcz prze-
ciwnie, były ślepe i bezosobowe. A zdaniem astrologów – także prze-
widywalne.

Czym się różni astrolog od wieszcza, po za tym, że oboje używa-
ją innych narzędzi w swojej pracy? Astrologia podaje możliwości, 
wpływy, natomiast jasnowidz raczej przekazuje swoje wizje. Wizje 
takie np. występowały w V epizodzie „Gwiezdnych Wojen”, gdzie 
Luke Skywalker zobaczył nagle przyszłe wydarzenia. Yoda, zapyta-
ny o nie, odpowiedział (zgodnie z prawdą), że jest to coś, co może, 
ale nie musi się wydarzyć. Są to zatem konkretne wydarzenia, które 
mogą być wartościowe, i można uznać je za ostrzeżenie dla graczy, 
jednak czasami są zbyt konkretne. Mówią wprost: „bohater gracza 
zginie, zabity przez trolla”. Czasem można nieco zaciemnić obraz: 
„widzę jaskinię… ktoś pojawia się z tyłu… aaaa! rzuca potężnym 
głazem…”.

W przypadku astrologii rzecz ma się nieco inaczej. Zajmujący się 
tą dziedziną specjalista daje graczom zaledwie ogólne wskazówki, 
np.: „w najbliższym miesiącu osoby urodzone podczas pełni Księży-

ca Snów i w III kwadrze Księżyca Czarnej Ręki mogą spodziewać się 
konfliktów z krasnoludami”. Ale czy chodzi o konkretną osobę, czy
też jakiś ród krasnoludów – gracze muszą sami podczas sesji docho-
dzić. Albo: „w przyszłym tygodniu widzę dużą szansę na miłość!” 
– i taki gracz, usłyszawszy to, z pewnością zacznie się bacznie roz-
glądać po wszystkich okolicznych pannach. „Szansa” przecież nie 
znaczy, że coś się faktycznie wydarzy, tak więc napięcie u gracza 
w „przyszłym tygodniu” murowane.

Co więcej, można pójść o krok dalej, i dostosować także tworze-
nie bohatera, i według jego „gwiezdnego znaku” (coś takiego np. jest 
w nowej edycji WFRP – niestety, autorzy nie rozwinęli pomysłu…) 
przydzielić postaci jakieś szczególne właściwości. Do „gwiezdnego 
znaku” można zresztą dostosować również wspomniane wcześniej 
prognozy astrologów.

Prognozą może być także liczniejsze zaludnienie świata jakimś 
gatunkiem potworów. Albo wpływ na losy bitw (co zresztą w naszej 
historii nagminnie miało miejsce – Mongołowie podobno astrologom 
zawdzięczają sukcesy w podbojach). Wyobraźcie sobie miny graczy, 
którzy przygotowali się do wielkiej bitwy, a astrolog im powie „czar-
no to widzę, siły kosmiczne wam nie sprzyjają…”. Może załamią się 
i uciekną, może też nie uwierzą i postanowią sprawdzić jego słowa 
w praniu. Oczywiście, astrolog może się zawsze mylić, jak każdy 
inny człowiek…

Nie od dziś też wiadomo, że magowie często bywali astrologami. 
A zatem musi istnieć jakiś ścisły związek magii z obserwowaniem 
i obliczaniem pozycji planet na nieboskłonie. Podobno najlepsze 
efekty magiczne osiąga się w trakcie pełni księżyca – ale to widać 
często gołym okiem (chyba, że kilka dni pod rząd na niebie zalegają 
chmury). Natomiast co powie magom bojowym Mars? A jaki wpływ 
ma na świat Wenus, planeta czarów miłosnych?

W takim świetle zawód astrologa staje się na tyle atrakcyjny, że 
gracze nie tylko mogą odpowiedniemu fachowcowi płacić za porady 
(zapewne słono) – ale nawet osoba z drużyny może sama zdecydo-
wać się na zajęcie się tą – intratną – dziedziną. Drużynowy przepo-
wiadacz przyszłości dodał by rumieńców przygodzie, jeśli zostanie 
odpowiednio wykorzystany.

Astrologię da się wykorzystać na wiele sposobów, w tym może 
być także treścią wielu przygód. Wojska króla, po którego gracze 
stoją stronie, są w beznadziejnym położeniu – pomóc tu może tylko 
wiekowy astrolog, zamieszkały za siedmioma morzami. Standardo-
wa kampania na temat znalezienia delikwenta, po tym jak się zakoń-
czy sukcesem, prowadzi do następnej – tym razem bardziej egzo-
tycznej. Lub też władca zleca graczom ważną misję, i przydziela im 
do jej wykonania w ramach wsparcia właśnie astrologa, który ma za 
zadanie przewidywać przyszłe wydarzenia – z tym, że ich postacie 
nie zdają sobie sprawy, że astrologiem jest szpieg podstawiony przez 
wroga, który króla podstępem do takiego pomysłu przekonał, i za-
cznie wprowadzać w błąd bohaterów – jak szybko gracze przejrzą 
jego grę? Można też wykorzystać astrologów do bardziej lub mniej 
subtelnych ostrzeżeń dla graczy: „widzę, że prawdopodobnie po tym, 
jakbyście zrobili to i to [i tu następuje spis czynności, które drużyna 
faktycznie ostatnio już wykonała] prowadzi z dużym prawdopodo-
bieństwem do śmierci – strzeżcie się, i nie zróbcie tego błędu!”. Coś 
takiego może ich nieźle nastraszyć.

Dariusz Borycki

mailto:peter_forsberg@o2.pl
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Czasem jest tak, że weny nie ma, choć jej potrzeba. Siedzi się nad 
kartką i nawet mapa myśli nie działa. No, choć to już rzadziej się zda-
rza, przynajmniej mnie. Gdy, nic nie przychodzi do głowy siadamy 
i słuchamy muzyki. Czasem nadal myślimy nad tym, o czym powinna 
być przygoda, skupiając się na tym całkowicie. Czemu by nie zasta-
nowić się nad tym, czego słuchamy? Pokontemplujmy muzykę. Tekst, 
słowa. I odprężmy się. Zastanówmy. Pochylmy nad utworem.

Jeśli masz teksty piosenek w plikach, gdzieś pod ręką tym lepiej.
Spodziewam się, ze już sam dochodzisz do tego, jak będzie wy-

glądało tworzenie podstaw scenariusza, przedstawione w tym artykule. 
Metoda, nazwijmy ją, „jaka to melodia”, jest podobna do wielokrotnie 
przedstawianej „encyklopedycznej” albo „słownikowej”, gdzie opiera-
my się o słowa. Można znaleźć też analogie do map myśli z poprzed-
niego numeru. Jako, że scenariusz to wydarzenia o zależności skut-
kowo-przyczynowej, każda z metod jest równie dobra i podobna do 
poprzedniej. Potrzebne są tylko zróżnicowane bodźce dla psychiki – to 
zapewnia choćby elementarną różnorodność. Mózg nie lubi rutyny.

Zasada działania typu „jaka to melodia” jest prosta. Piosenki często 
opowiadają jakąś historię. Jeśli znasz język i rozumiesz, o czym jest 
utwór (w przypadku deathu i wszelkiego metal core’u mogą być pro-
blemy ze zrozumieniem słów), możesz zaadaptować swobodnie histo-
rię z tekstu do przygody. Czasem do stworzenia dobrych fundamentów 
fabuły wystarczy sam refren. Tym, co odróżnia człowieka od każdego 
dowolnego zwierzęcia, jest zdolność bardzo abstrakcyjnego myślenia. 
Zwykły bodziec może być zinterpretowany na kilka sposobów. I wła-
śnie abstrakcyjne myślenie przyda nam się do tworzenia scenariuszy 
najbardziej. Jeden refren może być potraktowany na kilka sposobów.

Sam tekst w piosence nie musi być głównym stymulantem. Dźwięk 
jest używany w muzykoterapii. Fale dźwiękowe wpływają na umysł 
w znaczny sposób. Powodują euforię albo depresję, uspokajają albo 
i dodają energii. Wszystko zależy od natężenia muzyki. To, że głośna 
muzyka wywołuje swego rodzaju podniecenie w ciele człowieka, jest 
uzależnione od tego w jakiś sposób jest „drażnione” ucho wewnętrzne 
– w zasadzie każdy rytmiczny dźwięk o dużym natężeniu może wywo-
łać uczucie jakie powoduje szybkie granie na koncercie rockowym.

Nie samym jednak dźwiękiem się dziś zajmę. Chodzi mi bardziej 
o słowa. Cała tajemnica (jeśli w ogóle to tajemnica) polega na odpo-
wiednim zinterpretowaniu i przekonwertowaniu słów. Pewne osoby, 
przedmioty, sytuacje nie pasują do konwencji, w jakiej mamy grać. 
Znalezienie odpowiednika nie powinno nastręczać problemów. A cza-
sem pomysłów jest nawet mnóstwo. I nawet najbardziej bzdurny w po-
łączeniu z innym może mieć sens. W końcu minus i minus daje plus. 
Nie bój się więc eksperymentów.

Dość teorii. Przedstawię kilka interpretacji kilku tekstów, często 
nawet bardzo krótkich, wraz z zastosowanie do podstaw fabuły w róż-
nych konwencjach.

„Fear of the dark,
Fear of the dark”

Iron Maiden

[tutaj w zasadzie, wszytko zależy od tego jak ujmiemy strach 
i ciemność, bardzo duże pole do popisu]

Wiecie, że niektórzy się boją ciemności.
1. A’la D&D: Gracze zostają umieszczeni w czymś w rodzaju la-

biryntu. Tak się nieciekawie składa, że wszelkie infrawizje i tym 
podobne bajery nie działają. Całkowite ciemności. Jak tu oznaczyć 
drogę? Jak walczyć? I jak podzielić łup? Dla co poniektórych przy-
goda może być uciążliwa i mecząca. Człowiek lubi widzieć. Z dru-
giej strony, sam opis kształtu miecza może mieć ciekawy skutek 
– buzdygan +12 może okazać się łopatą –2. Zabicie zwykłego go-
blina może być heroiczną walką z dżabersmokiem.

2. ZC: No to może tak klasycznie. W mieście pojawia się kult, któ-
ry morduje ofiary i wyłupia im oczy. Media sieją chaos, donosząc
o coraz bardziej bzdurnych sytuacjach. Wreszcie pojawia się plotka 
o „Księdze Ciemności”. Co jest celem kultu ciemności – wprowa-
dzenie jedynego światła pośród ciemności. Nawrócenie niewier-
nych.
Ciemność jest tu klasyczna do bólu. Tak, że aż śmieszna. Czemu by, 
więc jako kultystów nie uczynić niegroźnych pacjentów psychiatry-
ka, z wypisanymi plikami recept.

3. CP2020: W Night City pojawia się nowy drug/wirus/morderca, 
który nazywany jest „Fear of the dark”. Gracze jako przedstawicie-
le corp-policji albo po prostu korporacji mają znaleźć źródło.
Co ciekawe może okazać się, że to tylko ściema. Narkotyk jest tyl-
ko lekiem homeopatycznym, wirus to żaden wirus, ale nowa ka-
wiarnia/miejsce w necie, morderca to wytwór wyobraźni jakiejś 
prostytutki przestraszonej narkotyczną wizją.
Hmmm. Ale korporacje nie lubią jak się robi ich w konia. Odwet 
może być nieunikniony, a zawsze to dodatkowa robota.

4. WFRP: Pewnego dnia w studni w jakimś mieście pojawia się ka-
wałek spaczenia. Woda jest struta. Jedyna mutacja, jaką powoduje  
woda, to ślepota. Ludzie zaczynają ślepnąć w masowym tempie 
w jednej tylko dzielnicy. Podejrzenie pada na czarodzieja z okolicy, 
lokalnego znachora, lekarza. Albo i karczmarza, bo bimber oślepia-
jący sprzedaje.
Gdy już znajdziemy, co jest „źródłem ciemności”, dokoła studni 
może pojawią się ślady skavenów? Śledzenie ich też może być 
ciekawe? Lepsze to niż siedzenie w kraczmie przy szczynowatym 
piwsku.

5. WFRP po raz drugi: Tym razem gracze są świtą na jakimś przy-
jęciu lokalnego magnata. Jako zaprawieni i zasłużeni w bojach bo-
hatyrowie mają odeskortować przyjemnego staruszka, szlachcica, 
przyjaciela cesarza. „Przesyłka” jest więc cenna. A i kłopotliwa. 
Lubi sobie popić, zabawić się. I lezie, gdzie nie trzeba, gdy tylko 
spuścić go z oczu. A w lesie pełno niebezpieczeństw. Wilkołaki (kto 
czytał Sapkowskiego ten wie) czają się w krzakach.
Jak jesteś wredny, możesz zmusić któregoś z graczy, aby mu poma-
gał się załatwić, np. odlać się.

„Kurwy, co ukradły hip-hop odnajdę,
(…)

To nie, Hannah Barber, tu wszystko na poważnie
Dla ziomali szacunek, dla frajerów pogardę”

O.S.T.R – Odzyskamy hip-hop

[konwencja wymagać będzie chyba tylko przearanżowania słowa 
„hip-hop”]

1. WFRP: Gildia magów nie jest zadowolona z tego, że ktoś ukradł 
im ważną księgę. Zresztą kto by był. No, ale wreszcie będzie mu-
siała być gdzieś dostarczona księga. Klient będzie musiał dostać 
zamówiony towar. Trzeba tylko poszukać.
Pytanie tylko, kim jest złodziej, a kto szuka. Może to gracz oka-
że się złodziejem. Albo psem gończym. A może jednym i drugim. 
Kasa zawsze wpadnie. A poszukującego podejrzewa się na końcu.
Pertraktacje z Gildią Magów są możliwe, ale nie do końca rozsąd-
ne, jeśli brak nam pleców.
Zresztą, jeśli plotka się rozejdzie, ktoś na pewno się też zainteresuje 
skradzioną księgą. Np. jakiś szlachcic powiązany z kultem chaosu. 
Albo i inny mag.

2. CP2020: A co jeśli ktoś okradł Silverhanda? Może to być gitara, 
albo nawet sama srebrna ręka. Skok na taką personę jak Silverhand 
nie może się obejść bez plotek. W mieście będzie wrzało przez 

-=baca=-

J a k a  t o  m e l o d i a ?
kronika | artykuł

Jaka to melodia?
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tydzień. Sam Silverhand odwoła koncerty, spotkania. Nie będzie 
wychodził z apartamentu. Ale i tak ktoś go dorwie. Szalony fan 
odrąbie mu rękę siekierą, podczas, gdy gracze jako ochrona będą 
za drzwiami? A może to gracze na polecenie wytwórni muzycznej 
wezmą odwet za zerwanie kontraktu i odwołanie trasy?
A może to konkurencyjna wytwórnia rozsiewa plotki, bo chce wy-
promować nowy zespół?

3. D&D: Klasycznie do bólu, ale magicznie. Lodowej Pani, władczy-
ni wymiaru przypominającego stary kapeć, ktoś kradnie głos i za-
myka go w małej diamentowej szkatułce. No i gracze będą musieli 
znowu przebić się do czarnoksiężnika, przez jego wojska złożone 
z-wszystkiego-odpowiedniego-do-poziomu-graczy. Już mamy po-
wód do radosnej wycinki zielonego, goblinowego lasku.

4. Wampir: To może już nieco bardziej na wesoło. Biskup w mieście 
jest zły. To szalony Ventrue. Ktoś mu ukradł płytę z jego ulubionym 
hip-hopem. „Tą, płytę trzeba odnaleźć!”. No i zaczęły się polowa-
nia na każdego, kto podejrzany. Kto to uspokoi? No chyba gracze.
Sytuacja o ile zabawna, to bardziej groteskowa. Miasto przez głupią 
płytę może spłynąć krwią. To może złamać Maskaradę. Coś mi się 
wydaje, że Camarila będzie miała robotę. Chyba wampiry z sąsied-
nich miast też będą musiały się tym zainteresować.

5. Gasnące Słońca: Lenna Al Malików zaczynają być coraz bardziej 
wartościowe. Złoża chyba okazują się bogate? A może to, co in-
nego? Nieważne, planowany jest przetarg na planetę, niech będzie 
na razie X. Gracze zostają wysłani z pieniędzmi i poleceniem wy-
kupienia planety za wszelką cenę. Nawet życia. W grze nie będzie 
chodziło o ich życie, sepuku raczej nie popełnią. Al Malikowie 
zainteresowanych kupnem zapraszają do własnej siedziby na kil-
ka dni. Goście mogą mieć różne atrakcje. O resztę fabuły się nie 
martw. Podbijaj stawkę i pozwól graczom robić wszystko, aby wy-
grać. Byle się nie wydało, że to oni.
A jeśli chcesz wątek dramatyczny, może pozwól poszperać i dowie-
dzieć się co sami mieszkańcy planety myślą o transakcji.

„Come on God. Answer me. 
In the few years, I’m asking you: Why the Innocent are dead, the 

guilty -alive?
Where is justice, where is punishment? (…)

Here is justice, here is punishment. Here in ME”
Biohazard – Punishment

[zemsta może być obosieczna, niech gracze o tym pamiętają]

1. WFRP: W kraju zaczyna się dziać źle, i to zauważa Jorgen Fergu-
son. Łowca Czarownic z okolic Talabheim. W pewnej wiosce już 
kara Chaosowi została wymierzona – spłonęło wszystko. Najpierw 
ludzie na stosach, potem cała wieś. Nowo narodzone dziecko miało 
zbyt jasne oczy. Zielone jak spaczeń.
Jorgen już oszalał. Wszędzie widzi chaos. Nie dostrzega, że sam 
został spaczony. I wypaczony. Nie widzi też tego Imperium.
Jorgen zawitał do sąsiedniej wioski. Akurat są tam gracze. Stosy 
zapłoną. Wioska jednak jest duża. Jorgen więc posłał po posiłki, ry-
cerzy zakonnych Ulryka. I do kogo przyłączą się gracze? Staną po 
stronie niewinnych wieśniaków? Czy może sami podłożą ogień pod 
stosy? Jeśli dziwnie wyglądają, mogą spłonąć jako pierwsi. Albo 
ostatni, jeśli są sprytni.
Oby tylko rycerze Ulryka przejrzeli na oczy. Bo spłoną kolejne 
wsie. Iperium może choćby częściowo stanąć w ogniu.

2. CP2020: Korporacja nie lubi, gdy jej się przeszkadza. Arasaka 
właśnie wystawiła Czarną Listę. Są tam prezesi większych korpora-
cji. Chyba gracze będą mieli ręce pełne roboty. No raczej krwi. 
Mogą być zarazem egzekutorami, lub też ochroną dla biednych ska-
zanych.
Cokolwiek wybierzesz, krew się poleje. „Sprawiedliwość” musi 
zostać wymierzona.

3. ZC/ Zły: Michał Lesion, przyjaciel graczy, zostaje skazany za 
gwałt i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Twierdzi, że 
jest niewinny. Widział sprawcę, choć tylko podejrzewa, kim mógł 
być. Niedługo proces. Zbierane są dowody. Wszystko wskazuje na 
Michała. Komu uwierzą gracze? Sfabrykują dowody? Czy zabił tę 

dziewczynę? Równie dobrze ktoś mógł go wrobić? Może chodziło 
o kozła ofiarnego? Czyżby ofiara potrzebna do obrzędu?
A może to Michał jest nie do końca zdrowy psychicznie? Dziwnie 
się zachowywał. Czy nie jest opętany? Jest do końca normalny? 
Chyba nikt nie jest. Nawet sędzia…

„I’ve felt hate rise up in me
Kneel down and clean stone of leaves
I’ve wonder over where you can’t see

Inside my shell I wait and bleed”
Slipknot – Wait and Bleed

1. CP2020: Szybka akcja. Telefon od znajomego fixera. „Gość, leży
w wannie z podciętymi nadgarstkami. Macie mało czasu! To ważny 
informator. Róg Henington i Redemption”.
Ruch na drogach dziś duży. I korki, bo już po trzeciej. O i mieszka 
w dużym bloku. Ale trzeba gonić ile sił w nogach.
Przygoda wymagającą. Musisz rozciągnąć jakieś maksymalnie 30 
minut na około dwie godziny lub więcej. Trudne, ale wykonalne.

2. ZC/Zły/Kult/Mag: Znajomy ma kłopoty z psychiką. Zaczynają się 
niezłe jazdy. Zaczyna widzieć rzeczy, jakich nie powinien widzieć. 
Słyszeć głosy jakich nie powinien słyszeć. Prochy nie wystarczają. 
Chyba te wizje doprowadzą go do samobójczych myśli. Negocjo-
wałeś kiedyś z człowiekiem stojącym na krawędzi wieżowca? Ra-
towałeś kogoś z podciętymi żyłami? Każda minut zadaje się być 
sekundą albo nawet godziną.
„Ktoś chyba maczał palce w tym, jak zaczął się zachowywać wasz 
znajomy?”. A może gość widzi przyszłość? Lub inne wymiary? 
A może jest po prostu ćpunem?

3. WFRP: W mieście szlachcic poszukuje ludzi. Ogłoszenie. Stan-
dard do bólu. Wiadomo, że gracze polecą z wywieszonym jęzorem 
wszędzie, byle kasa była. Ale co się okazuje, mają szukać jakiegoś 
grobowca. Ponoć kuzyna szlachcica, który zleca to zadanie dla gra-
czy. Gdy już grobowiec znajdą mają być ochroną dla szlachciury. 
Tak na wszelki wypadek.
Co się okaże w środku, bogaczowi trochę się poprzestawiało w gło-
wie. Chce sam siebie złożyć w ofierze. To ma mu zagwarantować
długi żywot. Znajomy magnat dla żartu dał mu księgę z opisem 
rytuału długowieczności. Tylko, że jest to tylko falsyfikat i żart.
A może nie do końca żart. Ziemie są bogate. Duże. Wartościowe.
Cokolwiek, wina za to, że szlachcic nie żyje spadnie na graczy. Dla-
czego? Bo oni byli ostatnimi, którzy go widzieli.
Hmm. A może rytuał zadziała?

4. Earthdawn/ Neuroshima: Z daleka przybywa piękna kobieta. Od 
razu zostaje zauważona przez miejscową bogatą personę. Zaproszo-
na na pokoje. Ma wszystko, co chce.
Co jednak dziwne, zachowuje się czasem dziwnie. Zbyt duże roz-
chwianie emocjonalne. Czasem też znika na długi czas. Zwłaszcza 
w nocy. Nawet ludzie zaczynają o tym gadać.
Horror/moloch, chyba grzebał jej w bebechach. Nikt przecież nie 
pije nafty?

Myślę, że siedemnaście pomysłów wystarczy wam na jakiś czas. 
Jest chyba też dobrym przykładem, jaki może mieć wpływ na sesję 
muzyka i jak stosować „jaka to melodia”. Jeśli puszczasz podczas sesji 
muzykę jako ilustrację dla przygody, wsłuchaj się w tło. Masz przerwę, 
bo gracze knują jak tu popsuć Ci zabawę? Nie masz pomysłu? Posłu-
chaj muzyki i słów. Może to jakiś pomysł przyniesie Ci do głowy.

PS. Notka odnośnie samej muzyki. Jak widać korzystać można z ca-
łego wachlarza muzycznego. Ja przeszedłem od heavy metalu przez 
hip-hop i hardcore do numetalu. Inspirować może każda muzyka.

Nawet wszelkie Spirsy „Oops, I did it again…”. Oho, znowu ja-
kiegoś demona przebudzili, czy może ktoś zarzygał garnitur członka 
Arasaki?

Przyjemnej gry.

-=baca=-
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Tomasz Kucza

K o n w e r s j e 
m i ę d z y s y s t e m o w e

czyli jak przerobić horror w sielankę

kronika | artykuł

Bardzo często natykamy się – chociażby w Wieży Snów – na 
artykuł lub przygodę, która bylaby super-hiper-świetna, gdyby 
tylko została stworzona do naszego ulubionego systemu, a nie do 
jakiegoś potworka, z którym nie chcemy mieć nic do czynienia, 
a gracze krzywią się na samo brzmienie nazwy gry.

No tak, gusta są różne. Pal licho, jeśli artykuł jest do gry w po-
dobnym klimacie – przeróbka postaci z Forgotten Realms za 
mieszkańca świata wiedźminowego raczej nie przysporzy niko-
mu problemu. Co jednak zrobić, jeśli gramy w system nietypowy 
albo spodoba nam się jakiś tekst, ale chcielibyśmy rozegrać go 
w zupełnie innej konwencji?

Najpierw przedstawię trochę teorii – jak uważam, że powin-
no się to robić, chociaż nie twierdz wcale, że moja metoda jest 
jedyna i najlepsza. Powinna jednak być najprostsza. Później na 
dwóch przykładach pokażę, jak małym nakładem pracy można 
zmienić pomysł na coś niemal identycznego, ale w zupełnie in-
nych klimatach.

TEORIA
Zazwyczaj scenariusze, opisy miejsc i postaci są osadzone 

w jakimś świecie – w mniejszym lub większym stopniu. Mamy 
dolinę ze świata fantasy z elfami mieszkającymi w wiklinowych 
chatach? Przeróbka na inne fantasy wymagać będzie zmiany 
miejsca (co i tak zapewne zrobilibyśmy na potrzeby kampanii) 
oraz niektórych nazw. Jeśli nie ma elfów, musimy ich zastąpić 
podobnym ludem (z powodu – niestety – dużej schematyczności 
systemów raczej nie będzie to problemem). Mamy więc już odpo-
wiednie miejsce, odpowiednie rasy…

To nie wszystko. Często akcja przygody będzie osadzona 
w kontekście historycznym – gracze będą się zagłębiać w prze-
szłość jakiegoś miasteczka, poznawać tajemnice dawnych wie-
ków. Tutaj różnice między systemami mogą być duże. Wojnę 
z Nilfgardem albo wypieranie elfów przez ludzi będzie trzeba 
zastąpić czymś równie ważnym i podobnym w naszym świecie.

Przykładowo w Zmierzchu możemy historię miasteczka po-
wiązać z II Wojną Światową, w Warhammerze ze Sztormem Cha-
osu – czasem zmieniając rozpiętość lat, na co nie zawsze możemy 
sobie pozwolić (albo raczej co może implikować kolejne zmiany 
– tym razem w historii pojedynczych osób, ich życiu i przede 
wszystkim wieku i ilości pokoleń dzielących miejsce od ważnego 
wydarzenia w przeszłości).

Czasem przeszkodą w prostym przeniesieniu motywu z jed-
nego systemu do drugiego mogą być różnice kulturowe – przy-
kładowo trudno znaleźć odpowiednika Wiewiórek w dzisiejszej 
Polsce. Musimy wtedy zdefiniować nową grupę tak, żeby wta-
piała się w świat gry i nie wydałą się graczom niedopasowanym 
elementem.

Następnym – możliwe że najbardziej kłopotliwym – elemen-
tem, jaki musimy przekonwertować, jest magia i technika. Oczy-
wiście najbardziej oczywiste wydaje się zamienianie wytworów 
magicznych w światach fantasy na techniczne w zwykłych i od-
wrotnie, to nie zawsze jednak dobre rozwiązanie. W światach 
dziejących się w naszym świecie, ale dopuszczających magię 
– jak na przykład Zew Cthulhu magiczny miecz prościej prze-
robić na starą chińską głownię z inskrypcjami w języku Przed-
wiecznych, niż na karabin maszynowy.

Podobnie technikalia czasem można uprościć i zaadaptować 
do świata fantasy, zamiast wyjaśniać wszystko magią.

Podsumowując w kilku podpunktach musimy się zająć nastę-
pującymi rzeczami:
1. Nazwy – wiadomo, że każdy świat ma inne języki, inne miejsca, 

nawet inne nazwy pór roku albo księżyca, czy też inne sposoby 
określania rodowego pochodzenia.

2. Położenie – przenosimy miejsce akcji oraz poszczególnych wy-
darzeń (np. miejsce urodzin bohatera) do miejsc w nowym syste-
mie, które nam odpowiadają i jednocześnie najlepiej pasują.

3. Rasy – w światach fantasy, w SF mogą to być gatunki, w innych 
plemiona, narodowości, czy odłamy. Nie zawsze „rasę” musimy 
tłumaczyć na inną rasę – możemy zastąpić ją ruchem religijnym, 
organizacją, korporacją (np. w Kronikach Mutantów) i tak samo 
ruchy religijne i korporacje możemy zastępować rasami albo ga-
tunkami.

4. Historia – czyli tło, przeszłe wydarzenia, które doprowadziły do 
dzisiejszej sytuacji, jeśli ich wpływ nie jest lokalny, musimy do-
konać sporych zmian i szukać analogii w nowym świecie, w po-
dobnych wojnach, przewrotach, wędrówkach ludów.

5. Rozpiętość czasowa – czasem sto lat w jednym systemie nie zna-
czy tyle samo co w innym, przykładowo trudno mówić w Zmierz-
chu o wojnie przed naszą erą, lepiej nawiązać do II albo I Wojny 
Światowej, czy też wojny w Iraku. Czasem trzeba zmienić ilość 
pokoleń dzielących jedno wydarzenie od drugiego, gdy np. różne 
są długości życia ludzi w jednym i drugim świecie.

6. Różnice kulturowe – mogą stanowić czasem problem. Postać 
obeznana w dworskich obyczajach z Monastyru będzie musiała 
zostać mocno zmieniona, by trafić do Neuroshimy, będziemy mu-
sieli zmienić historię postaci, zastąpić „etykietę” jakąś inną umie-
jętnością, bardziej właściwą dla postapokalipsy.

7. Magia i technika – jak wspominałem można, ale nie trzeba do-
konywać zmian z jednej na drugą. Bardzo często będzie trzeba 
całkowicie wyrugować jedną z nich (trudno o magię w Zmierz-
chu, niespotykana jest zaawansowana technika w Conanie).

PRZYKŁADY
Przykład A: Wiedźmin. Opuszczony monastyr nad przełęczą, 

który był świadkiem rzezi dokonanej przez Nilfgardczyków, stał 
się nawiedzonym miejscem. Gracze przypadkowo zatrzymują się 
tam na noc, spotykają Alfira, starego krasnoluda, który okazuje
się być jedną z ofiar, duchem.

Konwersje międzysystemowe

mailto:magnes@poczta.fm
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Przykład B: Neuroshima. Joe Koleman założył niewielki bar 
przy autostradzie, gdzie serwuje żarcie z puszek. W towar za-
opatruje się w znalezionym na pustyni magazynie jakiejś firmy. 
Ponieważ zapadnięty budynek był zamieszkany przez mutków, 
Joe zawarł z nimi pakt – w zamian za dostarczanie od czasu do 
czasu jakiegoś świeżego pożywienia, gustują bowiem w ludzkim 
mięsie, im młodsze, tym lepsze.

A teraz weźmy się za przeróbki…

FANTASY

A: Jesteśmy w domu, ponieważ przykład już jest w klimacie fanta-
sy. W razie potrzeby zmieniamy monastyr na jakiś klasztor albo 
zamek obronny, Nilfgardzczyków na złych gości z naszego sys-
temu, a starego krasnoluda na niskiego południowca. Jeśli w grze 
nie ma duchów będziemy musieli się trochę bardziej napracować, 
ale, na bogów, kto słyszał żeby istniał system fantasy bez duchów, 
zombie albo innego takiego tałatajstwa?
Warhammer. Nad przełęczą na granicy z Kislevem znajduje się 
opustoszała świątynia Ulryka. Wśród skruszałych murów hula 
wiatr, kto wie, co wydarzyło się przed laty? Wśród gruzu moż-
na znaleźć szkielety goblinoidów, ale także ludzkie. Zamieszkuje 
tam także stary krasnolud Alfir – dzięki mutacji wywołanej spa-
czeniem, niewidocznej na pierwszy rzut oka, nieśmiertelny.

B: Bar przy autostradzie? Gopoda przy drodze nasuwa się na pierw-
szy rzut oka. Żarcie z puszczek z opuszczonego magazynu? Mu-
tanci jedzący ludzkie mięso? Może być trudniej.
Nieokreślona autorka. Dżoel Kolem, stary niziołek z północy, za-
łożył przy leśnej drodze niewielką gospodę, gdzie serwuje najlep-
sze wina, jakie można spotkać w okolicy. W rzeczywistości towar 
wydobywa z zawalonego klasztoru, którego strzegą upiory. Dżoel 
zawarł z nimi pakt – w zamian za dostarczenie co jakiś czas dziec-
ka, pozwalają niziołkowi korzystać z zasobów piwnic budynku.

SF

A: No to mamy zagwozdkę. Monastyr nad przełęczą, krasnolud 
– i to wszystko w SF. Ale się narobiło…
Nieokreślona autorka. Gracze odkrywają najwyraźniej nieza-
mieszkaną stację kosmiczną na jednej z planet układu, przez któ-
ry przelatywał ich statek. Aby naprawić uszkodzenia statku, po 
ostatniej potyczce, zatrzymują się tam na pewien czas. W środku 
znajdują zarośniętego, na wpół zdziczałego człowieka, który opo-
wiada o rzezi, jaka się tutaj dokonała wiele lat temu. Wszystkich 
mieszkańców wymordowali obcy, a Alfir jako jedyny przeżył.
Bliższe przyjrzenie się danym z komputera pokładowego pozwo-
li odkryć, że wydarzenia opisane przez mężczyznę miały miej-
sce dwieście lat temu. Jakim cudem człowiek przeżył tak długo? 
Może jest obcym albo został w jakiś sposób zmutowany?

B: Tutaj sprawa wydaje się prostsza. Bar przy autostradzie – zakła-
dając zaawansowaną planetę, nie powinno to stanowić problemu. 
Gorzej z mutkami. Nie zawsze są.
Nieokreślona autorka. Joe Koleman założył zajazd w pobliżu por-
tu kosmicznego w Paryżu. Serwuje tam niezwykle drogie, świeże  
owoce, jakich nie da się już znaleźć na Ziemi. W rzeczywistości 
odkrył podziemne laboratorium założone przez grupkę fanaty-
ków, w którym hodują owoce w próbówkach. Joe w zamian za 
utrzymanie istnienia laboratorium w tajemnicy oraz dostarczanie 
co jakiś czas kobiet, jako późniejszego źródła komórek macierzy-
stych, otrzymuje od fanatyków stałe dostawy świeżych owoców.

ALTERNATYWA

Pod nazwą „alternatywa”, jak pewnie stali czytelnicy Wieży Snów 
zauważyli mam na myśli systemy dziejące się w naszej rzeczywisto-
ści (naszych czasach) oraz w rzeczywistości do naszej alternatywnej 
(ale także w odpowiedniku naszych czasów) – zaliczam tutaj m. in. 
Złego, Zmierzch, Zew Cthulhu (dwa ostatnie systemy także do hor-
roru). Nie jest może idealny podział, ale okazuje się dość przydatny 
w rozdzielaniu różnych systemów, stąd tutaj z niego skorzystam.

A: Spróbujmy przenieść sprawę do naszej rzeczywistości, co więcej 
do Polski, nie patrząc na konkretny system i wykluczając magię 
oraz bardziej zaawansowaną technikę całkowicie.
Nasza rzeczywistość. Opustoszały od czasów rzezi podczas Dru-
giej Wojny Światowej – dokonanej przez oszalałych mieszkań-
ców miasteczka na chroniących się w środku Żydach – klasztor 
staje się schronieniem podróżujących graczy, którzy ukrywaja się 
z jakiegoś powodu. W środku spotykają starego żebraka Alfreda, 
który twierdzi, że był świadkiem tamtych wydarzeń. Okazuje się, 
że był wtedy niemowlakiem i jako jedyny przeżył masakrę.

B: Tym razem spróbujemy przenieść motyw do alternatywnej Pol-
ski Zmierzchu. Problemem będą mutki, zaś puszki zamienimy na 
żywność z Zachodu.
Zmierzch. Józef Koliński w swoim mieszkaniu w bloku na osie-
dlu w Cieszynie założył niewielki sklepik – znany tylko zaufa-
nym – w którym sprzedaje różne produkty z Zachodu, jak bana-
ny, pomarańcze, kolorowe draże, chrupki. W towar zaopatruje 
się, korzystając z ukrytego podkopu pod granicą, w porozumie-
niu z pewnym Czechosłowakiem. Niestety, korytarz zaczyna się 
w piwnicy, którą za swoją siedzibę obrała para Naznaczonych. Ze 
względu na bliskość posterunku policji, w środku Józef boi się pa-
lić światło. Aby odwrócić ich uwagę zabiera kogoś ze sobą. Wraca 
zawsze sam.

HUMOR

A: Przetworzenie przygody, miejsca albo postaci na coś, co u gra-
czy wywoła coś więcej niż mdły uśmiech, nie jest takie proste, jak 
mogłoby się wydawać. Już sama tematyka jest ponura, jak zrobić 
z tego coś śmiesznego? Można skorzystać z porad z podręcznika 
do Nieboraków albo użyć odrobiny wyobraźni.
Nieboracy. Nad górską przełęczą w Ciemierni gracze znajdują 
opuszczoną świątynię Wielkiego Zielonego Gobasa. W środku 
jest pusto i cicho, tylko śmierdzi trochę zepsutymi kartoflami.
Uuups, okazuje się, że to nie ziemniaki, tylko stary krasnolud Al-
fir, który mieszka tu sobie i najwyraźniej nie zauważył, że lekko 
się wyludniło. Okaże się, że gobliny wyniosły się, bo nie mogłby 
znieść kuchni Alfira (swoje wypieki zaoferuje natychmiast gra-
czom)… Było to bardzo dawno temu i krasnolud już od dawna 
jest martwy. Nie został zabrany do Zaświatów, ponieważ zaofe-
rował Kostuszce jedno ze swoich ciasteczek. Odeszła bez słowa. 
Krasnolud zupełnie nie wie dlaczego. Może jej smakowało (tęsk-
nota w głosie)?

B: Tutaj musimy dokonąć nieco większych zmian, jeśli ma to osta-
tecznie być dla Nieboraków (łatwiej możnaby przerobić na uni-
wersum Autostopem przez Galaktykę).
Nieboracy. Jasio Kolewoczy, rudowłosy krasnolud, rozłożył stra-
gan na poboczu głównej drogi w Baście. Co ciekawe zamiast 
puszystych kiełbasek a’la Constar, oferuje kawior, nadziewane 
przepiórki i uszka nietoperzy w sosie pieprzowym prosto z Ira-
kis. Okazuje się, że Jasio przypadkowo za pomocą ukradzionego 
zwoju otworzył portal, który prowadzi z jego domu do spiżarni 
Imperator Patrycji. Niestety – jak zawsze gdy ma się do czynie-
nia z przejściami magicznymi – pojawił się w pobliżu upierdliwy 
demonek Klapaczka, który gada jak najęty i nie przestaje, dopóki 
nie dostarczy mu się kogoś, kto potrafi więcej gadać niż on. Dla-
tego Jasio porywa wszystkich bardziej gadatliwych i dostarcza do 
Klapaczki.

HORROR

Horror podobnie jak „alternatywa” nie jest zbyt ścisłym pojęciem 
przy określanu gatunków RPG, no ale trudno. Zaliczam do horroru 
systemy ze Świata Mroku (które również można podpiąć pod alter-
natywę) oraz oczywiście Zew Cthulhu i Zmierzch (a jak już jesteśmy 
przy systemach, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, to także 
Bakemono, jeśli nie pomyliłem nazwy).

Tomasz Kucza
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Czasem problemem na sesji jest znalezienie ciekawej muzyki, do 
urozmaicenia podkładu muzycznego. Warto wtedy zerknąć do dość 
nietypowego repertuaru – próbnych utworów dostępnych na stronach 
z różnorakimi brzmieniami (dla muzyków). Można się zaskoczyć 
słysząc muzykę nieodróżnialną od prawdziwej orkiestry, czy nawet… 
chórów.

Na stronie Garritana – http://www.garritan.com/mp3.html 
– można znaleźć róznorodne kawałki orkiestralne, nienajwyższej ja-
kości, ale jednak porównywalne do np. muzyki z Heroes of Might 
and Magic (czy też Warcraft III). Spory wybór w różnych klima-
tach – muzyka stricte orkiestralna, klasyczna, hollywoodzka, także 
wyłącznie smyczkowa, czy też na organach koncertowych, utwory 
popowe, wykonywane solo na skrzypcach, czy też muzyka etniczna. 
Wszystkie próbki nie dość że można ściągnąć jako mp3, to jeszcze 
– na szybkim łączu – słuchać bezpośrednio ze strony.

Znacznie lepsze brzemienia (ciężkie do odróżnienia od prawdzi-
wej orkiestry) można znaleźć na stronie z demami East West Sym-
phonic Orchestra – warto przejrzeć utwory demo różnych wersji 
przeglądając podstrony strony wyszukiwania po wpisaniu symphonic 
orchestra.

Z kolei pełne głębokich chóralnych brzmień, idealnych do pate-
tycznego fantasy utwory znaleźć można na stronie dem z Symphonic 
Choirs – http://www.soundsonline.com/sophtml/demolist.phtml?sku-
=EW-165. Warto przesłuchać, żeby przekonać się, co można uzyskać 
dysponując keyboardem, mocnym komputerem i tysiącem dolarów.

Jeśli przeglądasz ten numer wydrukowany i w związku z tym nie 
chce ci się przepisywać linków, najlepiej zerknij na stronę główną 
www.soundsonline.com i tam możesz wyszukiwać różne rodzaje ze-
stawów brzmień, których dema mogą ci się przydać do zilustrowania 
sesji.

Na tej stronie warto jeszcze zerknąć szczególnie na różne brzmie-
nia etniczne (a szczególnie Quantum Leap RA) – wybieramy z pierw-
szego menu „World/Vocals” – dzięki podziałowi na różne obszary 
możesz znaleźć utwory idealne na sesje, które przewidują podróże 
w odległe krainy (albo w rzeczywistym świecie – w kraje orientalne 
albo latynoskie).

W dziale Synth Loops/Ambient można znaleźć trochę dziwnych 
brzmień do wypełnienia tła, mogą się znaleźć dobre rzeczy dla Cyber-
punkowych scenariuszy, a w dziale Pianos/Keybords można znaleźć 
utwory pianinowe (niestety nie natknąłem się na muzykę organową). 
Ogólnie warto dokładniej przejrzeć niektóre kategorie, by znaleźć to 
czego potrzebujemy na sesję.

Kolejne mp3 z demkami, tym razem w mniejszej liczbie moż-
na znaleźć na stronie sampletank.com oraz jej podstronach (trzeba 
trochę pospacerować po stronie przeglądając różne działy i szukając 
demo songs – szczególnie warto przyjrzeć się poszczególnym z Sonic 
Refills, które mają dema, a są tam zarówno etniczne instrumenty, jak
i różne perkusje, czy orkiestra, ale ich jakość jest dość niska).

Kolejne ciekawe utwory orkiestralne można znaleźć na stronie 
Miroslav Philharmonic –  www.philharmonik.com w dziale downlo-
ad.

Ogromna liczba dem w świetnej jakości (chyba najlepszych 
z tych, które podałem, może poza Symphonic Choirs i East West 
Symphonic Orchestra) znajduje się na stronach Vienna Symphonic 
Library –  http://www.vsl.co.at/en-us/67/90.vsl. Polecam tutaj dział 
Epic Horns (Lady Death – Battle March) w dziale dem Horizon, który 
jest ładnie podzielony na części (można zobaczyć jaki rodzaj instru-
mentu będzie w danym utworze wiodący – róg, smyczki, harfy itp.). 
Pozostałe dema wybieramy z menu i jest ich ogromna ilość. Można 
posłuchać zarówno muzyki poważnej, twórczości użytkowników (ra-
czej nie amatorów!) oraz dem poszczególnych sekcji orkiestry. Ze 
swojej strony mogę polecić „The Traveller” Simona Ravna, twór-
czość Patricka Wilsona, a świetna do scen bitewnych jest pierwsza 
kompozycje Matthiasa Güntherta.

Tomasz Kucza

A: Spróbujemy przetworzyć przykład A na potrzeby Wampira. Od 
razu rodzą się problemy… Musimy przede wszystkim przenieść 
całość w nasze czasy, a dodatkowo dodać jakieś elementy wam-
piryczne…
Wampir. Pusty kościół nad zarośniętym stawem gdzieś na od-
ludziu. Gracze w podróży zatrzymują się tam, by spędzić dzień 
w ukryciu. W środku znajdują Alfira, starca który okazuje się
Ghulem. Przed laty wampir, któremu służył, wraz z wieloma in-
nymi został w tym kościele rozszarpany na strzępy przez watahę 
Lupinów. Alfir od tego czasu mieszka na odludziu, stale łaknąc 
wampirzej krwi.

B: Tym razem spróbujemy z Ravenloftem, będzie to wymagało 
zmiany świata na fantasy.
Ravenloft. Josze Kolen prowadzi niewielki zajazd na odludziu, do 
którego często zaglądają podróżujący kupcy. Żywność jaką oferu-
je ma niezwykły smak i wielu pragnie wrócić do zajazdu, tylko by 
ponownie spróbować serwowanych potraw. Tak naprawdę Josze 
zawarł pakt z pewnym wampirem, który pomaga zaczarować stra-
wę w zamian za dostarczanie co jakiś czas ofiar. Wampir ukrywa 
się w lasach przed zemstą Stahda von Zarovicha.

CYBERPUNK

A: No tak, monastyr i Cyberpunk, jakoś to nie pasuje, prawda? 
Trzeba będzie się mocno postarać.
Cyberpunk 2020. W opuszczonym motelu, w którym swego cza-
su śmierć poniosła w tajemniczych okoliczanościach spora grupa 
osób powiązana z jedną z korporacji, gracze zatrzymują się na 
nocleg. W środku spotykają Al Fira, zdziwaczałego Araba, który 
najwyraźniej zatracił człowieczeństwo w obliczu ogromnej liczby 
wszczepów. Okaże się, że od wielu lat przebywa w motelu i był 
odpowiedzialny za masakrę, która się tutaj rozegrała. W napadzie 
wściekłości zabił przyjaciół, po czym jego umysł odmówił współ-
pracy.  W każdej chwili może ponownie wpaść w szał.

B: Tym razem powinno być prosto, tylko trzeba czymś zastąpić 
mutków…
Cyberpunkt 2020. Joe Koleman założył niewielki bar przy au-
tostradzie, gdzie serwuje drogie dania, świeże owoce, kawior. 
Okazuje się, że towar zdobywa z magazynu jednej z korporacji. 
Dogadał się z pilnującymi budynku strażnikami i w zamian za do-
starczenie co jakiś czas jakiegoś dzieciaka – którego korporacja 
używa do testów medycznych i projektowania nowych wszcze-
pów – ma pełen dostęp.

POSTAPOKALIPSA

A: Monastyr i krasnolud w Neuroshimie albo innym postnuklear-
nym świecie?  Trzeba trochę pozmieniać…
Neuroshima. Gracze zatrzymują się w opuszczonym kościele 
w niewielkim miasteczku na południu. W środku dokonała się 
swego czasu rzeź – wszyscy mutanci zostali wyrżnięci przez 
mieszkańców, którzy od tego czasu kościoła unikają. W środku 
przetrwał jeden – Alfir, który pozornie wygląda na człowieka.

B: Tutaj zadanie mamy uproszczone, bo już mamy postapokalipsę. 
Spróbujmy jednak przenieść całość do innego systemu.
Nieokreślona autorka. Jean Kolier założył niewielki zajazd pośród 
ruin Paryża. Zawsze zaopatrzony w świeże żarcie ma wielu go-
ści. Czasem jednak znikają. Kolier bowiem zawarł pakt z grupą 
lekarzy prowadzących badania medyczne nad ludźmi i w zamian 
za żarcie z magazynów supermarketu przekazuje im co jakiś czas 
„pacjentów”.

Mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się pokazać, że kon-
wersja artykułów i przygód z jednego systemu na drugi nie musi być 
bolesna i uciążliwa, a co więcej można mieć przy tym dobrą zabawę. 
Przy odrobinie wprawę można dokonywać zmian  na poczekaniu – na 
przykład podczas improwizowanej sesji.

Próbki dla urozmaicenia sesji?

Konwersje międzysystemowe / Próbki dla urozmaicenia sesji?

http://www.garritan.com/mp3.html
http://www.soundsonline.com/sophtml/simple_search.phtml?KEYWORDS=symphonic+orchestra&x=0&y=0
http://www.soundsonline.com/sophtml/demolist.phtml?sku=EW-165
http://www.soundsonline.com/sophtml/demolist.phtml?sku=EW-165
http://www.soundsonline.com
http://sampletank.com
http://www.philharmonik.com/
http://www.vsl.co.at/en-us/67/90.vsl
mailto:magnes@poczta.fm
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Paweł „gilbert” Świątek

N a d z i e j a
literatura | short story

Wleciał niemal bezszelestnie. Olbrzymie, żelazne skrzydła po-
trafiły unieść wszystkie najcięższe emocje, a zbroja pokryta łuską
waszych myśli nie doświadczyła uszczerbku. Był wysoki – dużo 
wyższy, niż ty, czy ja, długie włosy zakrywały niewidzące oczy, 
tam była tajemnica. Trupioblada twarz nigdy nie zwilżona łzą, 
usta bez grymasu. Stanął na baczność w największej sali niemo 
świadcząc smutną powinność. Wysokie pomieszczenie przypo-
minało pustelniczy pałac dla wybranych. Tylko stół, krzesła, duża 
czara. Nie czekał długo. Wrota otworzyły się ze zgrzytem, a do 
pomieszczenia weszli prawowici sędziowie. Ich aparycja kon-
trastowała z ludzkim wyobrażeniem. Starzy, ekstrawagandzcy, 
znani i lubiani na Ziemi. Było ich trzech: Ból, Gorycz i Porażka. 
Bez słowa usiedli przy stole, pozornie ignorując oczekiwanego 
przybysza. Sąd rozpoczęła najstarsza ze wszystkich Porażka.

– Ostatnio nie jest najlepiej.
– Może zbyt mało się starasz? – Ból jak zwykle pewny swego, 

był porywczy w dyskusji.
– Potrzebuję wsparcia. Tylko razem… – urwała, widocznie 

ironizując. Ból zmarszczył siwe brwi.
– Razem? Nasza współpraca nigdy nie kończy się dobrze. 

Twoje kpiny są nie na miejscu. Zabierz się sumienniej do roboty, 
wykaż pomysłowością.

– To nie takie proste – spoważniała Porażka. – Każdy mój ruch 
i działanie jest traktowane zupełnie naturalnie, jak jakiś podaru-
nek. Przypomina Zenona, czy Aureliusza… – Gorycz skrzywił 
twarz w wyrazie obrzydzenia. – Przecież wszyscy to pamiętamy.

– O czym ty mówisz!? Dobrze wiesz, że nikt nie jest nieznisz-
czalny. – Ból energicznie poderwał się z krzesła.

– Nie demonizujmy, na „bogów”! Musi być jakiś sposób. – Za-
padła cisza oczekiwania. Cała trójka pogrążyła się w odmętach 
wypaczonej wyobraźni.

– A jego rodzina? – wyrwała nagle Porażka. – Nie możemy 
tknąć jego rodziny?

– Robię, co w mojej mocy – zasyczał Gorycz, którego po-
mysł wyraźnie ożywił. – Spaliłem jego mosty. Jest sam, zupełnie. 
– W pomieszczeniu zapadła cisza. Apatia w głosie Goryczy była 
niesamowicie przejmująca. Drzwi ponownie zadrgały, po czym 
rozwarły się wpuszczając nieoczekiwanego gościa. Staruszka, 
odziana w piękną suknię wieczorową, metalowosiwe włosy i nie-
biańsko ciepły uśmiech, usiadła na ostatnim wolnym krześle.

– Przypuszczałam, że przyjdziesz – wyznała niechętnie Poraż-
ka. – Zawsze jesteś przy nim.

– Nie chciałabym, żebyście zrobili coś głupiego – staruszka 
zupełnie ignorowała przedmówczynię.

– Wiaro, twoje zdanie i tak się nie liczy – głos Bólu pod presją 
respektu wyraźnie spokorniał.

– Wiesz, że nie masz prawa głosu.
– Wiem – odpowiedziała pogodnie. – Chciałabym jednak 

wpłynąć nieco na wasz zdrowy rozsądek, o którego obecności 
chyba zapomnieliście.

Gorycz wydał z siebie niezorientowany świst. Przemówiła Po-
rażka.

– Nasz rozsądek jest naszą gestią moja droga. Twoja perswazja 
jest zbędna, bądź o tym przekonana. – Uśmiech staruszki nieco 

sczezł, nie zniknął jednak zupełnie. Skinęła grzecznościowo gło-
wą, prosząc o kontynuacje przerwanej dyskusji. 

Cała czwórka zamilkła, utonęła w morzu własnych myśli.
– A gdyby tak… Dać mu miłość? – Zaproponował Ból.
– Nie… tego próbowaliśmy nieraz. Nauczył się własnych 

emocji na pamięć, wie jak sobie z nimi radzić. To się nie uda. 
– Zawyrokowała Porażka.

– Ależ ja nie mówię o zauroczeniu. Myślę o prawdziwej mi-
łości.

Na twarz Porażki wkradło się wyraźne zaskoczenie. Gorycz 
drgnął i uśmiechnął się nietrzeźwo, rozumiejąc zamysł Bólu.

– Dajmy mu prawdziwe uczucie, jakiego jeszcze nie doświad-
czył. Niech spotka kogoś, komu odda to, co chcemy mu zabrać, 
niech zaufa, zaśnie mając ją przy sobie, a potem obudzi się zu-
pełnie sam.

– Prawdziwa, nieodwzajemnione uczucie… Wspaniały po-
mysł! – krzyknęła Porażka. – Tego właśnie potrzebowaliśmy.

– Nie zgadzam się! – zawetowała Wiara. – Posuwacie się za 
daleko, tak jak się spodziewałam. Nie wolno wam zadawać tak 
głębokich ran. Prawdziwa miłość jest zbyt ważna dla niego. Tak 
długo na nią czekał.

– Po tym ciosie z pewnością się nie pozbiera. – Ból zaśmiał 
się z satysfakcją.

– Czy nie wystarczy wam to, co już zrobiliście? Te wszystkie 
krzywdy, zabawy jego duszą… – W odpowiedzi Wiara otrzymała 
tylko pogardliwe uśmiechy tryumfu. – Jesteście bestiami.

*  *  *

– Dam jej talent i magnetyzm, który go zwabi, przywiąże. Bę-
dzie o niej myślał w dzień i w nocy. Zobaczy w niej prawdziwą 
przyjaciółkę, będzie chciał ją chronić za wszelką cenę. Wypowie-
działa Porażka, wrzucając do czary garść błękitnego pyłu, który 
wirując zaczął unosić kilka centymetrów nad dnem.

– Ja dam szczerość, oraz piękno zewnętrzne. Wspaniały umysł 
i energię witalną.

Ból dorzucił wraz z czerwonym pyłem. Ostatnie dary przypa-
dły w udziale Goryczy.

– A ja dam jej serce należące do kogoś innego. – Zielony 
pył zawirował w olbrzymiej czarze. Po chwili wirujące między 
sobą ziarenka wzniosły się ponad głowy sądzących. Skrzydlaty 
jegomość, niemo świadczący całemu zajściu, odczepił od pasa 
adamantytową butlę, która w ułamku sekundy wessała drobiny 
magicznych podarunków. Szczelnie zatknięte naczynie ujął obu-
rącz, po czym wyleciał przez otwarte okno, udając się w kierunku 
Ziemi.

Lecąc w dół martwił się, jak zawsze kiedy niósł komuś tak 
smutny los. Tak naprawdę kochał ludzi, chociaż samotnie nic nie 
mógł dla nich zrobić. Był jedynie posłańcem. Tym razem jego 
żelazne serce drżało wyjątkowo, wiedział, ze niesie ze sobą kolej-
ny cios, tym razem najmocniejszy. Bał się. Bał się, że następnym 
razem zostanie odrzucony, że chłopak, dla którego przeznaczona 
jest „zła miłość” wyrzeknie się go, nie będzie chciał więcej wi-
dzieć. Mógł to zrobić, miał pełne prawo. Każdy ma prawo zrezy-
gnować z mrocznego posłańca zwanego Nadzieją.

Paweł „gilbert” Świątek

mailto:swiatp@interia.pl
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Słyszałem, że jest świetny, jeśli nie najlepszy. Że się tylko tym zajmu-
je, i niczym innym. W sumie taki człowiek musi być, co najmniej lekko 
stuknięty, pomyślałem, ale który geniusz nie jest? Słyszałem też kilka 
ostrzeżeń, żeby być ostrożnym, że nie wiadomo, czego można się tak 
do końca spodziewać, i tym podobne. Ale ciekawość mnie zżerała nie-
samowicie, wiedziałem, że muszę spróbować. Był przecież najlepszym 
kreatorem, o jakim słyszałem.

Umówiłem się na spotkanie w niedzielę. Naprawdę – człowiek pra-
cuje siedem dni w tygodniu! Gościu musiał być naprawdę chory, ale nic 
to, przez te kilka dni oczekiwałem końca tygodnia z większą niecierpli-
wością, niż z początku sądziłem. No i wreszcie nadszedł ten dzień… Na 
miejsce pojechałem czerwonym mustangiem XL 800, z którego byłem 
cholernie dumny. Przez niego zresztą odeszła ode mnie żona – teraz ex-
-żona.

Jak się okazało, facet samotnie mieszkał w zamku – nie zameczku, 
prawdziwym średniowiecznym zamczysku, z mnóstwem komnat, dobu-
dówek, dziedzińcem, koszarami, spichlerzem i całą resztą! A „najlepsze” 
było to, że wejście blokowała szeroka fosa z wystającymi zaostrzonymi 
palami, za którą wisiał most zwodzony. Nie było nawet żadnego wizjofo-
nu, kompletnie nic. Już chciałem dzwonić na komórkę, ale nagle most ob-
niżył się, a chwilę później podniosły się kraty w bramie. Droga wolna…

Mocno przycisnąłem pedał gazu, chciałem zaprezentować przyśpie-
szenie wozu, ale nie był to dobry pomysł. Facet nagle pojawił się na 
drodze i omal biedaka nie przejechałem! Na szczęście mustang XL 800 
ma jeszcze lepsze hamulce i zatrzymałem się dosłownie przed nogami 
niedoszłej ofiary. Ale co dziwne, nie zrobiło to na nim wrażenia… Chore
miejsce, jeszcze raz mi przemknęło przez myśl.

Facet nosił grube okulary, był dość niski i mocno wyłysiały. Zacze-
sywał resztki włosów, które mu pozostały, tak, żeby zakryć łysinę, co 
wyglądało jeszcze gorzej, niż gdyby tego nie robił. W dodatku ubrany był 
w jakieś łachmany, zwykłą koszulę i brzydkie spodnie. Jednym słowem, 
nie sprawiał wrażenia najlepszego z najlepszych w tym fachu, a już na 
pewno nie uwierzyłbym, że opływa w luksusy, o których ja mogę tylko 
pomarzyć.

– Pan Timmu Kapanen, jak się domyślam? – zaczął na powitanie ni-
skim, tubalnym głosem, kiedy wychodziłem z automobilu.

– Tak jest, witam.
– Poznaję pana głos. Dobrze, proszę za mną.
Poprowadził mnie pokrytymi kurzem i pajęczynami korytarzami, 

pełnymi średniowiecznych rycerzy, broni białej, starodawnego ekwipun-
ku… Teren zamku był ogromny. Z jednego z okien nawet widziałem, że 
na wolnym polu zaczął budować piramidę na wzór Azteków. Wreszcie 
znaleźliśmy się w dużej sali, pełnej różnych dziwnych urządzeń. Słysza-
łem plotki, że podobno zabił naukowców, którzy je opracowali. Jednak 
oficjalnie nic na ten temat nie wiadomo, zresztą nikt nie wie nawet, kto
faktycznie zbudował machiny, więc pewnie to tylko pomówienia…

– Może pan wreszcie zdradzić cenę? – zagadnąłem.
– To się okaże. Jeszcze jeden test pozostał. Ostatni, tu na miejscu.
Wzruszyłem ramionami. Chciałem jeszcze coś dodać, ale facet nie 

wyglądał na zbyt rozmownego. Niech będzie, pomyślałem. Kreator pod-
łączył mi do głowy dużą ilość czujników, a potem zaczął grzebać przy 
panelu sterowniczym wielkiej maszyny. Trwało to może z minutę.

– Świetnie! – odwrócił się podekscytowany. Na moją zdziwioną minę 
dodał:

– Wiedziałem! Jest pan tym graczem, na którego czekałem. Zdał pan 
wszystkie testy w 100%, a to rzadko się zdarza. Chodźmy, mam dla pana 
specjalną kabinę.

Wyjaśnienia nic mi nie mówiły – nadal nie wiedziałem o co chodzi. 
Zaprowadził mnie do kolejnej sali, tym razem w głębokich podziemiach. 
Jedynym źródłem światła była biała lampka, która jednak nie dość dobrze 
rozświetlała pomieszczenie. Zastanawiałem się, czy celowo? W środku 
znajdowało się kilka kabin wypełnionych wodą, w których swobodnie 

unosili się ludzie – dwaj mężczyźni i dwie kobiety. Jak się zdawało, nie-
przytomni.

– A kto to? Myślałem, że będę sam… – zacząłem.
– Wszystko w porządku, to twoja drużyna. Aha, nie będziesz musiał 

nic płacić.
– Nie? – zdziwiłem się na tyle, że nawet początkowo nie zauważyłem, 

że przeszedł na „ty” – Dlaczego?
– Doskonali gracze nie muszą płacić. Dobrze, tutaj już przygotowa-

łem kabinę. Przygotuj się, a ja zajmę się resztą.
– Jeszcze jedno pytanie. Czy to nie wyczerpuje organizmu?
– Zabawne pytanie. Oczywiście, że nie. – Nie wyjaśnił jednak, co do-

kładnie to oznaczało, i odwrócił się plecami nagle zaaferowany kilkoma 
monitorami.

Przygotowanie polegało na tym, aby założyć specjalny skafander, 
czepek z czujnikami oraz maskę doprowadzającą powietrze. Zrobiłem co 
trzeba – wszystko było bardzo wygodne, natomiast pod maską oddychało 
się nawet lepiej, niż bez niej. Wszedłem do wody i po chwili przestałem 
cokolwiek czuć. Skafander utrzymywał temperaturę ciała. Ponieważ ma-
ska zasłaniała oczy, nic nie widziałem.

Pojawiła się wszechogarniająca ciemność… chociaż nie. Tam daleko, 
daleko, był jakiś czerwony punkcik. Co to? Zacząłem iść, nie – sunąć 
w jego kierunku, z ogromną prędkością. Obiekt szybko rósł w miarę 
zbliżania się, aż wreszcie po kilkunastu sekundach rozpoznałem kształt 
– w ciemności stał wielki diabeł, o czerwonej skórze, z kopytami, rogami 
i czarnym ogonem.

– Witaj! – rozniósł się w nicości potężny, demoniczny głos – Obecnie 
trwają testy zmysłów. Próbuję dobrać odpowiednie parametry.

– Kreator…? – zapytałem.
– Tak. Zapamiętaj ten obraz, taką postać przybieram tutaj.
– Diabeł…?
– Tak! – huknął zniecierpliwiony, jak grzmot pioruna. – Nie mów nic 

na razie, muszę ustawić pozostałe zmysły.
Po kilku sekundach wokół mnie zaczął pojawiać się las, zacząłem sły-

szeć szum wiatru, czuć zapach drzew, a wreszcie zauważyłem, że noszę 
dziwne buty. Znajdowałem się jednocześnie w dwóch miejscach: w lesie, 
gdzie byłem sam, i w nicości, gdzie obok mnie stał kreator-diabeł. I taki 
był właśnie mój początek w piekle…

*  *  *

Drużyny tak szybko nie poznałem. Z początku chodziłem po lesie, 
przetestowałem świat – był jak prawdziwy, a ból nie mniej realny, niż 
w rzeczywistości. Potem dotarłem do jakiegoś średniowiecznego mia-
steczka. Fizycznie nie różniłem się niczym od „siebie” naprawdę, jedynie 
ubranie było dostosowane do świata, w którym aktualnie przebywałem. 
Diabeł nawet dał mi miecz i nauczył kilku podstawowych ciosów.

Przyszedł czas na przetestowanie otoczenia żywych. Zagadnąłem 
strażnika przy bramie:

Dariusz Borycki

K r e a t o r
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– Dzień dobry.
– Nie przeszkadzaj w służbie. To wbrew prawu.
Odszedłem dwie uliczki dalej, tam zagadnąłem innego strażnika. Spo-

dziewałem się tego samego przebiegu rozmowy.
– Dzień dobry.
– Dzień dobry. W czym mogę pomóc?
Zdziwiłem się na tyle, że zatkało mnie. Nie wiedząc co odpowiedzieć, 

odwróciłem się plecami.
– Czy wszystko w porządku? – dopytywał się strażnik.
– Tak, tak…
Zapomniałem się! Przecież nie są realni. Nie omieszkałem swoją my-

ślą podzielić się z rozmówcą. – Ale wiesz, że ty nie żyjesz naprawdę?
– Tak jak i ty – roześmiał się, uznając to za dobry żart.
Rozejrzałem się. Wszyscy zachowywali się normalnie, jakby żyli na-

prawdę. Rozmawiali, sprzedawali, kupowali, śpieszyli się gdzieś. Na tar-
gu kupcy liczyli pieniądze, złodzieje szukali okazji do łatwego zarobku, 
a szlachta chodziła z wysoko zadartymi głowami. A mnie naszła reflek-
sja… Co właściwie można uznać za rzeczywistość? Przecież te wszystkie 
postacie też są w jakiś sposób realne. Są tworem kreatora, żyją w tym 
świecie tak samo, jak ja w tamtym. Jest ich tak wielu, ale są zarazem 
jednym – cząstką swojego stwórcy…

– Witaj, panie! – Jakiś głos wyrwał mnie z zamyślenia. Na oko jede-
nastoletni chłopak w brudnym, obszarpanym ubraniu, wychowany naj-
wyraźniej przez ulicę.

– Witaj! – odpowiedziałem grzecznie.
– Wygląda pan na nowego w mieście. Za drobną opłatą mogę pana 

oprowadzić, wskazać jakieś miejsca lub w inny sposób pomóc.
– A skąd wiesz, że jestem nowy?
– Niech pan mi wierzy, nie od dziś się tym zajmuję. Z tego żyję. To 

jak?
– Opowiedz mi o ciekawych miejscach w tym mieście.
– To zależy, co pana interesuje. Skąd pan pochodzi?
– Hmmm… z innego świata.
– Ach, kolejny z innego świata…
– Kolejny?! – nagle się ożywiłem – A gdzie pozostali?
– A nie wiem. Gdzieś się pewnie kręcą.
– Powiedz mi o tych innych „kolejnych”!
– Nie, nie. Najpierw zapłata, potem robota.
Rzuciłem mu miedziaka.
– Mało. – Cwaniak najwyraźniej chciał wykorzystać moje podekscy-

towanie. Dorzuciłem jeszcze kilka miedziaków.
– Nadal mało. Chcę tą sztukę złota, którą ma pan w sakiewce.
– Zwariowałeś? To moja jedyna złota moneta…
– Bez pieniędzy nic panu nie powiem.
– Ale już ci zapłaciłem!
– Mogę ci oddać te pieniążki, to za mało.
– Dobra, dobra, niech będzie. Ale musisz opowiedzieć wszystko ze 

szczegółami!
– Tak jest! – uśmiechnął się szeroko chłopak, zręcznie łapiąc rzuconą 

monetę.
Znowu się zapomniałem. Co mi po pieniądzach – ten świat jest niereal-

ny przecież, czyż nie? Wszystkie postacie, to przecież jedna osoba – łysy, 
niedbały facet po czterdziestce. A może nie? Może się mylę? W zasadzie, 
skąd mogę wiedzieć, co tam „na górze” się teraz dzieje? Może zatrudnia 
cały sztab ludzi? Wpadł mi do głowy pewien pomysł…

– Dobrze. Powiedz mi najpierw, jak cię zwą?
– Lakkis.
– Opowiedz mi historię swego życia.
– Historię swego życia? A po co to panu?
– Zapłaciłem. Klient płaci, klient żąda – uśmiechnąłem się przebie-

gle.
– Klient płaci, ale nie żąda. – Powiedzenie najwyraźniej było mu 

obce… hmm, przeszedł pierwszy test.
– A jeśli dorzucę dwie srebrne monety, to powiesz?
– No, jeśli pana to tak bardzo interesuje, to poproszę o te dwie sztuki 

srebra…
– No więc? – zapytałem po tym, jak schował pieniądze do wewnętrz-

nej kieszeni w ubraniu.
– Nic ciekawego, nie wiem po co to panu wiedzieć. Ojca nie znałem, 

podobno był łajdak. Tak przynajmniej gadała matka. Na początku starała 
się nie mówić tego przy mnie, ale potem robiło się jej już wszystko jed-

no. Zadawała się z jakimiś brudnymi facetami i potem po jednym takim 
spotkaniu zachorowała mocno i umarła. No i zostałem sam.

Zamyśliłem się…
– Czy to wszystko, co pan chciał wiedzieć ode mnie?
– Nie, oczywiście, że nie! – szybko odpowiedziałem – Opowiedz mi 

o mieście.
– Jak na kogoś z innego świata, nie będzie pan za bardzo zorientowa-

ny pewnie. Tamci też nie wiedzieli za dużo…
– No właśnie, miałeś też opowiedzieć o „tamtych”… – przerwałem 

Lakkisowi.
– Po kolei, dojdziemy tam. Ale tak nawiasem, to nie będziemy chyba 

stać na środku ulicy?
– Masz rację. Prowadź do jakiegoś ciekawego miejsca, gdzie mogli-

byśmy usiąść i normalnie pogadać.
– Możemy iść do mojej nory – zaproponował chłopak.
– Nie – skrzywiłem się. – Coś bardziej cywilizowanego.
– Cyzyliwo-co?
– No, coś bardziej odpowiedniego. Wiesz, takie lepsze miejsce do po-

siedzenia.
– No to gospoda, ale tam mnie nie wpuszczą.
– Wpuszczą. Powiem tak, żeby cię wpuścili.
Lakkis zaprowadził mnie do gospody, która wyglądała jak żywcem 

wyjęta z kart powieści historycznych. Rzeczywiście, było tak, jak chło-
pak mówił: ochroniarz pilnujący porządku od razu podszedł do nas, gdy 
tylko się zjawiliśmy.

– Ten złodziej tu nie wejdzie! – ryknął
– Spokojnie, jest ze mną.
– A skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jego ojcem-złodziejem?
– A wyglądam jak złodziej?
– No, nie. Ale to nic nie zmienia. To jest złodziej i nie może wejść.
Wyciągnąłem z sakiewki kolejną srebrną monetę i wręczyłem straż-

nikowi.
– No dobrze, dobrze, tylko i tak będę miał na niego oko. Niech nie 

odchodzi od stolika!
Zamówiłem dobre piwo, a dla chłopaka mleko.
– No to wreszcie opowiedz o tym mieście. Jak się nazywa?
– Tantrass.
– Ilu liczy mieszkańców?
– No cóż, nigdy nie liczyłem, na pewno dużo. Tysiąc. Albo nawet 

tysiąc tysięcy.
– Hmm? Ty chyba nie wiesz co to znaczy „tysiąc”?
– Wiem, to znaczy dużo.
– Powiedz co takiego charakterystycznego jest w tym mieście.
– Niczym się nie wyróżnia poza tym, że ostatnio wybudowali arenę. 

Walczą na niej silni wojownicy ze sobą albo ze zwierzętami. Poza Tan-
trass nie ma wielu miast z arenami.

– A jakieś ciekawe miejsca?
– Ciekawe?… – Lakkis zamyślił się, najwyraźniej trudne to było py-

tanie dla około-jedenastolatka – Poza areną, targ. Tam można łatwo coś 
zwędzić. A w ogóle najbardziej ciekawa jest dzielnica bogaczy, ale tam 
mnie nie wpuszczą.

– A teraz z innej beczki pytanie. Jakie masz plany?
– Plany?
– To znaczy, co chciałbyś w przyszłości robić? Jakie jest twoje ma-

rzenie?
– No, chciałbym tyle zarobić, żeby żyć tak, jak szlachcice albo kupcy 

z dzielnicy bogaczy.
– Opowiedz mi o innych miastach.
– Jest też Vagrass. Jest podobno jeszcze większe niż Tantrass, ale nig-

dy tam nie byłem.
– A co z innymi?
– No są, ale mało o nich wiem. Ja całe życie tutaj mieszkam.
Przyznam, że byłem rozczarowany odpowiedziami. Świat wydawał 

się tak realny, że aż nudny. Zwykły średniowieczny świat… Chyba wy-
czerpywał mi się limit pytań. Jeśli zapytałbym go o kreatora, to pewnie 
uznałby mnie za niespełna rozumu. Ale coś mnie tknęło…

– A powiedz mi, jaką religię tu wyznajecie?
– Różnych bogów. Ale ja w nich nie wierzę. Nigdy się nie odzywają.
– Jacy to bogowie na przykład?
– Najwięcej ludzi w Tantrass wyznaje boga magii.
– Boga magii? O, to coś nowego. Tyle tu czarowników?

Dariusz Borycki



w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l

55Wieża Snów #9

literatura

– Nie, ale czarownicy są najważniejszymi osobami w mieście, spra-
wiają rzędy.

– „Sprawują rządy”. Czy można się jakoś z nimi spotkać?
– Nie.
– Na czym polega magia?
– Nie wiem, to wiedzą tylko czarownicy.
– A są jacyś czarownicy, którzy nie rządzą?
Chłopak pokręcił głową. Pomyślałem, że muszę się dostać do tych 

czarowników.
– A gdzie rezy… – przerwałem, uznając to za zbyt trudne słowo dla 

jedenastolatka – to znaczy mają siedzibę?
– Mieszkają w Siedmiowieżu. W centrum miasta.
– Dobrze, a teraz powróćmy do tych ludzi z innych światów. Nigdy 

nie ciekawiło cię, co to za inne światy?
– Trochę ciekawiło…
– Kim są ludzie, którzy pochodzą z innych światów?
– Podobni do pana. Zadają dużo pytań, ale poza tym są normalni… 

– powiedział głośno, a potem mruknął do siebie. – Jeśli można ich uznać 
za normalnych…

Roześmiałem się. Pomyślałem „raz kozie śmierć”, spróbuję go zapy-
tać o kreatora.

– A co byś powiedział, gdyby się okazało, że wasz świat nie jest praw-
dziwy?

– A czemu nie miałby być?
– Daj spokój, obaj wiemy, że nie jesteś prawdziwy.
– Co pan mówi? Dziwny pan jakiś…
– Diable, pokaż się!
– Czemu wzywa pan diabła? Pan oszalał, czy co?!
– Mów zdrów. Wiem, że to wszystko mówisz ty, kreatorze. Odgry-

wasz wszystkie postacie, a ja jestem tylko, albo aż, graczem.
– Nie rozumiem…
Wybuchnąłem śmiechem.
– Pan mnie przeraża… – chłopiec wyraźnie pobladł. – Chyba już pój-

dę…
– Nie, nigdzie nie pójdziesz. Zapłaciłem.
Chłopiec szybko wstał od stolika i pobiegł w kierunku wyjścia. Chcia-

łem go gonić, ale potknąłem się o krzesło i runąłem jak długi na ziemię. 
Podszedł strażnik.

– Mówiłem, że to złodziej.
– Zamknij się, kreatorze.
– No nie! Lepiej będzie, jak też się stąd zabierzesz. – Ochroniarza 

zdenerwowała moja odpowiedź.
– Nie będziesz mi mówił, gdzie mogę przebywać, diable-kreatorze.
– Nie jestem diabłem, a zresztą diabeł nie jest żadnym kreatorem. 

Piwo nie było przecież aż tak mocne! Posiedzisz sobie w celi, wytrzeź-
wiejesz.

– Nie, nie, przepraszam. Już sobie idę.
– I następnym razem was nie wpuszczę! – krzyknął na pożegnanie za 

moimi plecami, gdy wychodziłem.
Błąkałem się po mieście aż do wieczora i w miarę upływu czasu ogar-

niała mnie coraz większa nuda. Chciałem przeżyć jakąś przygodę, a tu 
nic. Siedmiowież obejrzałem – mnóstwo wokół straży i nie miałem po-
mysłu, jak się do środka dostać. Zagadani strażnicy tylko odpowiedzieli, 
żebym spadał. Po pewnym czasie stanąłem w jakiejś ciemnej uliczce i za-
wołałem diabła. Jakaś kobieta z przerażeniem zamknęła okiennicę, ale po 
za tym nic się nie wydarzyło. Spróbowałem jeszcze kilka razy, ale także 
bez skutku.

Wreszcie doszedłem do wniosku, że być może, aby się z kreatorem 
spotkać, muszę go zawołać w lesie – czyli tam, gdzie się rozstaliśmy. 
Wyszedłem z miasta, ale trzymałem się traktu. Las po zmroku wyglądał 
równie przerażająco, jak w rzeczywistości. Gdy uznałem, że wystarczają-
co oddaliłem się od bram miasta, jeszcze kilka razy wołałem na cały głos 
„Diable, pokaż się”. Nic z tego. Zniechęcony porażką, wróciłem do mia-
sta i tam przenocowałem w jakiejś innej karczmie. Byłem już zmęczony 
i stwierdziłem, że następnego dnia zdecyduję, co dalej…

A gdy zasnąłem, znalazłem się w czarnej nicości, zachowując jednak 
pełną świadomość. Szukałem czerwonego punkciku, ale jak się okazało, 
diabeł stał tuż za moimi plecami.

– Wreszcie – powiedziałem. – Wołałem cię, czemu nie odpowiada-
łeś?

– To nie ode mnie zależy – odpowiedział potężnym, demonicznym 
głosem kreator – Ja tymi postaciami nie kieruję.

– Jak to?
– Nie myślisz chyba, że będę zdradzać na jakiej zasadzie funkcjonuje 

ten świat? To moja tajemnica. A skontaktować się ze mną możesz tylko 
w czasie snu. Zresztą muszę być obecny i poświęcić ci swój czas, a nie 
zawsze jest taka możliwość.

– To znaczy, że możesz zapomnieć o mnie i umrę z głodu?
– Z głodu nie umrzesz. Mówiłem że wasze organizmy nie są przez 

nic wyczerpywane, a wszystko co potrzebne jest dostarczane przez ska-
fander.

– Jak to?
– Nieważne. Nie przyjechałeś tu chyba po to, aby mnie pytać o tech-

niczne sprawy?
– No nie…
– Słuchaj Timmu, inny gracz również przeszedł w fazę snu, muszę 

teraz nim się zająć, to ważna sprawa.
– Czekaj! Ja chcę wyjść, zrobić przerwę…
– Dobrze, odłączę cię. Zaraz będziesz z powrotem. Ale teraz będę za-

jęty przez co najmniej pół godziny.
Odłączył mnie, skafander ochłodził się, a ja poczułem swoje ciało. 

Wyszedłem. Miałem niezły mętlik w głowie – nic z tego nie rozumiałem. 
W pomieszczeniu byłem tylko ja i jedna osoba nieprzytomna w kabinie, 
wszystkie pozostałe kapsuły zostały już opuszczone, a wejście zabloko-
wane. Miałem też wrażenie, jakby było mroczniej, niż kiedy wchodziłem. 
Korzystając z okazji, chciałem z ciekawości rzucić okiem pulpit sterują-
cy. Na monitorze kreator zostawił mi wiadomość, która brzmiała nastę-
pująco: „Jestem zajęty przez co najmniej dwie godziny, niestety musisz 
sam sobie poradzić. Dźwignia obok monitora odblokowuje wejście. Jeśli 
chcesz się przespać, możesz wybrać dowolny pokój w zamku. Natomiast 
jeśli chcesz odjechać, brama i most otwierają się automatycznie po pod-
jechaniu automobilem. Życzę miłej nocy.”

Wyjechałem, mieszkałem zaledwie dwadzieścia kilometrów stąd. 
Wróciłem do domu i położyłem się spać.

*   *   *

Następnego ranka, w poniedziałek, obudziłem się z ciekawym po-
mysłem. Chciałem spróbować w świecie kreatora tym razem być kimś 
innym – na przykład chociażby jednym z tych władców-czarowników. 
Olałem pracę, szybko zjadłem śniadanie i wskoczyłem do swojego pięk-
nego, czerwonego wozu. Ruszyłem w kierunku domu kreatora i po nie-
spełna pięciu minutach byłem na miejscu. Przed fosą stał jeszcze jeden 
pojazd – czarny cadillac. Jeśli mój pojazd można uznać za marzenie, 
to do cadillaca 2600 nawet się nie umywał. Po prostu boski wóz. Nie 
omieszkałem skorzystać z okazji, by przyjrzeć się z bliska temu ósmemu 
cudowi świata.

Zanim jednak to nastąpiło, drzwi automobilu otworzyły się nagle, a z 
wnętrze wyszła jakaś kobieta. Jednym słowem, była piękna. Dziewiąty 
cud świata, pomyślałem. Wiek około 31 lat, długie proste blond włosy, 
kolor ubrania identyczny z barwą cadillaca.

– Pewnie do kreatora znowu przyjechałeś, co?
– Tak. A skąd wiesz, że znowu? Kim w ogóle jesteś?
– Powiem krótko: wpadłeś w niezłe gówno.
Zamurowało mnie. Moja mina z szeroko otwartymi ustami i wybału-

szonymi oczyma musiała wyglądać przezabawnie, bo wywołała uśmiech 
na twarzy nieznajomej.

– Kim ty jesteś? – wykrztusiłem wreszcie.
– Jestem tak samo głupia, jak ty. Nazywam się Ellie, choć teraz to bez 

znaczenia.
– Ma znaczenie. Ja jestem Timmu, miło panią poznać. – Podałem 

rękę.
– Chodźmy, czy raczej: jedźmy stąd. Zobaczysz coś. Tu już nie masz 

czego szukać.
Chciałem wejść do swojego automobilu, ale zatrzymała mnie, kładąc 

dłoń na moim barku.
– Pojedziemy cadillaciem. Swój wóz możesz zostawić, to nie ma zna-

czenia.
Spojrzałem na nią nieufnie.
– Ten wóz to najcenniejsza rzecz, jaką mam – przekonywałem, co 

najmniej lekko zdziwiony, że na kimś może nie robić wrażenia model XL 
800. – To moje spełnione marzenie.

Kreator
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– Możesz mi wierzyć, to nie jest twój wóz. Tak, jak i ten nie jest mój. 
Ale chodźmy wreszcie.

Usiadłem do czarnego pojazdu na miejsce pasażera.
– Wyjaśnisz mi swoje tajemnicze wypowiedzi? – spytałem, gdy już 

ruszyliśmy.
– Tak.
Milczałem przez chwilę, ale nie doczekałem się odpowiedzi.
– Teraz? – dodałem.
– Jeśli musisz wiedzieć teraz – westchnęła. – Domyślasz się, że nie 

jesteś pierwszym?
– Pierwszym, który korzysta z usług kreatora? Tak, domyślam się.
– A czy miałeś telefon ze sobą, gdy pierwszy raz brałeś udział w se-

sji?
– To znaczy u kreatora? Jeden jedyny raz. Miałem ze sobą oczywiście 

telefon.
– A pamiętasz jakiś numer spoza listy z telefonu?
– Hmm… w sumie to pamiętam jeden numer, do mojej byłej. Wyka-

sowałem go, ale ciągle pamiętam. Oczywiście wykasowałem po to, aby 
nie dzwonić.

– Zadzwoń tam. Ale z mojego telefonu.
– Po co?
– No wykręć ten numer!
Zadzwoniłem z podanego przez blondynkę aparatu i przełączyłem na 

głośniki.
– Słucham? – usłyszałem męski głos, a w tym momencie Ellie wyrwa-

ła mi telefon z ręki.
– Witam, gdzie się dodzwoniłam? – powiedziała do słuchawki.
– Tu Ian Schmidt. A z kim mam przyjemność?
Ellie rozłączyła się.
– Czy to był ktoś znajomy?
– No nie… ale to nic nie znaczy.
– Teraz test numer dwa. Zadzwoń pod numer z listy do jakiejś dobrze 

znanej osoby. Rodzeństwo, rodzic, przyjaciel…
– Może być matka.
– Mamisynek? – spojrzała na mnie z udawaną ironią.

– Rodzeństwa nie mam, a przyjaciele raz są, a raz ich nie ma, więc…
– Zadzwoń.
Zastanawiałem się, czy kobieta była tak zdesperowana, czy też na co 

dzień jest też taka apodyktyczna? Wykręciłem numer ze swojego apara-
tu.

– Mamo? – spytałem, gdy ktoś odebrał, przełączając jednocześnie na 
tryb głośnomówiący.

– Timmu, synku! Co się z tobą dzieje? Czemu tak długo nie dzwo-
niłeś?

– Zapytaj o jakiś szczegół z przeszłości, który tylko ona powinna znać 
– szepnęła Ellie.

– Hmm… mamo, pamiętasz tą dziewczynę ze szkoły średniej, z którą 
byłem na balu w ostatniej klasie?

– No tak, troszkę pamiętam…
– Tylko jak ona się nazywała?
– No, to ty powinieneś wiedzieć.
– Nie pamiętam. Powiedz mi, to ważne.
– Ty nie pamiętasz, a ja mam pamiętać?
– Eee, zapytaj o coś innego – znowu szepnęła blondynka – O coś, co 

musi wiedzieć.
– Mamo, a jaki samochód zawsze pragnąłem mieć w dzieciństwie?
– A czemu tak nagle mnie o takie rzeczy wypytujesz?
– To ważne, mamo, odpowiedz!
– Ale nie rozumiem…
– Mamo! Odpowiedz po prostu na pytanie!
– Synku, z tobą coś nie tak chyba… Jesteś pewny, że dobrze się…
Ellie wyrwała mi telefon i rozłączyła rozmowę.
– I tak byś się nie dowiedział – skwitowała.
– O co chodzi?
– Nie rozumiesz? Ciągle jesteś w jego świecie! Ma odwzorowane 

wiele światów, w tym i nasz, prawdziwy. Do tego przywiązywał na pew-
no szczególną wagę.

Ogarnął mnie nagły niepokój.
– Co…? Co ty mówisz? – nie mogłem pozbierać myśli.
– A widzisz. Czy po tym, jak wyszedłeś z kabiny, nie miałeś wrażenia, 

że wszystko jest dziwne? Nienormalne?
– Nie wiem… Może troszkę. Ale to nie… niemożliwe…
– Ale tak jest. Żyjemy w jego świecie, jesteśmy jego „graczami”.
– Po co miałby to robić?
– Motywów może być mnóstwo. Ja osobiście myślę, że dzięki temu 

ma władzę, jest bogiem, chociaż nie wszyscy w Grupie podzielają mój 
pogląd.

– No nie wiem. Nie byłoby to podejrzane? Policja na pewno zainte-
resowałaby się takimi wielokrotnymi zniknięciami zaraz po sesji u kre-
atora…

– A czy nie mówiłeś, że nikogo nie masz? Do matki rzadko dzwonisz, 
bez rodzeństwa, bez przyjaciół, którzy mogliby się tobą zainteresować. 
Kobieta też cię opuściła. A testy, które rzekomo wykonywał, to pic na 
wodę. On właśnie wyszukuje ludzi, którzy mają możliwie mało powią-
zań w świecie zewnętrznym. Ze mną było podobnie, tak jak z każdym 
z Grupy.

– Co to za Grupa?
– To tacy sami frajerzy, jak my.
– Do diabła, czuję się jak w „Matrixie”, tym filmie sprzed wieku.
– To jest gorsze – uśmiechnęła się ironicznie.

koniec części pierwszej
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Radosław „Galahard” Polański

A l a b a s t r o w a  w i e ż a
literatura | opowiadanie

Nad klifami panował chłodny wieczór, a lekki wiaterek rozbijał się 
spokojnie o stojące wagony pociągu linii Tripolis Thastr-Arbar numer 
trzy niczym niewielkie fale w zatoce za ogromnymi skałami. Zapewne 
Galahard nie miałby pojęcia, że jest wieczór, gdyby nie spytał jedne-
go z pasażerów o godzinę. W tym rejonie krain bardzo trudno było 
nowoprzybyłym odgadnąć tak trywialne kwestie. Nieczęsto jest się 
w życiu świadkiem wiecznego zachodu słońca. Czy też wschodu, jak 
pomyślał w zadumie młody calhijczyk. Oparł się ciężko o barierkę, 
podpierając głowę dłonią i zamyślił nad całą sytuacją. Droga do Ar-
bar, cudownego grodu nazwanego nie bez powodu Miastem Mostów, 
stała przed nim otworem już od dawna, ale dopiero teraz uświadamiał 
sobie skutki decyzji, jaką podjął niecałe dwa księżyce temu. Niewielu 
marzyło o studiowaniu na tak prestiżowej uczelni magicznej, jak Aka-
demia w Arbar, słynąca z wyśmienitego zaplecza, tolerancji (jakże jej 
brakowało w jego dawnej uczelni w Vermondzie…) i wyspecjalizo-
wanej kadry profesorskiej. Wprawdzie wymagania i poziom naucza-
nia także przewyższały to, z czym spotkał się dotychczas, ale nikt nie 
powiedział, że nauka magii jest prosta.

Niemalże dziewiętnastoletni Galahard Signe pochodził z rodziny 
dość ubogiej, która zresztą nie do końca była jego prawdziwą rodziną. 
Nie pamiętał prawdziwych rodziców – zginęli, gdy miał zaledwie kil-
ka lat. Przygarnęli go nieznani mu wówczas ludzie i zaopiekowali się 
nim. Zamieszkał razem z przybrana rodziną w Międzyrzeczu, w mar-
chii Dormynthia, na południe od Arbar, do którego prawie już doje-
chał. Wczesne dzieciństwo wspominał jako bardzo ciężkie i mozolne, 
głównie przez to, że różnił się od mieszkańców „rodzinnej” okolicy, 
niektórzy wręcz nazywali go „odmieńcem”. Jak zresztą inaczej ludzie 
prowadzący spokojny żywot w małej wiosce mogli nazwać prawie 
sześciostopowego calhijczyka, pokrytego długim popielatym futrem 
nakrapianym licznymi czarnymi cętkami, mającego kocie stopy, dłu-
gi puszysty ogon i całą gamę innych cech właściwych swojej rasie, 
uwzględniając rysy młodzieńczej twarzy. Ludzie, których spotykał do 
tej pory, obawiali się go. Może to złe słowo, nie ufali mu. Gdzie się 
nie pokazał, traktowany był dość protekcjonalnie, z wyraźną pogar-
dą. Wiek istot z którymi obcował nie grał roli, również urząd. To co 
spotykało go z ręki prostych wieśniaków uprawiających żyzne ziemie 
centralnej Sharmii, w której leżała Dormynthia, napotykał również 
w leżącym nieco bliżej Arbar Vermondzie, wśród kolegów z tamtej-
szej uczelni magicznej i jej profesorów.

Sam był zdziwiony, jak zdołał wytrzymać w tamtym miejscu aż 
cztery lata! 

Rozmyślania młodzieńca przerwał donośny, wysoki dźwięk 
gwizdka lokomotywy, oznajmiający koniec postoju i nakazujący pa-
sażerom powrót do przedziałów, a z pewnością opuszczenie barierek. 
Z mozołem i pewną rezygnacją Galahard wrócił na miejsce w jednym 
z przedziałów i niemal przycisnął policzek do szyby, by mieć lepszy 
widok na miasto.

Lokomotywa ruszyła z wolna, aczkolwiek z pewnością, i potoczy-
ła się z miarowym stukotem w kierunku wąwozów w klifach. Mecha-
nizm napędzający koło zamachowe, ciągnące cały skład po szynie, 
wydawał jednostajny ryk, charakterystyczny dla tego pociągu.

Pojazd wsunął się w wąski parów skał, a Galahard wstrzymał 
oddech w napięciu. Wiele słyszał o mieście, do którego zmierzał 
tak długo. W zasadzie poszukiwał takiego miejsca przez całe życie, 

 Iwo „Imposed” Polański

Alabastrowa wieża
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od czasów zaś, kiedy pierwszy raz jego nazwa wpadła mu w ucho, 
głównym marzeniem Galaharda stało się właśnie dotarcie do Arbar 
i studiowanie tam. Osobiście uważał wiele zasłyszanych informacji, 
zarówno o mieście jak i sławetnej Akademii, za zwykłe plotki, jednak 
w końcu miał okazję, by osobiście przekonać się o prawdziwości słów 
zasłyszanych w przeszłości.

Cienie zanurzonego w atramentowym mroku wąwozu zaczęły po-
woli rozpierzchać się, natrafiając na pomarańczowe promienie wiecz-
nie zachodzącego (czy też wschodzącego, jak twierdzili niektórzy) 
słońca. I wreszcie jego kocim, błękitnym oczom ukazało się to, czego 
pragnął od tak wielu dni. 

Arbar.
Było piękne, myślał w duchu. Dokładnie takie, jak opisali je liczni 

magowie z Vermondu. Usytuowane na jeziorze. Wielu mieszkańców 
Lotherrunu uważało ten fakt za wymysł chorej wyobraźni czy zwykłe 
brednie, ale to bynajmniej nie był żart. Miasto powstało wieki temu, 
tuż po jednym z największych konfliktów w dziejach kontynentu,
a za miejsce godne na jego budowę uznano suchą przestrzeń powsta-
łą w wyniku tajemniczej anomalii na jeziorze Arravii. Jeziorze, nad 
którym właśnie przejeżdżał po monumentalnym moście wspieranym 
kamiennymi, wysokimi na wiele dziesiątków metrów filarami.

Krystalicznie czyste wody jeziora pośrodku rozstępowały się cu-
downie, tworząc ściany, po których gwałtownie wiły się fale i prądy 
spienionej wody. Rozpychana niewidzialną siłą toń utworzyła klin 
kształtu walca, o promieniu około osiemdziesięciu i wysokości sie-
demdziesięciu metrów.

Była to jednak tylko drobna i wąska część pejzażu. Z głębin jeziora 
wynurzały się majestatycznie kamienne wieże, tworzące Arbar. Mia-
sto Mostów wzniesione zostało na siedemnastu takich wieżach, które 
poza tym, iż zanurzały się w jezioro na całą jego głębokość, dodatko-
wo wznosiły się ponad taflę na ponad pięćdziesiąt metrów.

Wszystkie wieże połączone były ze sobą niezliczoną ilością róż-
norakich pomostów, placów i placyków, dzięki którym istniała możli-
wość bezproblemowego poruszania się po ulicach Arbar. Nie na dar-
mo w końcu gród zyskał sobie szlachetny przydomek.

Nad miastem Galahard dostrzegł kilka grup małych obiektów, 
krążących wokół wież – patrole gryfich jeźdźców. Westchnął głośno
i zamyślił się. Nie mógł wymarzyć sobie piękniejszego miejsca na 
dorastanie i poznawanie życia na nowo. Do tego momentu nie mógł 
powiedzieć, by spotkało go coś wyraźnie miłego. Opiekunowie może 
byli takim zrządzeniem losu, ale na tle tego, co zmuszony był przeży-
wać w Międzyrzeczu i Vermondzie, było to tylko pojedyncze wspo-
mnienie z przeszłości, pojedyncza dobra nuta w kiepskim utworze.

Liczyło się jednak tylko to, co przed nim – to, co zbliżało się z każ-
dym metrem dzielącym od nowego domu. Pamiętał jednak, iż tylko 
dzięki ojczymowi został skierowany do Akademii. Nikt inny w szkole 
w Vermondzie nie wyszedłby z tak wspaniałomyślną inicjatywą, Ga-
lahard doskonale o tym wiedział. Jedyne, co miał przygotowane na 
swoją obronę, gdyby przyszło mu rozmawiać z przyszłymi studentami 
Akademii i profesorami, to potwierdzenie dobrych wyników edukacji 
z Vermondu i szczególny talent poznawania natury wiatru i gromów, 
jakim obdarzyła go natura.

Arbar zbliżało się z każdą chwilą. Konduktor przeszedł przez prze-
działy wagonów, prosząc pasażerów o przygotowanie bagaży. Gala-
hard sięgnął na półkę ponad głowę i ściągnął niewielką, podręczną 
walizkę, materialny dowód nędzy, w jakiej żył do tej pory. Miał ze 
sobą niewiele więcej ponad to, co było niezbędne, i niewielką sumę na 
podróż oraz pierwsze dni w mieście, nim na dobre ulokuje się w Aka-
demii.

Miasto Mostów powiększyło się już do tego czasu do całkiem spo-
rych rozmiarów, ukazując więcej detali. Galahard przylgnął ponownie 
do szyby okna przedziału i wodził chciwie wzrokiem po niezliczo-
nych kładkach, pomostach i schodach zawieszonych cudownie w po-
wietrzu i podtrzymywanych przez masywne wieże miasta. Ludzie 
i sale stąpający szybkim krokiem po uliczkach miasta zdawali się być 
tylko lichymi kropkami na tle ogromnych głazów budujących baszty.

Nagle Galahard poczuł jak jego wnętrzności nieco podniosły się do 
góry, co znaczyło, że skład zaczął zjeżdżać z wzniesienia.

Zdumiał się jeszcze bardziej, gdy zorientował się, iż pociąg zjechał 
szklistym tunelem pod powierzchnię wody, by wyłonić się po chwili 
ze ściany wzbijającej się raptownie w górę krystalicznej cieczy. Ar-
bar rozpościerało się przed nim na całej wysokości siedmiu głównych 
poziomów. Ten zaś, na którym znajdował się dworzec, był opatrzony 
numerem cztery i leżał niecałe dziesięć metrów poniżej tafli jeziora.

Pociąg wjechał wolno na platformę poziomowego dworca i zatrzy-
mał się z piskiem. Pasażerowie wytoczyli się z przedziałów, w pośpie-
chu zabierając bagaże. Galahard przecisnął się wąskim korytarzem 
w stronę najbliższego wyjścia.

Wychylił się przez metalowo-drewnianą framugę drzwi i spojrzał 
z ciekawością na peron.

Po kamiennym pomoście przemykały dziesiątki śpieszących się 
w różnych kierunkach podróżnych i mieszkańców miasta. Wielu 
z nich stanowili przedstawiciele calhijczyków czy nirrijczyków, a na-
wet innych, zupełnie nieznanych mu, egzotycznych ras. 

Pokonał niedużą przerwę dzielącą ostatni stopień schodków wago-
nu i krawężnik peronu, stanął dość niepewnie, przytłoczony ogromem 
miasta i wysokościami. Chociaż przepadał za dużymi przestrzeniami 
i nie cierpiał na takie dolegliwości, jak choćby lęk przestrzeni czy wy-
sokości, to jednak w danej chwili odczuwał spory niepokój.

Ktoś przemykając, potrącił go lekko, śpiesząc się zapewne na po-
ciąg. Galahard odruchowo obrócił się, ale nieznajomego już nie było. 
Jego wzrok spoczął jeszcze przez chwilę na składzie trzecim. Pociąg 
zdumiewał go nie mniej niż miasto. Dwupiętrowe wagony (których 
górna część przeznaczona była tylko i wyłącznie dla pasażerów, zaś 
dolna zawierała przedziały towarowe i bagażowe), potrafiły zrobić
niemałe wrażenie na kimś z centralnych ziem Sharmii, nie podróżu-
jącego zbyt wiele po krainach. Pociąg zbudowany był głównie z ele-
mentów metalowych, które przyozdobione zostały w wielu miejscach 
eleganckimi, drewnianymi panelami. Górna część zawierała kładkę 
z barierkami położoną poza zadaszeniem, na której można było prze-
bywać w czasie postojów. Elementem, który najbardziej rzucał się 
w oczy było ogromne, zębate koło zamachowe wmontowane w loko-
motywę pociągu, wystające na wysokość prawie czterech stóp ponad 
jej konstrukcję, które napędzało i zarazem ciągnęło cały pociąg.

Radosław „Galahard” Polański
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Calhijczyk omiótł wzrokiem peron i otrzą-
snął się. Pogrzebał w kieszeni luźnej koszuli 
i wyjął bilet podróżny, po czym skierował się 
w stronę miejsca, które zdawało się być od-
prawą dworcową. Ojczym wspomniał o od-
prawie, gdy opuszczał Vermond, i wyraźnie 
nakazał kierować się uwagami strażników 
i celnika.

Stanął na końcu kolejki podróżnych trzy-
mających w ręku bagaże oraz bilet i wyj-
rzał, by dostrzec koniec. Najpewniej pocze-
ka kilka do kilkunastu minut, nim przyjdzie 
jego kolej.

Uwagę Galaharda przyciągnęło jezioro Ar-
ravia, które było z tego miejsca znacznie lepiej 
widoczne. Ściana wody pieniła się, prąc do góry 
i szumiąc miarowo. Cud natury, jak zasłyszał, istniał 
dzięki działaniu biegunów magnetycznych Celhornu, 
a dokładniej wszystkich trzech. Taka przynajmniej była 
hipoteza, bowiem nikt nie zdołał podać dokładnych przy-
czyn istnienia anomalii, wykluczono jednak ingerencję ma-
gii, mimo że parę kilometrów nad miastem istniały potężne prądy 
powietrzne będące bezpośrednio źródłem cząstek magii wiatrów.

Był zbyt młody, żeby ułożyć w tej chwili wszystko, co czuł, w ja-
kiś logiczny sposób, nie mówiąc już o wyjaśnianiu. 

– Pański bilet? – Usłyszał pytanie i odwrócił się gwałtownie, by 
dostrzec, że stojący przed nim ludzie i isale dawno już przebyli od-
prawę, zaś z tyłu stworzyła się spora, chrząkająca z niecierpliwości 
kolejka.

– Bilet, chłopcze… – Powtórzyła znudzonym tonem kobieta 
o dziwnej szarej skórze pokrytej gdzieniegdzie szarymi plamkami. 
Miała długie, siwe włosy oraz wydłużone, lekko spiczaste uszy, zaś 
twarz bardzo smukłą i niezwykle urodziwą. Uwagę Galaharda przy-
kuła jednak najbardziej biała opaska, którą kobieta nosiła na głowie 
a która dokładnie przysłaniała oczy.

– Bilet… – powtórzyła natarczywie valtanka.
– P… proszę. – Podał niepewnie świstek papieru zająknąwszy się 

mimowolnie. Chcąc nie chcąc zachodził w głowę, czy była niewido-
ma.

Celniczka oglądnęła dokładnie bilet, przejeżdżając kilka razy po 
jego powierzchni palcami, po czym pogrzebała w sporej księdze wy-
łożonej na drewnianej ladzie stanowiska odpraw, zapewne sprawdza-
jąc zgodność biletu i danych calhijczyka.

– Cel podróży? – padło rutynowe pytanie.
– Mam studiować na Akademii w mieście – powiedział trochę 

już pewniej Galahard, choć słowa te wciąż wciskały mu się w umysł 
i zmuszały za każdym razem do głębszego, chwilowego zastanowie-
nia się nad ich sensem i znaczeniem.

Celniczka przyjrzała mu się (choć Galahardowi wydawało się to 
niedorzeczne, z opaską na oczach), od stóp do głów.

– Co pan wwozi do Arbar?
Galahard aż cofnął się lekko zaskoczony tym stwierdzeniem. Nig-

dy wcześniej nikt tak się do niego nie zwracał. W Międzyrzeczu zwy-
kle wołano go bezosobowo, czy też w ogóle z nim nie rozmawiano. 
Słowo „pan” zaś kompletnie nie pasowało do jego osoby.

Wymienił wszystkie klamoty, o jakich wiedział, że znajdują się 
w jego walizce. Ostatecznie nie było tego dużo.

– Proszę pokazać, co pan trzyma w kieszeniach – rzuciła spokoj-
nie, choć jakby trochę podejrzliwie valtanka, co nie pozostawiło ko-
ciej twarzy Galaharda bez grymasu.

Rzucił okiem na kieszenie koszuli i spodni, po czym wyjął wszyst-
ko, co tylko aktualnie się w nich znajdowało, a następnie spojrzał za-
kłopotany na celniczkę.

– Prawą kieszeń koszuli również proszę opróżnić – stwierdziła 
szorstko valtanka, marszcząc brew.

Galahard rozszerzył oczy ze zdumienia, choć starał się jak mógł, by 
nie okazywać aż tak dużego zaskoczenia. Musiał ominąć dłonią tę kon-
kretną kieszeń, ale skąd mogła o tym wiedzieć? W wymienionej kieszeni 
nie znajdowało się zupełnie nic, więc odetchnął nieco z ulgą, a celnicz-

k a 
prze-
szła do 
dalszych 
r u t y n o -
wych czyn-
ności. Podbiła 
bilet małą pieczęcią 
i wręczyła z powrotem, uśmiechając się już tym razem najzu-
pełniej życzliwie.

– Życzymy miłego pobytu w mieście – powiedziała serdecznym 
tonem do calhijczyka, który odwzajemnił się lekkim, niepewnym 
uśmiechem.

Oddalił się poza strefę odpraw, poganiany nieco przez jednego ze 
strażników, bowiem do lady podeszli już następni podróżni. Zatrzy-
mał się dopiero kilkanaście metrów dalej, na niedużym placyku. Było 
tu kilka ławek, na których siedziały różne stworzenia.

Od momentu gdy przekroczył próg pociągu i zszedł na platformę 
peronu i dworca, uderzył go pewien fakt, którego nie mógł przeoczyć 
czy pominąć w przemyśleniach. Kiedy przebywał w Międzyrzeczu, 
czy nawet w akademii magicznej w Vermondzie, zawsze mieszkań-
cy tych miast zwracali na niego w mniejszym lub większym stopniu 
uwagę. Czuł się kimś niezwykłym, po części okazem egzotycznego 
zwierzątka, a po części kimś obcym dla całej społeczności, która wte-
dy go otaczała. Musiał przyznać, że przyzwyczaił się też do ludzkie-
go zainteresowania, szeptów za plecami, wytykania palcami przez co 
bardziej nachalnych i wulgarnych wieśniaków.

W Arbar tego nie było. Od momentu, gdy przyjechał do miasta, 
ujrzał już chyba z dwustu innych przedstawicieli rasy calhijskiej i dru-
gie tyle przedstawicieli ras, które widział pierwszy raz w życiu. Tutaj 
był tylko jednym z wielu zwykłych młodzieńców, studentów Akade-
mii. Dotknęło go to w pewien sposób, choć nie mógł skłamać, że się 
nie cieszył. Tracił jednak pewną tożsamość wraz z odmiennością, któ-
ra tak go eksponowała w rodzinnych stronach.

Wpatrywał się zauroczony w zalewające miasto odcienie złocieni 
pochodzące od słońca, oraz walczące z nimi błękitne poświaty wy-
dzielające się w wodzie z czegoś, co nazwałby najpewniej wodoro-
stem…

Przesiedział tak dobre pięć minut, gdy do jego ławki podszedł cal-
hirijczyk. Podobnie jak Galahard, nieznajomy wywodził się z linii ras 
kotowatych, z tym że był przedstawicielem rysiów, zaś młodzieniec 
pospolitych kotów.

Na oko wyglądał na dwadzieścia dwa lata, miał jasne, płowe futro 
naznaczone ciemniejszymi, czasem wręcz czarnymi plamkami, miej-

Alabastrowa wieża
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scami dłuższe niż u Galaharda. Twarz miał bardzo jasną i życzliwą, 
choć widniał na niej cień zawadiackiego uśmieszku i chytrości. Kocie 
rysy studenta zdradzały wyraźnie rodowód, zaś całość twarzy domy-
kały szpiczaste, podniesione wysoko uszy, zwieńczone czarnymi „pę-
dzelkami”. Odziany był w luźne szaty barwy ciemnej zieleni i złota, 
dopełnione licznym przypiętymi do pasa sakwami oraz świecidełka-
mi (choć Galahard osobiście wątpił, by miały zastosowanie inne niż 
ozdobne). Rzucał się za to w oczy amulet na szyi, w środku którego 
faktycznie jarzył się magią symbol Akademii, który calhirijczyk miał 
okazję widzieć już w Vermondzie, gdy ojczym przez znajomego pro-
fesora z uczelni w Arbar załatwiał mu przeniesienie.

Galahard próbował otworzyć ustacoś powiedzieć, ale zamknął je 
natychmiastowo, uświadamiając sobie, iż czego by nie powiedział, 
zapewne nie miało to znaczenia i pewnie zabrzmiałoby nader głupio.

– Galahard? Galahard Signe? – spytał student stanowczo.
Pokiwał głową, nie przestając pochłaniać wzrokiem studenta, co 

wyraźnie frapowało przybyłego.
– Jestem Vince i mam cię zaprowadzić do budynku Akademii 

– rzucił obojętnie student, przyglądając się uważnie błękitnym, wpa-
trzonym w niego oczom Galaharda.

– No to chodźmy już. – Calhijczyk wstał z ławki, energicznie pod-
nosząc walizę z bruku.

Miał co prawda mnóstwo pytań i wątpliwości w głowie, które 
z chęcią zadałby studentowi, ale postanowił przez chwilę milczeć, wi-
dząc w jakim humorze był Vince. W każdym razie starał się nie oka-
zywać ekscytacji i podniecenia.

Przeszli dość szerokim pomostem pod wieżę ratuszową, jedną 
z najokazalszych i największych w mieście. Przepychem dorówny-
wać jej mogła tylko baszta Akademii. Wokół konstrukcji wiły się 
spiralne schody, prowadzące do kolejnych pięter na tym poziomie, 
których w sumie było pięć. Gdy Galahard rozejrzał się dookoła, do-
strzegł, iż inne wieże również posiadają takie spiralne schody, a nawet 
całe drewniane rusztowania i przybudówki fantazyjnie otaczające ma-
sywne budowle ze wszystkich stron.

Zatrzymali się dopiero przed konstrukcją jakby dźwigu i rusztowa-
nia pnącego się aż pod kładki kamienne wyższego poziomu. Galahard 
odgadł natychmiast, iż stoją przez czymś w rodzaju windy. W obecnej 
chwili jednak oba półkoliste pola, na których zatrzymywały się dwie 
platformy dźwigu, były puste, zaś kabiny albo właśnie wjeżdżały na 
górę, albo też już tam były.

Vince zaklął pod nosem. Nie lubił technicznego rozwiązania, ja-
kim była winda i uważał je, delikatnie ujmując, za kompletnie bez-
sensowne. Zdecydowanie bardziej preferował portale do teleportacji 
rozłożone po dwa na kolejnych poziomach – ale służyły do transportu 
ciężkich towarów, dużych grup ludzi, a przede wszystkim do transpor-
tu między wieloma poziomami miasta, nie zaś pojedynczym.

Galahard spojrzał w zniecierpliwioną twarz calhirijczyka któ-
ry bębnił miarowo długimi pazurami o drewnianą belkę stanowiącą 
część rusztowania windy. Ogon Vince’a zaczął groźnie kołysać się. 
Wyraźnie czuć było jego irytację.

W końcu student nie wytrzymał i chwycił calhijczyka za ramię, 
pociągając na skraj pomostu, aż pod kamienną balustradę zabezpie-
czającą przed wypadnięciem za kamienne kładki. Galahard nie był 
zadowolony z tak gwałtownego wybuchu, ale zdołał już zanotować, iż 
Vince do spokojnych isali nie należy. Poza tym wolał nie denerwować 
jedynej osoby, która została wysłana na dworzec, by doprowadzić go 
do Akademii.

Calhirijczyk obrócił głowę w jego stronę i zlustrował wzrokiem, 
uśmiechając się nieco przebiegle, jak to zresztą miał w zwyczaju. Wy-
ciągnął z jednej z sakw przy pasie pudełko i nasypał na dłoń garść 
jasnego proszku. Stał skoncentrowany z wyciągniętymi rękoma.

Nagle wokół kocich dłoni Vince’a zaczęła wirować jasna srebrzy-
sta magia, z każdą chwilą zwiększając objętość, przysłaniając dłonie. 
Choć koncentracja trwała ułamek sekundy, Galahard odczuwał każdy 
jej cal, każdą chwilę, dokładnie wiedząc co się dzieje. Wielokrotnie 
wykonywał tę samą czynność każdorazowo przed rzucaniem zaklęć.

Student rzucił proszek trzymany w ręce przed siebie i zamachał 
gwałtownie rękoma, czyniąc serię szybkich znaków i symboli na wy-
sokości własnych oczu i jednocześnie wypowiadając kilka słów in-

kantacji. Nie minęło kilka następnych sekund, a przed calhirijczykiem 
z wyrzuconego proszku zaczął tworzyć się lewitujący w powietrzu 
dysk energii.

– Wskakujemy – powiedział radośnie Vince, zadowolony z do-
brego zaklęcia, za którym skądinąd bardzo przepadał. Galahard nie 
podzielał co prawda optymizmu i pewności siebie studenta, widząc 
dzielącą ich od dachów domów na pierwszym poziomie przepaść. 
Dysk jednak był odpowiednio duży, by pomieścić nie dwóch isali, ale 
co najmniej z sześciu.

Stojący już na środku Vince ponaglał go – by czym prędzej dołą-
czył – bełkocząc coś o pośpiechu i Akademii. Calhijczykowi szumia-
ło jednak w głowie i tylko niektóre słowa docierały do jego głowy. 
Pokonał zgrabnie kamienną barierkę i postawił niepewnie nogę na 
jaśniejącym dysku. Vince podał rękę i podciągnął go, by umoliwić 
postawienie drugiej stopy. 

Ku zdziwieniu Galaharda, łapy przywarły dość mocno do po-
wierzchni dysku, jakby zostały przyklejone, dzięki czemu nie ślizgał 
się po powierzchni.

Wznieśli się szybko na poziom piąty, gdzie znajdowało się główne 
wejście do budynku Akademii. Vince nakazał Galahardowi opuścić 
magiczny środek transportu, po czym sam zszedł z dysku i przesko-
czył za barierki. Wysiadający właśnie z windy ludzie i isale spojrzeli 
na dwójkę kotowatych. Co poniektórzy kiwali głową z dezaprobatą, 
inni lekko się uśmiechnęli, widząc całą scenę.

Student Akademii zlekceważył jednak wszystkie spojrzenia i szep-
ty, a sam ponaglał Galaharda, gdyż według jego obliczeń i tak byli 
już spoźnieni. Słońce dawno już przeszło przez alorę i widoczne było 
tuż przed wznoszącymi się klifami. Za kilkanaście minut miało zajść 
za masywne skały, pozbawiając Arbar tak ostrego, pomarańczowego 
światła, a zanurzając w lekkim wieczornym półmroku. Była już wo-
bec tego nieomal dziewiętnasta, a właśnie na tą godzinę stawić się 
mieli w głównym holu Akademii.

– Skąd przyjechałeś? – zagaił rozmowę Vince, będąc w wyraźnie 
lepszym humorze niż chwilę wcześniej, co nie umknęło uwadze spo-
strzegawczego calhijczyka.

– Z Międzyrzecza – rzucił od niechcenia Galahard, ale gdy spo-
strzegł brak zrozumienia na twarzy Vince’a, szybko dodał – to koło 
Vermondu w Dormynthii…

– Słyszałem że studiowałeś już na tamtejszej uczelni, czyż nie? 
– bardziej stwierdził niż spytał student.

– To prawda – odparł nieco zaskoczony wiedzą Vince’a Galahard.
– Dlaczego cię przenieśli? – Calhirijczyk postanowił chwycić się 

tematu i drążyć go.
Galahard zakłopotał się wyraźnie i nie odpowiedział od razu.
– Powiedzmy, że tak musiało być. Miałem wyraźne powody – za-

ciął ciemnoszare wargi i skupił się na jakimś odległym obiekcie przed 
nimi, starając się dać sygnał Vince’owi, że nie ma ochoty na rozmo-
wę.

– Słyszałem jednak też, że miałeś niezłe wyniki – ciągnął student 
– dostrzegłem też, że jak pierwszy raz mnie ujrzałeś byłeś trochę za-
skoczony, moim… wyglądem, dobrze mówię?

Galahard nic jednak nie odparł, wiedząc że i tak już zdradził się 
wystarczająco i dał niemal całkowicie rozszyfrować pobratymcowi. 

– Zaliczyłem dwa eswumy z całkiem niezłymi wynikami, to fakt 
– podjął po chwili rozmowę – ale to znaczy również, że mam półtora 
roku nauki w plecy…

– Nadrobisz to błyskawicznie, a nawet szybciej, jeśli trafisz na od-
powiednich profesorów w Akademii – przerwał Vince. – I tak najważ-
niejszy jest talent i pomysłowość – dorzucił z tajemniczym uśmiesz-
kiem.

Z tego co Galahard słyszał o Akademii, faktycznie bardziej zwra-
cało się tu uwagę na naturalne predyspozycje, niż na umiejętność poj-
mowania zawiłych wzorów, schematów, symboli. Studenci z Arbar 
byli poza tym szkoleni pod kierunkiem konkretnego profesora, a ich 
edukacja prowadzona w najdogodniejszy sposób, by do maksymalnie 
rozwijać talenty studentów. Galahard miał szczerą nadzieję, że wła-
śnie tak będzie to wyglądało również i w jego przypadku.

Radosław „Galahard” Polański
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– Zapewne – odrzekł tylko od niechcenia, starając się już nie an-
gażować w rozmowę. Podkulił długi, cętkowany ogon i przyśpieszył 
wyraźnie dostrzegając w oddali jasną, alabastrową wieżę uczelni.

Nim jednak skupił się na tym upragnionym i wielokrotnie opisy-
wanym w Vermondzie obiekcie, jego uwagę przyciągnął ogromny 
okrągły plac, na który właśnie wkroczyli. Plac Brzasku o tej porze 
zapełniał się zwykle licznymi wiernymi, którzy zmierzali z różnych 
poziomów miasta na wieczorną modlitwę do świątyni Mirrithalth, 
znajdującej się na platformie. Również i tym razem nie było inaczej.

Mirrith, bogini wojowników i bardów, zarówno ludzkich, jak 
i isalskich, odwagi oraz sprawiedliwości miała w Arbar sporo gorli-
wych wyznawców, choć sama pojawiała się w Mieście Mostów raczej 
okazyjnie. Galahard był w pełni świadom, iż przyjeżdżając do takiego 
miejsca, jakim było Arbar, być może będzie miał kiedyś możliwość 
ujrzenia boga na własne oczy. Choć jednocześnie nie robił sobie nigdy 
niepotrzebnych złudzeń.

Plac zapełniony został zarówno przez najróżniejszych ludzi, jak 
i isali, tak, że w zwartej masie trudno było jednoznacznie zidentyfiko-
wać jednostki. Na skrajach platformy rozłożyli się tradycyjnie z towa-
rem handlarze bibelotami i złomem, którzy widząc za każdym razem 
we wzroście zagęszczenia mieszkańców miasta na placu potencjalny 
wymierny wzrost zarobków, przychodzili codziennie na wieczorne 
modlitwy i spotkania wiernych wciskać produkty.

Przekrój społeczeństwa miasta wskazywał calhijczykowi na co 
najmniej dwanaście różnych ras zamieszkujących Arbar. Biorąc pod 
uwagę jego wcześniejsze doświadczenia, liczba ta była niewyobra-
żalna.

Przepychali się miarowo i torowali sobie drogę z Vincem przez 
tłum oddanych, mijając też po drodze mieszkańców Miast Mostów 
dopiero zmierzających do świątyni.

W pewnym momencie Galahard dostrzegł zbliżającego się z na-
przeciwka mężczyznę ubranego w ceremonialne szaty. Nigdy wcze-
śniej nie spotkał się z takim strojem. Tym większe było jego zasko-
czenie, gdy chwilę później zobaczył świecący magicznym blaskiem 
tatuaż na czole kapłana, który był splotem wielu różnych enigmatycz-
nych, nieznanych calhijczykowi symboli.

Kapłan dostrzegł żywe zainteresowanie młodzieńca i uśmiechnął 
się tylko, wymijając ich szybkim krokiem, najwyraźniej śpiesząc do 
świątyni. Calhijczyk jakby zatrzymał się na krótką chwilę. Nigdy nie 
był zwolennikiem i stałym wyznawcą żadnej z religii, choć opiekuno-
wie czasem zabierali go do niewielkiej świątyni Peril w Międzyrzeczu, 
patronki głównie ludzi, boginię pokoju, dobrobytu w rolnictwie, a tak-
że ogólno pojętej prawości. Rolą maga było jednak poznanie świata 
od jego natury fizycznej i Galahard nie wybijał się poza ten szablon,
mimo że żałował czasem niemożności pokazywania się w świątyni, 
głównie w związku ze swoją odmiennością w Międzyrzeczu.

Pokonanie placu zajęło im dobrych kilka minut, przede wszystkim 
z powodu tłumu zgromadzonego na platformie, choć i ciekawość Ga-
laharda dostatecznie wydłużała drogę. Gdy jednak zatrzymali się pod 
białą wieżą uczelni, któryś już raz z kolei tego dnia Galahard musiał 
wstrzymywać oddech z prawdziwego i szczerego zachwytu dla rozta-
czającego się widoku.

Zbudowana z białego, krystalicznego marmuru Akademia podob-
nie jak ratusz górowała nad innymi budynkami i wyraźnie wybijała 
się pięknem i fizycznym blaskiem nad inne baszty. Wieża pozbawiona
była zupełnie spiralnych schodów i przybudówek widywanych wcze-
śniej przez calhijczyka w mieście. Dopiero gdy dostrzegł młodego 
maga, który „wniknął” w ściany budowli, zrozumiał iż wszelkie drzwi 
do środka muszą być ukryte przed oczami ludzi czy isali nie należą-
cych do Akademii.

Zrozumiał też w jednej chwili, czym mógł być amulet noszony 
przez Vince’a na smukłej szyi. W pewnym sensie przenikliwości 
umysłu można mu było czasem pozazdrościć.

– Jesteśmy spóźnieni – stwierdził beznamiętnie calhirijczyk, spo-
glądając w stronę klifów. Miasto zapadało w przeciągu kilku minut 
w półmrok i w tej chwili oświetlane było tylko i wyłącznie przez błę-
kitne fluorescencyjne światło alg w jeziorze oraz przez lampy, lśniące
zbliżonym, niebieskim światłem. Ten stan w Mieście Mostów nazwać 

można było czymś na wzór nocy, która trwała jednak tylko pięć go-
dzin.

Vince wziął do ręki magiczny amulet z symbolem Akademii 
– otwartym okiem bez źrenicy w które została wpisana ozdobna li-
tera „A” – potarł powierzchnię i zanurzył wolną dłoń w powierzchni 
ściany budowli. Po chwili chwycił drugą ręką Galaharda i pociągnął 
za sobą.

Calhijczykowi zawirowało w głowie, gdy zanurzył się w falującą 
teraz taflę kamienia. Choć warstwa, którą pokonał w mniej niż sekun-
dę, mogła mieć co najwyżej kilka centymetrów grubości, czuł jakby 
był przepychany siłą przez koszmarnie pokręcony tunel.

Otrząsnął się z chwilowego otępienia i stanął ciężko na nogach, 
choć już na twardym gruncie. Wzrok nabrał pełnej ostrości i po chwili 
ukazał ogromny hol główny Akademii. Wysokie na dwa piętra wieży 
i zajmujące całą powierzchnię piętra pomieszczenie mogło pomieścić 
setki adeptów i studentów. W obecnej chwili znajdowało się w niej 
nie mniej niż stu z nich, wśród których można było czasem wyłowić 
profesorów dyskutujących na różne tematy między sobą i niektórymi 
studentami.

Posadzka sali poryta była wielobarwną mozaiką przedstawiającą 
najróżniejsze zdarzenia z historii Lotherrunu, począwszy od wojny 
z demonami, odkryć Evarrda dokonanych na lodowym pierścieniu 
na równiku, poprzez największy w historii konflikt zapoczątkowany
przez Lexara, budowę Arbar, aż po otwarcie linii kolejowej Tripo-
lis. W układance pojawiały się też pojedyncze stworzenia, takie jak 
smoki, gryfy, zaś w centrum znajdował się ułożony z ciemniejszych 
kamyków trójkompas, otaczający pierścieniem i trzema igłami ma-
gnetycznymi majestatyczną fontannę, rozlewającą wody i tryskającą 
na wysokość ponad dwóch metrów.

Również ściany pomieszczenia holu nie pozostawały gołe. Zarzu-
cone były wyśmienitymi malowidłami, starymi antykami i reliktami 
dawnych lat, w kilku zaś miejscach zwisały arrasy przedstawiające 
najwybitniejszych absolwentów i rektorów uczelni. Co jakiś czas ko-
lejne eksponaty poprzedzielane były magicznymi latarniami, nadają-
cymi pomieszczeniu odcień jasnego błękitu. Z sufitu zwisało zaś kilka
dużych żyrandoli dla doświetlenia wewnętrznej części sali.

Strop podtrzymywany był przez dziesięć masywnych kolumn uło-
żonych koliście wokół fontanny. Na szczególną uwagę zasługiwały 
dwa portale teleportacyjne, zbudowane z kamiennych łuków nazna-
czonych magicznymi, jarzącymi się symbolami, z których jeden pro-
wadził na dolne poziomy Akademii, gdzie znajdowały się kwatery 
studentów, jadalnia oraz magazyny, zaś drugi na poziomy wyższe, tam 
też znajdowały się sale wykładowe, szkoleniowe, biblioteka uczelni 
oraz gabinety profesorskie.

– Minęło was przemówienie Vermyra… – rzucił ktoś w stronę Vin-
ce’a, jak się zdawało mężczyzna z krótko ogoloną bródką i ciemnymi 
krótki włosami. Calhijczyk wzdrygnął się na to rzucone ot tak stwier-
dzenie, w którym padło imię boga magii. Tym bardziej też zaskoczo-
ny był, gdy nie dostrzegł na twarzy calhirijczyka żadnego wyrzutu czy 
żalu w związku ze spóźnieniem się na przemówienie.

Przeczuwał, co to mogło oznaczać, ale sam przed sobą bał się przy-
znać ten prosty fakt. Jeśli studenci nie reagowali już w żaden sponta-
niczny sposób na wieść o spotkaniu z Vermyrem, musiało to znaczyć, 
że widywali go tak często na uczelni, iż przywykli do tego, jak do 
codziennych zajęć i posiłków…

Uśmiechnął się nieco uszczypliwie, gdy przed oczami pojawi-
ły mu się twarze wszystkich podnieconych studentów z Vermondu, 
snujących nieomal legendy o sławnym bogu magii przebywającym 
„sporadycznie” w Mieście Mostów. W Dormynthii wśród studentów, 
z którymi przyszło mu się uczyć, imię Vermyr stało się sławne, nie-
doścignione, i nikt nie śmiał nawet marzyć o spotkaniu z bogiem oso-
biście. Tutaj ta sposobność stawała się realną i dostępną każdemu na 
wyciągnięcie ręki.

„Ciekawe, czy też wykłada…” – zadawał sobie pytanie, z nadzieją, 
że odpowiedź jest twierdząca i że to między innymi on będzie miał 
szczęście przebywać na lekcjach Vermyra.

Calhirijczyk westchnął cicho, po czym skierował się z Galahar-
dem do małego osobnego pokoiku, jedynego na całym poziomie od-
dzielnego pomieszczenia. Za pulpitem siedział niewysoki mężczyzna, 

Alabastrowa wieża
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wyraźnie już wiekowy, o długiej brodzie i starych, nieco przygasłych 
oczach. Najwyraźniej był odźwiernym uczelni albo kimś tego rodza-
ju, bowiem calhijczyk z rozmowy Vince’a ze starcem wywnioskował, 
iż student załatwia mu lokum w kwaterach i dowiaduje się dokładnie 
o jego przydział na zajęciach.

Galahard słyszał, że Akademia z Arbar dostała jego wyniki z Ver-
mondu oraz rekomendacje tamtejszych profesorów. Jak zgadywał, na 
spisie było sporo na temat jego wyników z zakresu magii powietrza 
i magii ogólnej, nieelementalistycznej.

Oraz sporo uwag odnośnie opanowania magii ognia…
Vince skończył rejestrować calhijczyka i wrócił ze świstkiem pa-

pieru w ręce, który natychmiast wcisnął w jego dłoń.
– To jest zaświadczenie o przeniesieniu – powiedział. – Zachowaj 

je, aż rozmówisz się z jednym z rektorów Akademii. Formalnie zosta-
łeś przeniesiony, a nawet przydzielony do konkretnej grupy studenc-
kiej. Amulet uczelni dostaniesz jednak dopiero po odbyciu rozmowy 
wstępnej – zakończył, wskazując pazurem palca wskazującego na 
dyndający na szyi przedmiot.

Galahardowi serce zaczynało bić nieco szybciej. Czyli wszystko 
już załatwione, myślał gorliwie. Miał zostać pełnoprawnym człon-
kiem znanej w całej Sharmii uczelni i wreszcie, co najważniejsze, 
miał dostać realne szanse bycia „kimś”.

– Twoja kwatera znajduje się na poziomie 3B w sektorze stu-
dentów rozpoczynających w tym roku trzeci eswum – kontynuował 
Vince. – Proponuję, byśmy teraz się tam udali. Rektor zwróci się do 
ciebie w odpowiednim momencie, a na razie proponuję rozgościć się 
w kwaterze i zapoznać z budynkiem, oczywiście – uśmiechnął się 
chytrze – odpowiednio dokładnie…

Ruszył już w kierunku portalu prowadzącego na dolne poziomy, 
ale zatrzymał się jeszcze na chwilę, jakby przypomniał sobie coś jesz-
cze, po czym energicznie odwrócił się w stronę kompana.

– Byłbym zapomniał… – wyciągnął zza licznych fałd swoich szat 
uczelnianych niewielką, zapieczętowaną skrupulatnie kopertę – mia-
łem wręczyć ci ten list, to od twojego opiekuna uczelnianego.

Vince złożył na ręce calhijczyka ozdobną kopertę. Na wierzch-
niej stronie widniał napis „Otwórz dopiero w swoim pokoju, proszę”, 
zaś na tylniej stronie znajdowała się czerwona pieczęć z odciśniętym 
symbolem jakiegoś magicznego zwierzęcia, którego Galahard osobi-
ście nie był w stanie rozpoznać, na tle sierpa i koła.

– Zdaje mi się – podjął znowu calhirijczyk – że rada profesorska ma 
wobec ciebie specjalne plany. Przyśpieszony tok nauki… – uśmiech-
nął się tajemniczo, nie pierwszy już raz od ich spotkania.

Galahard zniecierpliwiony obracał kopertę i byłby pewnie zaczął 
podglądać w jakiś sposób zawartość, gdyby nie mocne szarpnięcie 
Vince’a. Podeszli obaj do łukowego portalu. Między kamiennymi 
ramionami znajdowała się delikatna błona, przez którą widać było 
bordowy korytarz zapewne jednego z pięter uczelni, jak domyślał się 
calhijczyk. Kilku studentów przeszło przez bramę i znalazło się na-
tychmiast po drugiej stronie tak, że widać jeszcze było, jak odchodzą 
w głąb korytarza za portalem.

Po chwili namysłu calhijczyk spojrzał pytająco na Vince’a, ale 
student milczał tylko z założonymi rękoma, dając tym samym znak 
Galahardowi, że winien iść pierwszy.

Podszedł, na ile to było możliwe pewnie, do tafli magicznej por-
talu i przez chwilę przyglądał się powierzchni, która lekko zadrżała, 
gdy przybliżył czarny nos. Zanurzył dłoń w tafli portalu i natych-
miast został przeniesiony w inne miejsce Akademii. Ściany odsunęły 
się gdzieś bardzo daleko, zdawało się że leci z ogromną prędkością. 
Uczucie było podobne do wchodzenia do wieży uczelni, ale bardziej 
spotęgowane.

Postawił w końcu chwiejnie nogę na posadzce z drugiej strony 
portalu i odetchnął pełną piersią. Musiał oprzeć się ręką o kamienną 
ścianę, by nie stracić kompletnie równowagi. Zdecydowanie nie był 
jeszcze przyzwyczajony do tak gwałtownych podróży.

Tuż za nim z portalu wyłonił się Vince, tyle że nie tak chaotycznie 
jak Galahard, ale w miarę spokojnie i stabilnie. Widać było jednak,  że 
i on, choć w mniejszym stopniu, odczuwał szok poteleportacyjny.

Calhirijczyk ruszył raźnym krokiem, gdy tylko w pełni odzyskał 
orientację w nowym otoczeniu i nakazał Galahardowi podążać za 

sobą. Przechodzili obok licznych dębowych, ozdobnych drzwi rozsta-
wionych po obu stronach korytarza, aż doszli do ogromnej, spiralnej 
klatki schodowej, po której chodzili to w dół to w górę studenci. 

Na schodach minęli niedużego człowieczka, jakby karła, o bardzo 
dziwnym wyglądzie. Nosił długie do pasa, mlecznobiałe pejsy, zaś 
głowa pozbawiona była wszelkich włosów, nie licząc długich krzacza-
stych, białych brwi. Nos był wyraźnie większy, podobnie jak znacznie 
dłuższe i większe niż normalnie u człowieka, szpiczaste uszy. Mógł 
mieć najwyżej metr wzrostu i choć ogólnie wyglądał niczym starzec, 
twarz miał młodą i pełną wigoru. Ubrany w jedwabną, ciemnobordo-
wą koszulę, luźne spodnie, na całość narzucił brązowy, lekki płaszcz, 
podszywany gdzieniegdzie skórą i opatrzony w niezliczoną ilość kie-
szeni. Z przodu na pasie miał też przyczepioną torbę, w której mógł 
przechowywać sporo komponentów i podręcznych przedmiotów (nie 
było widać, by miał przytroczone jakiekolwiek inne sakwy). Nie miał 
za to na sobie za dużo biżuterii, z której najbardziej krzykliwy był 
sporej wielkości sygnet na dłoni.

– Dzień dobry, panie Profesorze – powiedział z szacunkiem, kła-
niając się delikatnie Vince. Galahard prawie potknął się na schodach. 
Nie miał szans należycie zareagować i miał trochę, nie, zdecydowanie 
więcej niż „trochę”, pretensji do calhirijczyka, że nie ostrzegł go za-
wczasu. Profesor skinął tylko głową w odpowiedzi i podreptał drob-
nymi, szybkimi krokami na najwyższe piętro do portalu.

– To był Adaralan Alagran – powiedział Vince po chwili. – Jeden 
z profesorów. Uczy magii ochronnej i magii barier. Zwykle wołamy 
na niego „Izolator” lub „Barierowy”… – zaśmiał się pod nosem cal-
hirijczyk.

Musieli zejść aż cztery piętra drewnianymi schodami, bowiem 
portal znajdował się na wysokości jadali, tj. na poziomie 3E. Na ścia-
nach klatki schodowej wisiały przeróżne obrazy i latarnie, podobne do 
tych, które calhijczyk widział już w głównym holu.

Na poziomie 3B Vince skręcił ostro w prawo w najbliższy kory-
tarz. Tutaj ściany miały kolor niebieski, zaś na podłodze wyłożono 
miękki dywan barwy bordowo-złotej. Latarnie magiczne na tym po-
ziomie oświetlały korytarze barwami żółtymi.

Pokój Galaharda, według wykazu z recepcji, miał numer 416. 
Szybko też zdołali odnaleźć upragnione drzwi. Vince wyjął z koperty 
z dokumentami klucz i włożył do zamka, następnie przekręcając. Me-
chanizm zaskoczył od razu bez najmniejszego oporu.

Calhirijczyk odsunął się od drzwi z szacunkiem.
– To twój pokój, zajrzyj pierwszy – stwierdził pogodnie, jakby 

ta prawda była oczywista, iż to Galahardowi przysługiwało prawo 
oglądnięcia pokoju jako pierwszemu.

Galahard pociągnął za klamkę energicznie i wszedł do środka pod-
ekscytowany. Jego oczom ukazał się nieduży pokój, choć posiadający 
wszystkie niezbędne sprzęty, a więc sporej wielkości biurko z liczny-
mi szufladkami na rzeczy studenta, wyglądające na całkiem wygodne
łóżko z pościelą, szafę na ubrania, a nawet miękki fotel, w którym 
można było usiąść i odpocząć po wykładach czy zajęciach praktycz-
nych. Z sufitu zaś zwieszona była pojedyncza magiczna latarnia, palą-
ca się bladym światłem.

W pokoju było jednak nie jedno, a dwa łóżka, zresztą także i biur-
ko było szersze, przystosowane dla co najmniej dwóch osób.

– Normalnie pokoje są trzyosobowe. Ten, z tego co widzisz, dwu-
osobowy. Na razie masz mieszkać sam, z tego co zdołałem dowie-
dzieć się w recepcji – wyjaśnił calhirijczyk prędko.

– A ty gdzie mieszkasz? – spytał Galahard, uświadamiając sobie 
nagle, że Vince nie będzie przecież cały czas przy nim.

– Na 3D, w trzeciej ćwiartce. Pokój 702 – wyrecytował szybko 
– rezydują tam studenci drugiego semestru trzeciego eswum.

– Aha. – Zapisał sobie w notatniku (schowanym zawsze na wierz-
chu w jednej z kieszeni) Galahard, by nie zapomnieć.

– Teraz muszę już lecieć – rzucił Vince, wyraźnie zniecierpliwio-
ny. – I tak straciłem to przemówienie, a teraz jeszcze mijają mnie co-
dzienne praktyki. Trzymaj się.

Calhijczyk chciał jeszcze coś dodać, a przynajmniej pożegnać się, 
ale Vince zdążył już opuścić pokój, pomachać na „do widzenia” i za-
mknąć drzwi. Galahard rzucił walizkę na łóżko, ale nie otworzył jej. 
Vince zostawił na biurku wszelkie niezbędne dokumenty, w tym klucz 

Radosław „Galahard” Polański
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do pokoju, „Przewodnik nowego studenta” po Akademii (zawierające-
go uproszczony plan uczelni oraz listę magicznych inkantacji, jakich 
mógł używać w pokoju, odpowiedzialnych też za jego funkcjonowa-
nie) oraz spis przedmiotów, na które miał uczęszczać wraz z wykazem 
profesorów, którzy mieli go nauczać.

Przeleciał wzrokiem całą listę w poszukiwaniu upragnionego 
imienia, ale nie znalazł tego, czego szukał. Na liście figurował za to
Izolator, zaraz przy zajęciach z magii defensywnej. Zdziwiło go też, 
że w rubryce profesor przy „magii elementalistycznej: aero” widniało 
puste, niewypełnione miejsce.

Na biurku leżał również list od rektorstwa, wzywający jego skrom-
ną osobę do gabinetu dnia następnego na godzinę dziesiątą, a także 
zaznaczający i nakazujący mu nie opuszczanie do tego czasu Akade-
mii. Przerzucił też kilka kartek „Przewodnika studenta”, ale był zbyt 
zmęczony by skupić wystarczająco uwagę na tekście.

Poza tym uświadomił sobie że wciąż nie daje mu spokoju tajem-
nicza koperta. Wyjął ją ponownie z kieszeni koszuli i zamyślił się, co 
z nią zrobić… 

Otwierać?
Nie otwierać, zaczekać?
Otwierać, zdecydował. W końcu autor listu nakazał otworzenie 

go w kwaterze, a ciekawość z każdą chwilą robiła swoje – górowała 
i zwyciężała. Wyjął z walizki nieduży nóż do papieru i rozciął brzeg 
koperty. W środku znajdował się elegancji kawałek pargaminu z wy-
kaligrafowaną treścią wiadomości:

Cieszę się, że udało Ci się wyrwać z uczelni w Vermondzie.
Nigdy nie uznawałem tamtejszej szkoły za dającą perspektywy na 
przyszłość… Poza tym słyszałem, że tamtejsze traktowanie stu-
dentów jest najmniej rzec, uwłaczające godności. Tutaj, myślę, coś 
takiego Ciebie nie spotka. Jutro idź z rana odebrać niezbędne in-
formacje od rektora, a także amulet zezwalający ci na wchodzenie 
i wychodzenie z budynku Akademii. To naprawdę pilna sprawa!
Pozwoliłem sobie włożyć ci do szafy kilka drobnostek, bo wiem że 
nie masz ze sobą wielu rzeczy i ubrań. Z pewnością ci się przyda-
dzą. Dorzuciłem też małe co nieco, byś mógł czuć się już w pełni 
studentem uczelni. Liczę że szybko się spotkamy. Sporo słyszałem 
o twoim talencie, myślę że tutaj uda Ci się go należycie rozwinąć. 
Nie przejmuj się zaległościami, i tak nadrobisz je w chwilę. Te-
raz zaś lepiej odpocznij, bo od jutra czeka Cię prawdziwa, ciężka 
praca.
Serdecznie Ciebie Pozdrawiam i życzę Pomyślności!

V

Włożył list z powrotem do koperty i zadumał się ponownie.
Nie wiedział co mogło znaczyć owo „V” na końcu listu, i posta-

nowił się tym nie zajmować w tej chwili. Być może był to list od 
znajomego jego ojczyma, który był wobec niego niezwykle życzliwy 
i który to też w dużej mierze załatwił przeniesienie.

Galahard podszedł machinalnie do szafy i otworzył ją z cieka-
wości, by zobaczyć jaką to niespodziankę sprawił mu nieznajomy. 
Zdziwił się też wielce gdy na wieszakach znalazł nowiutkie ubranie 
– jedwabną białą koszulę, eleganckie, trochę luźne, ale wyraźnie szyte 
na calhijczyka spodnie, skórzane buty (również dostosowane do ko-
ciej stopy, co więcej, z możliwością zdjęcia dolnej warstwy, tak, by 
opuszki stopy stykały się z materiałem tylko w dwóch miejscach; nie-
znajomy najwyraźniej wiedział, że Galahard nie przepadał za wszel-
kiego rodzaju obuwiem i lubił mieć ciągły, „fizyczny” kontakt stopy
z podłożem) i szeroki pas z kilkoma sakwami na drobne przedmioty 
czy komponenty magiczne. 

Na innym wieszaku wisiały zaś proste, choć eleganckie, błękitne 
szaty studenckie, wykończone jasno złotą nicią. Szaty miały cieka-
wie wykończone mankiety i kołnierze, posiadały głębokie kieszenie, 
w których można było spokojnie zmieścić niedużą książkę, oraz kilka 
mniejszych wewnętrznych. Na plecach zaś wyhaftowany był symbol 
Akademii. Z przodu zapinane były na liczne srebrzyste klamry.

W jednej z kieszeni calhijczyk wyczuł trzy dziwne, owalne kształ-
ty. Okazały się one być kryształowymi kulkami z których każda mie-
ściła się spokojnie w jego dłoni. Galahard dopiero po chwili zrozumiał 

aluzję – służyły one bowiem do żonglerki czy ogólnego ćwiczenia 
zręczności rąk. W młodości bardzo często bawił się podobnymi ku-
lami, z tym że te były znacznie ładniejsze oraz innego koloru (dwie 
perłowo białe i jedna ciemno granatowa).

„Skąd wiedział?” – pytanie nie dawało mu spokoju, podobnie jak 
tajemnicza litera pod treścią listu czy fakt, że nieznajomy znał jego 
słabość do odczuwania „swobody” w najprostszych czynnościach, ta-
kich jak choćby chodzenie (co było też specyficznym przyzwyczaje-
niem). Najpewniej to ojczym przekazał te wszystkie informacje. Nie-
znajomy musiał być naprawdę dobrym przyjacielem jego opiekunów, 
skoro postanowił do tego stopnia zaopiekować się nim tu, w Akade-
mii, gdzie w gruncie rzeczy nie miał nikogo (bo nawet Vince’a nie 
mógł do końca nazwać przyjacielem, czy choćby znajomym po tak 
krótkim czasie…).

Calhijczyk przeciągnął się wyraźnie znudzony i zmęczony. Podróż, 
wszystkie te emocje i przeżycia wyczerpały go należycie. Marzył te-
raz o śnie. Wiedział doskonale, iż Akademia nie ucieknie, nie zniknie 
jak sen. Wszystko co widział tego dnia, było aż nader realistyczne 
i prawdziwe.

Wypakował sprawnie i szybko rzeczy, których zresztą nie miał 
wiele, i pościelił łóżko. Zastanawiał się chwilę, czy zamykać pokój 
na klucz. Zamiast tego jednak wziął podręcznik studenta w poszuki-
waniu odpowiedzi na swoje pytanie. Otworzył pierwszą stronę i, ku 
jego zaskoczeniu, na papierze zaczął samoistnie pojawiać się tekst: 
„Inkantacja 550, strona 107”. Przerzucił kartki i faktyczne, było tam 
zaklęcie zamykające wejście do pokoju i dające sygnał opiekunowi 
roku, a także opiekunowi poziomu uczelni, iż dani studenci z danego 
pokoju położyli się do snu.

 Galahard zrzucił nieco już znoszone ubranie i położył na fotel 
w mniejszym niż większym ładzie. Założył znalezioną przy pościeli 
koszulę nocną i luźny dół od piżamy. Koszulę zmuszony był jednak 
zdjąć, gdyż zrobiło mu się straszliwie ciepło. Wypowiedział dokładnie 
wyszukaną w książce inkantację i zamek w drzwiach przeskoczył ze 
szczękiem. Później dzięki pomocy Podręcznika udało mu się także 
zgasić światło oraz nieco obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.

Położył się wygodnie na łóżku, nie przykrywając cienką kołdrą. 
Nie było mu gorąco, raczej po prostu lubił w życiu czuć się nieogra-
niczonym w żaden sposób i nieskrępowanym, poza tym z Międzyrze-
cza wyniósł wiele przyzwyczajeń. Wiedział, że z częścią z nich będzie 
musiał się wkrótce pożegnać.

Długo myślał – zanim ostatecznie zapadł w zasłużony sen – głów-
nie jak wyglądać będzie „jutro”. W jednej chwili jego życie zmieniło 
się nie do poznania. Jeszcze dwa dni temu był tylko „czymś”, co nie 
pasowało do społeczeństwa ludzi Międzyrzecza, nie pasowało nawet 
do takiego miejsca, jak uczelnia magiczna w Vermondzie. Teraz jednak 
był w Arbar, mieście życzliwym każdemu przybyszowi. Traktowano 
go jak najzwyklejszą osobę, jednego z wielu mieszkańców miasta.

Miał też cichego opiekuna, który wspomagał go już od pierwszego 
dnia i z pewnością jeszcze da o sobie usłyszeć w najbliższej przyszło-
ści.

Wreszcie, spełniały się największe marzenia Galaharda.
To wszystko było jednak tylko początkiem nowego życia.
Nie wiedział tak naprawdę co go czeka, ile przygód i nowych moż-

liwości, kryjących się w masywnych murach uczelni i jej licznych sa-
lach, a także w jego formującej się teraźniejszości, i mającej po niej 
nastąpić, równie barwnej, przyszłości.

Możliwości, których niewielu doświadczało, a jeszcze mniej 
chwytało w dłonie i nie puszczało pod żadnym pozorem.

Zmęczony, w końcu zasnął. Następnego dnia miał obudzić się już 
w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, którą uznałby być może za 
sen, ale która była jednak jak najbardziej prawdziwa.

I była jego życiem.

Arbar – Pierwszy dzień drugiego Kaseimu roku 697 NE.

Ilustracje: Iwo „Imposed” Polański, Michał „Venom” Tomaszczuk
Korekta: Radosław “Galahard” Polański, Jerzy „Jurand” Muller
Oficjalne forum Celhornu pod adresem: celhorn.glt.pl.
E-Mail kontaktowy: galahard@vp.pl.

Alabastrowa wieża

mailto:galahard@vp.pl
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Piotr Maciej „galopujące_widły” Sobestiańczuk
ma zaszczyt przedstawić:

K r o n i k i  P a s t e r 
Y z o w a n e g o

Jak coś robić, żeby się narobić i w końcu nic nie zrobić

literatura | Nieboracy, short story

Ciemna noc. Tak ciemnej nocy już dawno w Bascie nie było. 
Jak mawiał krasnolud Grzęskonos: „Kiedy w oczach ciemność 
ciśnie, bądź uważny i jedz wiśnie.” W tą właśnie noc ulicą Fran-
ka Golasa szedł sobie mój-, twój- lub jegomość. Sam nie wie-
dział czyją był mością. A zwał się Paster Yzowany. W pewnym 
momencie wdepnął. Wiedział, że nastąpi to prędzej czy później. 
Ale jako że nastąpiło później, zaskoczyło go całkowicie. Ulicą 
wstrząsnął potworny huk. Nasz bohater wywinął kozła na koń-
skich odchodach.

Nagle leżący Paster usłyszał czyjś głos. Czuł też odór. I nie 
był to odór rzeczy, w którą wdepnął. Z cienia wyłonił się czarny 
ogr. Dla typowego działkowicza na ulicy był tylko Paster, jed-
nak wprawne oko naszego chemika od razu rozpoznało czarnego 
ogra.

– Kim jesteś? – zażartował Paster.
– Czaka Norris – zażartował ogr.
– Nie jesteś nim.
– A skąd ty wiedzieć? – ogr zrobił minę „Brus Li Karate 

Miszcz”, wyjął z kieszeni kapelusz, po czym wcisnął go na łeb.
– Gdybyś był Czaka Norris zaaplikowałbyś mi KzP.
– Hę? – Ogr wyglądał na wyraźnie zbitego z tropu. – Twoja 

babićka pohazi z Chrzanowa?
– O Wielka Mielityle i Jotesbie. To miała być ynelygentna ri-

posta?
– Rikitiki mam pierniki! – wykrzyknął ogr, a na jego twarzy 

pojawił się uśmiech od ucha do nosa.
Ogr uznał rozmowę za zakończoną. Wyciągnął z gardła wo-

rek, po czym wpakował Pastera do środka, zawiązał i zarzucił na 
plecy.

– Ej! – krzyczał Paster, miotając się. – To ty podłożyłeś ten 
stolec na drodze?!

– He he he – usłyszał  w odpowiedzi.
– Gdzie mnie niesiesz?
– Do Rebusa.
– Rebusa? A któż to?
Ogr zaczął śpiewać coś w rodzaju „Ładne kroki masz komu 

ju-dasz…” i nie reagował na dalsze próby rozmowy. Zresztą, 
słuchając przyśpiewki, Paster doszedł do wniosku, że rozmowa 
z tym osobnikiem nie ma większego sensu niż noszenie drwa do 
lasu. Czekał więc w spokoju na koniec podróży.

Po półgodzinnej mordędze na ogrzych plecach, chemik został 
rzucony na podłogę i wypuszczony z worka.

Stanął. Nie wiadomo jak to zrobił. Nie wiadomo co go do tego 
zmusiło. Widział tylko ciemność i jakąś dziurę. Czuł podświado-
mie, że musi do niej wejść. W końcu wsunął się do środka. Teraz 
już wiedział, co go zmusiło. Był to uścisk ogra. Paster wpadł przez 

Paster Yzowany
(za Nowszą Puszką Sardynek ze strony Nieboraków, dla 
tych co nie wiedzą, o kim jest ta historia)

Za górami , za lasami, za siedmioma sklepikami, gdzieś 
w głębi puszczy (LO) występuje… ŻUBR, czyli Żarłocz-
ny Ulubieniec Biesów i Robali.

Nazywa się Paster Yzowany. Jego ojciec Ludwik od 
młodości wychowywał 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 młody jeszcze Paster zaczął czcić Tego 
Który Kroczy Wśród Pszenicy. Po udeptaniu całej pszeni-
cy 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 studiować na Uniwerku 
w Baście. Został jednak wyrzucony po miesiącu przez to, 
iż w imię Sknerusa pożyczył profesorowi pieniądze na 
lichwiarski procent. Profesor, nie mogąc spłacić długu, 
poskarżył się do Dziekana Józka, który usunął Paster Yzo-
wanego z Uniwerku.

Paster porzucił Sknerusa i zawierzył JSB-owi. Jak do 
tej pory dalszych katastrof z powodu Paster Yzowanego 
brak. Wracając do historii: Paster zajął się się badaniami 
nad krowim mlekiem. Podczas wybuchu spowodowane-
go przez czarodzieja Mieczysława, kolegę Pastera, Paster 
odkrył, iż przy wystarczająco wysokiej temperaturze i wy-
starczająco niskim IQ zgromadzonych, można z krowiego 
mleka otrzymać mleko Mihawików. Tak, tak! Mleko Mi-
hawików. Jednak pewności nie ma, bo nikt nie odważył się 
go spróbować w obawie przed trującymi właściwościami. 
Jednakowóż Paster otrzymał ciepłą posadkę na Polibudzie 
i jak dotąd wiedzie spokojny żywot uczonego.

Klops13

Piotr Maciej „galopujące_widły” Sobiestiańczuk

mailto:galopujace_widly@tlen.pl
http://nieboracy.prv.pl
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okno. Ciężko to nazwać oknem, gdyż brakowało szyby. Była to 
raczej dziura w ścianie jakiejś starej rudery. 

Paster wstał. Stał w dużym, ciemnym pokoju. Obejrzał się. 
Ogr popatrzył na niego z uśmiechem, podniósł z ziemi jakiś duży 
kawałek tektury, po czym przyłożył do okna i zabił.

A raczej przybił. Gwoździami.
W jednej chwili w pokoju zrobiło się jasno. Yzowany rozejrzał 

się. W pomieszczeniu była kanapa stojąca przy ścianie, fotel przy 
przeciwległej, biurko przed fotelem, obraz nad fotelem i drugi 
fotel przed biurkiem. Trzeci fotel stał pod wiszącą głową łosia, 
a czwarty przed palącym się kominkiem znajdującym się w ścia-
nie przeciwległej do nibyokna. Jednym słowem – fotelarium. Jed-
nakże fotel pod łosiem nie był pusty. Zajmował go kobold ubrany 
dość ekstrawagancko w skórzane paski i inne bajery z filmu sado-
-maso. Na plecach miał przyczepione dwa miecze, topór, kołczan 
i łuk, kuszę, pałkę, kij, dwururkę, flet oraz butelkę spirytu. Aha,
jeszcze scyzoryk „Konserwo-rycerzo-zamko otwieracz”.

– Witam, panie Paster – rzekł kobold, drapiąc się za nosem. 
– Spotykamy się w końcu na ubitej ziemi.

– Na podłodze – sprostował Paster. – Pan Rebus jak mnie-
mam?

– O! Czyżby imię tak małego i młodego łowcy nagród dotarło 
do tak znakomitej – Rebus skrzywił się – osobistości?

– Ogr je wybełkotał, niosąc mnie tu. A nie mógł pan wysłać 
zaproszenia? Albo pofatygować się do mnie, skoro jest pan tak… 
mały?

– Wypraszam sobie! – oburzył się Rebus.– To jest porwanie ty 
stary pryku! Siad! 

Paster zerknął na uzbrojenie malca, po czym posłusznie usiadł 
na podłodze.

– Na fotelu, baranie, na fotelu se siądź!
Yzowanego denerwowała już zabawa w kobolda i chemika. 

Spojrzał jednak raz jeszcze na butelkę spirytu i scyzoryk „Kon-
serwo-rycerzo-zamko otwieracz”. Usiadł na fotelu.

– Jak się domyślasz – zaczął Rebus – ściągnąłem cię tu, 
abyś…

– Z moherami nie rozmawiam! – wszedł mu w słowo uczony. 
– Rozpoznam mohera na kilometr!

– Eee… – Rebus zmieszany wyjął z kieszeni beret, spojrzał 
na niego ze wzruszeniem, wstał i schował do szuflady w biurku,
a następnie usiadł.

– To może porozmawiasz z moim kolegą?
W ścianie obok fotela Rebusa otworzyły się drzwi, których 

Paster do tej chwili nie zauważył. Może dlatego, że były koloru 
ściany. A i wzrok już nie ten co niegdyś.

Do pokoju wszedł gnom. Taki sobie gnom. Miał czarny dres 
i grobowy wyraz twarzy.

– Dzień dobry – rzekł gnom. – reprezentuję zakład pogrzebo-
wy „Good morning”. Oferujemy kompleksowe usługi dla ofiar
łowców nagród i łowców chochlików.

– Wystarczy – rzekł łowca. – Możesz odejść.
Gnom posłusznie opuścił pomieszczenie.
– Zrozumieliśmy się? – zwrócił się do Pastera.
– Odpowiedź A. Tak, odpowiedź B. Nie, odpowiedź C. Być 

może. Wyślij esemesa o treści R, W, P lub G pod numer…
– Dość!!! – wrzasnął łowca i wstał z fotela. Stojąc był jeszcze 

niższy niż siedząc.
– Sprowadziłem cię tu, abyś mi uwarzył Wielki Eliksir „Moc 

Mihawika”! Masz 24 g… 
– W jedno g już dzisiaj wdepłem.

–  24 godziny ty @#$!&$#!
– Aha. Dobra, a jeśli się nie zgodzę?
Łowca przeciągnął palcem po szyi. 
– A jeśli zwieję?
– Ogr cały czas krąży wokół domu. A teraz idź do tych drzwi. 

Za nimi są schody do piwnicy. Tam masz wszystkie składniki, 
kocioł i palenisko. Gnom będzie cię pilnował. A teraz jazda.

Paster posłusznie zszedł do piwnicy. Na pozór znalazł się 
w beznadziejnej sytuacji. Ale w głowie naszego uczonego kołatał 
się już wspaniały plan. W piwnicy zastał wszystko, tak jak powie-
dział Rebus. Sprawdził składniki. Wystarczy, ale bynajmniej nie 
na Wielki Eliksir „Moc Mihawika”. Zabrał się do roboty.

Minęło 20 godzin. Eliksir był prawie gotowy. Pozostało dodać 
ostatni składnik.

– Zawołaj Rebusa – rzekł do gnoma.
Gnom wykonał polecenie. Po pięciu minutach wrócił z Rebu-

sem.
– Gotowe?– spytał Rebus z wyrazem zniecierpliwienia na twa-

rzy.
– Został ostatni składnik.
– To na co czekasz?! Dodawaj!
– Wedle życzenia.– rzekł Paster ze złowrogim uśmiechem na 

twarzy. Dodał proszek z zęba świni.
– Ej, to nie składnik mojego eliksiru!– krzyknął Rebus.
– Doprawdy? – Paster zaśmiał mu się w twarz. – Jakem ŻUBR 

czyli Żarłoczny Ulubieniec Biesów i Robali, jakem wyznawca 
Jotesba, zaklinam cię Wielka Kupo Błota! Przybywaj!

Pokój wypełniła niebieska poświata. Wszystkich zamurowało. 
Patrzyli jak z kociołka wyłania się noga. Druga noga. Zaraz, za-
raz… dżinsy, koszula, głowa… kapelusz!

Przed nimi stał Czaka Norris.
– O psia ich nędza! – zaklął Paster.
– Oł fak – powiedział Rebus.
– Good Morning!– krzyknął gnom.
– Haj men!– powiedział Czaka.
To nie trwało długo. Po piętnastu sekundach wszystkie regały 

i kocioł, a także zgromadzeni leżeli na podłodze. Zwycięzca był 
tylko jeden. A raczej dwóch. On i jego Kop z Półobrotu.

Wbiegł na górę po schodach. Paster usłyszał dźwięk łamanej 
tektury, a potem wrzask ogra. I zaległa cisza.

Yzowany podniósł się. Gnom i Rebus leżeli nieprzytomni.
– Tak oto robiłem, narobiłem się i w końcu nic nie zrobiłem, 

bo jak zwykle wszystko robi Czaka. Dobra, spadam.
Wybiegł z piwnicy i wyszedł przez wielką dziurę w ścianie. 

Tu kiedyś chyba było okno? Nieważne. Przeskoczył nad nieprzy-
tomnym ogrem, który przez sen śpiewał „Ładne kroki masz komu 
ju-dasz..”. Pobiegł do domu. Po drodze wpadł na to samo g.

Tak oto zakończyła się jedna z wielu przygód zacnego Pastera 
Yzowanego. Dwa miesiące trwała naprawa szkód w Bascie spo-
wodowanych przejściem Czaka. Krążą słuchy, że Rebus wpadł 
w depresję, porzucił zawód i został wyznawcą Wielkiego Czaka. 
Założył klasztor gdzieś w Szarpaczach. Firma gnoma nie specja-
lizuje się już w ofiarach łowców, lecz w ofiarach Czaka Norrisa.
Dzięki temu odnotowano wyraźny wzrost zysków. Ogr wrócił na 
łono natury, znalazł sobie ogrzycę i zamieszkał w Wesołej Doli-
nie. A Paster, jak to Paster, wrócił do pracy na Pulibudzie I żył 
długo i szczęśliwie. Do czasu…

Kroniki Paster Yzowanego
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Nolron

N i ć  p r z e z n a c z e n i a
literatura | opowiadanie

Obtarte nadgarstki zaczęły krwawić. Piekący ból stawał się nie 
do zniesienia. Pomieszczenie w którym się znajdował było wilgotne 
i zimne. Cztery wysokie ściany, składające się z szarych kamieni nie 
zwiastowały niczego dobrego. Było ciemno.

Grom?
Nikt nie odpowiadał.
Zawsze tak jest, pomyślał, zawsze kiedy cię najbardziej potrze-

buję, to albo śpisz, albo jesteś na tyle daleko, byśmy nie mogli się 
mentalnie porozumieć. Zacisnął zęby. Nie wiedział już po raz który 
z kolei próbował wyrwać stalowe kajdany ze ściany, do której były 
przykute. Starania zakończyły się cichym piskiem i kolejnym, pieką-
cym obtarciem. Nie pamiętał jak tutaj trafił, co stało się z Gromem
i… tylko jego pamiętał. Wiedział, że jest zwierzę z którym potrafi się
telepatycznie porozumieć. Reszta była ciemnym obszarem, którego 
nie mógł rozjaśnić w myślach. Siedział z kolanami pod brodą, w po-
dartych łachach, z rękami wyciągniętymi ku sufitowi i zamkniętymi
w kajdany. Nieustającą ciszę przerywały jedynie szczurze piski i po-
dmuchy zimnego powietrza.

Co się stało? – spytał bardziej siebie niż Groma.
Nie spodziewał się odpowiedzi i żadnej nie uzyskał. Podniósł 

głowę, zaczął wpatrywać się w krzyżowe sklepienie sufitu. Chciał
krzyknąć, ponownie spróbować wyrwać kajdany, ale organizm od-
mówił posłuszeństwa. Obraz błyskawicznie się rozmył, tworząc dwie 
perspektywy, które robiły się coraz bardziej czarne. Zamknął oczy, 
a bezwładne ciało osunęło się na podłogę.

Nie mógł widzieć światła, które właśnie zapaliło się za drzwiami 
obskurnej celi.

– Co mamy z nim zrobić? – zabrzmiał gruby głos. – Na stół? Czy 
najpierw na dół?

Dźwięk wyjmowania pęku kluczy rozniósł się echem po całym ko-
rytarzu. Ktoś zakasłał i splunął.

– Myślisz, że Ludwick chciałby go zamknąć bez dokładnego zba-
dania? – Ostatni wyraz wymawiał powoli, głośno sylabizując.

– No, tak – odchrząknął – Masz rację. Bierzmy go na górę.
Szept kobiecych słów zbudził Łowcę.
– Meder – wołała pustka. – Meder, zbudź się. Zaczyna się. Zbudź 

się.
Z trudem podniósł ciężkie powieki, tylko po to, by po chwili za-

mknąć. Z naprzeciwka jasna smuga światła uderzyła w niego, jak 
ognista kula. Nie pamiętał kiedy ostatni raz widział światło, kiedy był 
na powierzchni, kiedy podróżował za dnia? Odważył się minimalnie 
rozewrzeć oczy, delikatnie podnieść powieki i obserwować co dzie-
je się w celi. Struga jaskrawego światła zaczęła ciemnieć w oczach 
Łowcy, zauważył dwie ciemne sylwetki, które przerywały jasną prze-
strzeń. Chciał się podnieść, pragnął uformować łuk, wezwać Groma 
i zakończyć parszywy żywot tych dwóch sukinsynów, którzy ośmielili 
się zamknąć go w więzieniu. Zdołał się jedynie podnieść na kolana.

– Popatrz – syknął z ukrywanym podziwem jeden z mężczyzn. 
– Jeszcze się rusza.

– Przestanie – powiedział drugi. – Wszyscy w końcu przestają.
Przypomniał sobie Elda. Jest tutaj? – pomyślał.
– Leżeć, psie! – Uderzył brutalnie, z ogromną siłą, w poprzek ple-

ców. Każdy nerw przy kręgosłupie Łowcy zaczął wrzeszczeć z bólu. 
Seraf nie zemdlał, nie krzyknął i nie zaczął błagał o litość. – Jeszcze 
nauczymy cię posłuszeństwa, ścierwo. – Odpiął od pasa pęk metalo-
wych kluczy. Rzucił drugiemu. – Otwórz kajdany. Będziemy musieli 
go wlec, sam nie da rady pójść na górę.

Chudy mężczyzna wstał, wpatrując się w bezwładne ciało Serafa.
– Popatrz, całe to zamieszanie, tyle morderstw i ran, wszystko 

przez jednego sukinsyna, który chciał zabawić się w herosa. Wszyst-
ko przez jedną, pieprzoną osobę. – Splunął na tył głowy Łowcy. Ślina 
spływała powoli, jakby czas zaczął zwalniać.

– Tak musi być, Meder. To był twój wybór. – Znowu kobiecy szept, 
który zagłuszał wszelkie inne dźwięki.

– Nie gadaj bzdur. Otwieraj kajdany i miejmy to wreszcie za sobą. 
Zebrało ci się na wspomnienia, psia mać. – Chwycił Serafa za przegu-
by dłoni i szarpnął nim, jak szmacianą lalką. Podniósł w górę i wark-
nął. – Otwieraj wreszcie.

Chudy wykonał rozkaz nieco drżącą ręką. Dłonie Łowcy opadły 
bez siły, krwawe otarcia pulsowały bólem. Był przytomny, ale nie 
mógł nic zrobić, palce wydawał się zbyt ciężkie, by wykonać jakikol-
wiek ruch, usta jakby zszyte stalową nicią. Jedynie powieki miał na 
poły otwarte, dzięki czemu wiedział co się z nim dzieje i gdzie jest. 
A jeżeli to koszmar? – pomyślał przepełniony nadzieją. – Jeżeli o tym 
wszystkim jedynie śnię? Jeżeli to nie dzieje się naprawdę?

Wyciągnęli go na kamienny korytarz, ciągnęli za ręce, jak worek 
kości. Jeden z mężczyzn, ten chudy, trzymał pochodnię oświetlając 
drugiemu, silniejszemu drogę przez coś, co przypominało jaskinię. 
Najgorsza była myśl, że nawet, jeżeli Seraf jakimiś cudem odzyskał-
by siły, nie miał się czym bronić. Łowca nawet nie pamiętał, gdzie 
zginął cały ekwipunek. Kto mu go skradł i dlaczego? Dlaczego to się 
dzieje? – pytał w myślach. Kątem oka dostrzegł niewyraźny symbol 
wydrążony w ścianie jaskini. Symbol słońca.

Usłyszał skrzypienie drewnianych schodów, a zaraz po tym czuł, 
jak wciągają go po stopniach. Głowa i plecy podskakiwały przy każ-
dym kroku. To nie tak – krzyczał Seraf – to nie tak miało być.

– Wnoś go szybciej, Steve. Szef nie lubi czekać. – Chudy stanął 
w drzwiach na szczycie schodów, wokół drzwi w drewnianej framu-
dze wykłuto kilkanaście symboli przypominających staroświatowe 
runy. – Zaraz tu będzie.

Steve – rozmyślał Łowca – Steve Backinglass, ochlajmorda z Au-
stenstadt. Wydawało się, jakby to było tak dawno. Tak dawno, że led-
wo mógł przypomnieć sobie, co się stało.

*  *  *

– Na prawo z Middenheim mogę co najwyżej nasikać. – Straż-
nik bramy nabrał powietrza, jakby przygotowywał się na wygłosze-
nie długiej przemowy. – Posłuchajcie, dumni panowie z miasta tak 
wielkiego, że nawet dziwki tam trzeba szukać kilka godzin. Tutaj jest 
Austenstadt, inne miasto z innym prawem. Jesteśmy w cholerę od wa-
szego Middenheim, więc albo respektujecie zapłatę o której mówię, 
albo za przeproszeniem, zapierdalacie ile sił w nogach, na północ, do 
waszego Middenheim. Korona za nogę. Więc?

– Nie – Łowca syknął przez zaciśnięte zęby. – To ty posłuchaj, 
gbu…

Seraf, przestań. Nie po to przejechaliśmy taki kawał drogi, żeby 
teraz nie wpuścili nas do tej mieściny. Zapłać za nas. Wszystkich. 
I będzie po sprawie. Daj spokój, nie ma sensu.

Mężczyzna w czarnym kapturze zawahał się. Na krótko zapadła 
zupełna cisza, podczas której i Łowca, i strażnicy rozważali szanse 
w bezpośrednim starciu. Tych ostatnich było dwukrotnie więcej. Do-
wódca oddziału uśmiechnął się ze spokojem.

Seraf sięgnął w końcu do sakwy, wyjął kilka złotych monet i cisnął 
nimi wprost w strażnika.

– Reszty nie trzeba. – Popędził czarnego wierzchowca, mijając 
bramę w mgnieniu oka.

Do zdezorientowanych strażników zbliżył się drewniany wóz, któ-
rego woźnicą był wysoki mężczyzna.

– Przepraszam za niego – powiedział wysoki. – Nie ma szacunku 
nawet dla tak żałosnych stworzeń, jak ludzie.

Rzucił strażnikom dodatkowe kilka monet i spokojnie wjechał do 
miasta. Zbrojni zajęli się zbieraniem rozrzuconych złotych krążków 
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i przeszukiwaniem kolejnych wozów, których tego dnia było wyjąt-
kowo dużo.

Przejezdni mówili im, że jeżeli ktoś widział burdel, to będzie wie-
dział jak wygląda Austenstadt. Ani Seraf, ani Eld nie mieli wtedy po-
jęcia co to może oznaczać. Wystarczyło, że wjechali do miasta i zaraz 
zrozumieli. Byli oczarowani mnogością barw i skąpo ubranymi ko-
bietami stąpającymi po ulicach miasta. Szczególnie tym drugim. 

– Zamknij oczy, drapieżco. – Eld usłyszał kobiecy, przyjemny głos, 
który ciepłym dotykiem oplatał serce. Zaśmiał się szczerze.

– Daj spokój, Lori. Przecież wiesz, że…
– Wiem – odparła. – Ale zamknij. Tak na wszelki wypadek.
Miasteczko otoczone było drewnianą palisadą z flankami po we-

wnętrznej stronie solidnego muru. Cztery wysokie wieże obserwacyj-
ne wyrastały ze wszystkich kątów obwarowania. Pale były nadzwyczaj 
wysokie, sięgające grubo ponad trzy metry. W centrum miasteczka 
znajdowała się kamienna fontanna przedstawiająca młodą, całującą 
się parę. Chłopak obejmował dziewczynę w talii, a ona wpatrywała 
się mu w oczy. Oboje byli nadzy.

– Wiesz co? Widzę, że jesteś zmęczony i jestem na tyle dobra, że 
mogę cię zastąpić w powożeniu. – Powiedziała spokojnym, nienawi-
dzącym sprzeciwu tonem.

Eld spojrzał na nią z powagą.
– Mam lepszy pomysł – powiedział. – Zejdźmy w końcu z wozu, 

w drodze jesteśmy od kilkunastu dni, chcę wreszcie odpocząć, wyką-
pać się i przespać w wygodnym łóżku.

Zeskoczył z finezją z wozu, lądując delikatnie, jakby powietrze
spowalniało jego ruchy, a ziemia amortyzowała lądowanie. Jedna 
z kobiet przechodzących obok zatrzymała się i uśmiechając się zaczę-
ła cicho bić brawo.

– Mogę się mylić – rzekła Lori – ale mam dziwne wrażenie, że to 
będzie wyjątkowo burzliwy odpoczynek.

Eld nie usłyszał słów towarzyszki. Odwzajemnił uśmiech zasko-
czonej kobiety i skierował kroki w stronę „Fali przyjemności” – co-
kolwiek by nie kryło się wewnątrz budynku, chciał wiedzieć, czy za-
sługuje na swoją nazwę.

Potarł złoty pierścień na serdecznym palcu prawej dłoni.
Seraf? – spytał w myślach. – Jesteś tam?

A gdzie mam być – odparł tonem pozornej irytacji. – Jestem, je-
stem. Co jest?

Idę do czegoś, co się nazywa „Fala przyjemności”. Chcę odpocząć, 
wziąć kąpiel i przespać się.

No nie wątpię – przesłał Eldowi mentalny uśmiech. – Najpewniej 
parę razy. Z Lori.

Przestań. Wiesz gdzie mnie szukać. Miłego zwiedzania.
Łowca nic nie odpowiedział.
„Fala przyjemności” była dużym, drewnianym budynkiem o ka-

miennej podbudówce. Ściany zdobiły pomarszczone, niebieskie tka-
niny, które falowały smagane wiatrem. Dwie odziane w przezroczysty 
materiał kobiety były ciekawą ozdobą drzwi wejściowych. Połysku-
jące srebrem tace, które trzymały były wypełnione niewielkimi flako-
nikami wypełnionymi barwnymi płynami. Obie patrzyły wyzywająco 
w stronę zbliżającego się Elda. Uprzednio zwróciły wzrok w okolicę 
pasa, tam gdzie zwykle nosi się sakwę. Widocznie zadowolone z tego, 
co zaobserwowały, rozpromienione zaczęły podchodzić do szczupłe-
go mężczyzny.

Lori zajmowała się odpowiedzialną i wymagającą nie lada umie-
jętności rzeczą. Odprowadzała konie i wóz do stajni.

– Rzecz to niesamowita ujrzeć tak piękną niewiastę w tym miejscu 
– usłyszała delikatny, męski głos pachnący drogimi perfumami. – Czy 
łaskawa pani zezwoli, bym usłużył pomocą?

Ze stajni wynurzył się młody, gładko ogolony mężczyzna o chło-
pięcej twarzy. W dłoniach trzymał sakwę wypełnioną cukrem.

– Ach… – odparła. 
– Ach? – zapytał zdumiony.
– Ach… oczywiście. Proszę… dziękuję… miłej drogi. – Przygry-

zła wargi i uderzyła dłonią w udo. – To znaczy… zajmij się po prostu 
tymi końmi, będę wdzięczna.

– Z największą przyjemnością – odpowiedział, skłaniając się ni-
sko.

– I jeszcze jedno – rzuciła na odchodne. – Przestań mówić, jak 
spedalony minstrel, bo zupełnie nie wiem, co mam odpowiadać.

Opuściła stajnie, pozostawiając zastygłego w bezruchu mężczy-
znę. Jeden z koni zaczął wylizywać cukier z sakiewki, którą gładko 
ogolony mężczyzna wciąż trzymał w dłoni.

Wychodząc ze stajni Lori natknęła się na ubranego na czarno Sera-
fa. Siedział na podcieniu „Fali przyjemności”, opierając się o drewnia-
ną barierkę, której poszczególne pręty wyrzeźbione były w kształcie 
stojących kobiet. Czarny kaptur mocno naciągnięty na głowę, ukrywał 
wszystko oprócz metalicznie połyskujących oczu. Często przypomi-
nał Lori zjawę, która przychodzi każdej nocy i znika, nie pozostawia-
jąc w pamięci żadnego obrazu. Jak sen.

Przeszła obok niego powoli, dostojnie, jak szlachcianka przecho-
dząca obok żebraka.

– Dam ci jedną radę – powiedział tak cicho, że musiała się za-
trzymać i nadstawić uszu. – Uważaj na siebie. – Ton pozbawiony był 
troski, brzmiał raczej jak ostrzeżenie. – Nie jesteś taka, jak my. Je-
steś zbyt słaba. – Spojrzał jej prosto w oczy, zimnym, bezuczucio-
wym wzrokiem. – Uważaj na siebie – powtórzył, odwrócił się plecami 
i zniknął gdzieś między budynkami.

Nie chciała się nawet odezwać. Wiedziała, że rozmowy z Łowcą 
kończą się zanim na dobre się zaczną. Mimo to poczuła chłód, zatrzy-
mujący całe ciepło słońca, które wtedy świeciło wyjątkowo jasno.

Podeszła do dwóch kobiet stojących przy wejściu do „Fali przy-
jemności”. Boginie piękności szybko zlustrowały ją wzrokiem, a jed-
na z pogardą powiedziała:

– Nie ma tu miejsca dla takich jak ty. Chyba, że – jej ton nagle 
się zmienił, brzmiała jak czarownica, która kusi dzieci słodyczami 
– chcesz do nas dołączyć.

– Posłuchaj – twarz Lori zrobiła się bordowa z oburzenia. – To ja tu 
jestem od zarządzania i składania propozycji. I żadna byle dzi…

– Spokojnie – przerwał jej męski, doniosły głos. – Ona jest ze mną. 
Wpuśćcie ją, drogie panie.

Weszła do środka, obrzucając dwie ladacznice spojrzeniem peł-
nym nienawiści.

Wnętrze budynku było ziemskim ogrodem rozkoszy. Duża sala 
podzielona była na kilka pomieszczeń wyznaczonych przez niemal 
przezroczyste, niebieskawe zasłony. Cienie szczupłych kobiecych 
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sylwetek biegały po delikatnych tkaninach, tworząc w umysłach od-
wiedzających to miejsce mężczyzn rozmaite obrazy. Odgłosy posapy-
wania mieszały się z kobiecym, zalotnym śmiechem i grubym głosem 
mężczyzn, którzy na kilka chwil zapominają o własnej godności, ro-
biąc wszystko, by doświadczyć „fali przyjemności”.

Przepaska biodrowa była jedyną częścią garderoby, jaką miał na 
sobie Eld. Stał w towarzystwie młodej i zgrabnej kobiety, która trzy-
mała jego brudne odzienie. Uśmiechnął się do Lori promiennie, jakby 
cała rzeczywistość wokół wcale nie istniała. Często się tak do niej 
uśmiechał.

– Wspaniale, że jesteś – powiedział w końcu. – Chodź, podejdź.
I podeszła, a z każdym krokiem uśmiech na jej twarzy stawał się 

szerszy. Stawiała kroki niechętnie, jak obrażone dziecko, które wy-
baczy rodzicom, jeżeli kupią mu nową zabawkę. Często tak do niego 
podchodziła.

Złapał ja delikatnie za nadgarstek, kazał zamknąć oczy i zaczął 
prowadzić gdzieś przed siebie. Czuła jedynie intensywny zapach per-
fum i słyszała kobiece śmiechy. Zatrzymali się.

– To tutaj – powiedział. – Otwórz oczy.
Balia wyrzeźbiona była na wzór drzewa. Pień drzewa zwinięty 

był w okrąg, jak gniazdo. Drewniane liście wystające z oparcia były 
niewielkimi półkami dla różnokolorowych olejków i pachnideł. Para 
wydobywająca się z wody zachęcała, by zrzucić odzienie i wreszcie, 
po trudach podróży odprężyć się, nie myśląc o niczym. Wokół pach-
niało lasem.

Lori z piskiem radości rzuciła się elfowi na szyję. Stał sztywno 
i uśmiechał się tak, jak zwykle. Jakby wiedział i uważał, że tak wła-
śnie powinno być.

– Zapraszam – powiedział, jak szlachcic do równego sobie i wska-
zał na balię z gorącą wodą. – Teraz jesteśmy tylko dla siebie.

*  *  *

– Teraz wszystko spoczywa w twoich rękach, Meder – usłyszał 
szept, cichszy niż szum wiatru – albo wszystko się zacznie – powie-
dział głos – albo zakończy.

Łowca rozejrzał się wokół. Zwrócił głowę w lewą, a zaraz potem 
w prawą stronę. Wszędzie tylko kobiety zachęcające ciałem strudzo-
nych podróżą mężczyzn. Nie zauważył nikogo, kto mógłby kierować 
słowa do niego. Nie znał nikogo w tym mieście. Nikt też nie znał jego 
prawdziwego imienia. Jedynie dzieci z rodzinnego miasta mówiły tak 
na niego, zanim został Łowcą. Jedynie rodzina i znajomi. Później nie 
było przeszłości. Był tylko Seraf, śmiertelna perfekcja i potężna broń. 
Nic więcej.

Przecież pierwszy raz jesteśmy w tym mieście, rozmyślał, nikt nie 
może znać mojego prawdziwego imienia. 

Grom?
Spróbował się skontaktować z jedyną istotą, która teraz mogła mu 

pomóc.
– Słucham cię, mój panie – usłyszał i poczuł zapach końskiej sier-

ści.
Wyczułeś jakąś próbę telepatycznego porozumienia się? Oprócz 

naszej?
Nie.
A jest tutaj jakaś istota, która może mnie dobrze znać? Która zna 

mnie z dzieciństwa?
Z całym szacunkiem, mój panie, ale sondowanie tego obwarowa-

nego burdelu zajęłoby mi co najmniej kilka dni. Bez przerwy. I, co 
gorsza, bez krewetek.

Daj spokój, wiecznie żartujesz. To poważna sprawa.
A ty chciałbyś być wiecznie poważny. Nie jestem w stanie ci pomóc, 

przykro mi, Seraf.
No nic, dzięki i za to.
Łowca zwiedzał miasto. Szukał krętych uliczek prowadzących 

na skróty między dzielnicami, wypatrywał ciemnych zakamarków, 
w których można by się schować. Wypatrywał opuszczonych domów, 
wejść do ścieków. Rysował w głowie mapę, po której mógłby w przy-
szłości najszybciej trafić do obranego celu. Zaznaczał najważniejsze
i największe budynki. Wiedział, gdzie znajduje się „Fala przyjemno-
ści” i jak długo trzeba by było iść, by dojść do kuźni kowala Lanzeya. 
Uczył się miasta na pamięć.

Zauważył niewielki budynek postawiony na przestrzał przez pali-
sadę otaczającą miasto. Tuż przy dachu umiejscowiona była niewiel-
ka, okrągła tarcza strzelnicza, a podstarzały szyld wiszący pod nią 
głosił: „Derrick Godenfehry, mistrz łuku”.

Zobaczymy jaki to z ciebie mistrz, pomyślał Seraf i ruszył do 
strzelnicy „mistrza”.

Wnętrze budynku urządzone było zadziwiająco starannie. Drew-
niane ściany zdobiły łuki wszelkiej maści i różnego rodzaju. Od zwy-
kłych, ale solidnie wykonanych, przez solidnie wykonane refleksyjne,
mordercze narzędzia, do czarnych łęczysk oplatanych rzeźbionymi 
w drewnie motywami roślinnymi. Za ladą stał trzydziestokilkuletni, 
nieogolony mężczyzna, który wpatrywał się w Serafa.

– A witam szanownego klienta – brzmiał jak sprzedawca, który 
pewny jest jakości towaru. – W czym mogę pomóc? Potrzebuje pan 
solidnego łuku, jak sądzę?

Seraf spojrzał na dłonie sprzedawcy. Mężczyzna miał założone 
skórzane rękawicę wzmacniane na palcach.

– Raczej nie. – odparł cicho. – Przyszedłem w innej sprawie.
Sprzedawca zauważył, że wzrok klienta spoczął na rękawicach.
– Przepraszam za to – rzekł z zakłopotaniem i podrapał się w tył 

głowy. – Właśnie trenowałem. Już to zdejmuję…
– Nie – uciął Łowca. – Nie trzeba. Przyszedłem tu właśnie potre-

nować.
Mężczyzna stojący za ladą spojrzał na dłonie i sylwetkę Serafa. 

Jego wzrok spoczął na czarnym, skórzanym pokrowcu wystającym 
z plecaka Łowcy.

– Proszę bardzo – powiedział w końcu. – Półgodzinny trening 
kosztuje koronę. Istnieje możliwość wypożyczenia łuku, ale widzę, że 
nie będzie takiej potrzeby.

– Dobrze widzisz. – Seraf nieznacznie podniósł głowę i spojrzał 
sprzedawcy w oczy. Zaczął mówić wolno, jakby rozkoszował się 
każdym słowem. – Na szyldzie napisane jest, że znajdę tutaj mistrza 
łucznictwa. To pewnie ty. Chcę się z tobą zmierzyć – ostatnie słowo 
zabrzmiało, jakby Seraf wypluł je z gardła – mistrzu.

Sprzedawca wpatrywał się w nietypowego, ubranego w ciemne 
szaty klienta. Po chwili milczenia rzekł:

– Dobrze. Chodź za mną.
Odwrócił się plecami do Łowcy i zaczął kierować się na zaplecze.
– Jeszcze jedno – powiedział Seraf, a sprzedawca zatrzymał się 

w jednej chwili. – Nigdy nie pojedynkuję się dla czystej rywalizacji 
– zrobił krótką pauzę. – Zawsze jest coś więcej.

Właściciel sklepu patrzył na Łowcę przez ramię starając się ukryć 
zadowolenie.

– Jeżeli wygram – powiedział pewnie Seraf. – Zdejmiesz ten kłam-
liwy szyld i zastąpisz nim strzelecką tarczę.

– A jeżeli przegrasz?
– O tym – uśmiechnął się delikatnie – porozmawiamy, jeżeli tak 

się stanie. Możesz być pewny, że wynagrodzę cię wtedy sowicie – 
wskazał dłonią na ciężką od zawartości sakiewkę, wiszącą przy jego 
pasie.

Zadowolony z zakładu sprzedawca ruchem dłoni wskazał, by 
Łowca podążył za nim. Szli przez krótki korytarz oświetlany przez 
kilka świec. Strzelnica, w której się znaleźli umiejscowiona była poza 
murami miasta, w taki sposób, że sklep tworzył jakby dodatkową bra-
mę miasta. Tarcze strzelnice ustawione były w trzech odległościach. 
Najdalsza z nich znajdowała się około stu metrów od miejsca przezna-
czonego do strzału. Przy każdym stanowisku strzeleckim stały drew-
niane, wysokie i wąskie pojemniki, z których wystawały czerwone 
lotki strzał treningowych.

– Zaczynamy? – sprzedawca wskazał na środkową odległość. 
Około siedemdziesięciu metrów. – Dwa strzały. Jeden na tę odległość. 
– Wskazał tarczę znajdującą się naprzeciw niego. – Drugi, znacznie 
dalej, około stu metrów. – Kiwnął głową w kierunku sąsiedniego sta-
nowiska strzeleckiego. – Uzyskana suma punktów zadecyduje o wy-
niku zakładu.

– Zgoda – odparł Łowca.
Pokrowiec, który Seraf wyjął z plecaka, chronił łuk od deformacji 

i kamuflował przed nadgorliwością niektórych strażników miejskich.
Sprzedawca złapał długi łuk, z czarnego tworzywa i zaczął nakładać 
strzałę treningową. Lewą dłonią trzymał łęczysko, a prawą przytrzy-

Nolron
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mywał lotkę i napinał do granic możliwości cięciwę łuku. Przymru-
żył lewe oko, dłoń delikatnie zadrżała z wysiłku. Odczekał chwilę, by 
opanować drganie i szybko zsunął palce z cięciwy, delikatnie, jakby 
głaskał łuk. Strzała ze świstem przecięła powietrze, była jedynie linią 
pozostawiającą za sobą czarną smugę. Sunęła, jak po ściśle wyzna-
czonym torze, sprawiając wrażenie, że może przebić nawet najgrub-
szy mur. Wbiła się z impetem w tarczę, tuż nad pomalowanym na 
czerwono punktem centralnym.

– Twoja kolej – powiedział zadowolony z siebie sprzedawca. – Po-
każ na co cię stać.

Łowca z cięciwą założoną na łęczysko podszedł do stanowiska 
strzeleckiego, sięgnął po strzałę i umiejscowił ją przy łuku. Wszystko 
zrobił jednym, płynnym ruchem, jakby broń i strzała treningowa two-
rzyły jedność. Prawie nie wycelował, puścił strzałę szybko, zaraz po 
nałożeniu na cięciwę. Przecięła powietrze, jak ostrze niszczące skó-
rzaną kurtę. Wbiła się mocno, tuż obok strzały sprzedawcy.

– Nieźle – powiedział zdumiony i lekko zaniepokojony o własny 
szyld sprzedawca. – Remis. Pozostał drugi strzał.

Mężczyzna ponownie założył strzałę i tym razem, znacznie dłużej 
celował. Seraf widział, jak kropla potu spływa sprzedawcy po skro-
ni. Strzała jednak wystrzelona była precyzyjnie i powtórzyła sukces 
poprzedniczki. Idealnie na krawędzi centralnego punktu. Wyraźnie 
zadowolony z siebie mężczyzna spojrzał na Łowcę.

– Teraz ty – rzekł. – Powodzenia.
Podszedł na stanowisko, jakby był to spacer od stołu w karczmie 

do szynku. Naciągnął cięciwę.
– Meder, uważaj! – kobiecy szept zdekoncentrował Łowcę, który 

wypuścił strzałę zupełnie bez celowania. Na ślepo.
Strzał nie był finezyjny, tak jak poprzedni. Był nieudaną kopią, po-

zbawioną perfekcji wykonania. Chybił, nie naruszając nawet tarczy.
– I tak poszło panu bardzo dobrze – z wyraźną ulgą powiedział 

właściciel sklepu. – A teraz proszę o zapłatę.
Łowca spojrzał na niego z oburzeniem, powstrzymał jednak gniew 

i niechętnym ruchem sięgnął po sakwę. Położył na drewnianym stoli-
ku znajdującym się przy sprzedawcy dwie kupki złotych koron.

– W jednej i w drugiej jest dwadzieścia złotych koron – powiedział 
przez zaciśnięte zęby. – Jedna jest już twoja. O drugą możemy wal-
czyć – wskazał tę samą tarczę. Sto metrów. – Po jednym strzale, kto 
będzie bliżej środka, wygrywa. Ja pozostaję przy własnej nagrodzie. 
Ty możesz zyskać kolejne dwadzieścia koron.

Sprzedawca schował pierwszą kupkę złotych koron, jakby bał się, 
że zaraz wyparują i znikną na zawsze. Spojrzał z wyższością na Łow-
cę i pewny siebie, powiedział:

– Zgoda. Kolejność bez zmian. 
Wycelował i wypuścił strzał minimalnie lepszy od poprzedniego. 

Tym bardziej zadowolony spojrzał na Łowcę i głosem przesiąkniętym 
fałszywą życzliwością powiedział:

– Nie jest tak źle. Jeszcze możesz wygrać, nie załamuj się.
Łowca naciągnął strzałę. Spieprzaj, suko, powiedział w myślach 

i zaczął celować. Wpatrywał się w tarczę na tyle długo, by ujrzeć ją 
z bliska, zobaczyć każde wgniecenie i ślad po strzale, była dla Sera-
fa niemal na wyciągnięcie ręki. Wypuścił strzałę, która niecierpliwie 
pomknęła do celu. Przecięła powietrze zatrzymując się dopiero na tar-
czy. W samym środku.

Uśmiech sprzedawcy zmienił się w otwarte usta i wyłupiaste oczy 
wpatrujące się z niedowierzaniem w tarczę treningową. „Mistrz” 
spojrzał z podziwem na Serafa.

– Gratuluję – powiedział. – Świetny strzał – wyciągnął w kierunku 
Łowcy otwartą dłoń. Seraf mocno ją uścisnął. – Jestem Derrick, wła-
ściciel tego budynku.

– Seraf – powiedział chłodno.
– Jeżeli więc, Serafie, będziesz czegoś potrzebował, zapraszam

– opuścił głowę i zarumienił się, jak chłopiec przyłapany na podglą-
daniu koleżanek. – Szyld zdejmę wieczorem. Jest coś jeszcze w czym 
mógłbym pomóc?

Seraf chwilę milczał, jakby wahał się, czy jest sens zaczynać roz-
mowę.

– Od jak dawna tu żyjesz? – spytał w końcu.

– Całkiem długo – sprzedawca uśmiechnął się, zadowolony, że 
może się do czegoś przydać. – Urodziłem się tutaj i, mówiąc szczerze, 
nie mam najmniejszej ochoty się stąd ruszać.

– To dobrze. – powiedział Łowca. – To bardzo dobrze. Jest kilka 
rzeczy o które chciałbym zapytać.

Derrick wskazał na korytarz prowadzący do sklepu.
– Chodźmy zatem do mojego drugiego domu – powiedział. – Wła-

śnie miałem zamykać.
Wnętrze pokoju sprzedawcy łuków było skromnie zagospodaro-

wane. Ciężkie, zielone zasłony wpuszczały niewiele światła. Wystar-
czająco, by rozjaśnić niewielkie biurko i parę drewnianych krzeseł. 
Pod ścianą stał niewielki sekretarzyk, na którym stało kilka butelek 
różnego rodzaju alkoholów.

– Napijesz się czegoś? – spytał Derrick, stając na palcach i sięga-
jąc po dużą butelkę w kształcie gruszki. – Mam całkiem niezłe wino, 
przyjechało do mnie z Middenheim.

Łowca spojrzał na mężczyznę wyjmującego z sekretarzyka dwa 
wysokie i wąskie kubki.

– Niewiele, ale chętnie – odparł, wpatrując się w nalewającego tru-
nek łucznika.

– Tak więc – zaczął sprzedawca – miałeś do mnie jakieś pytania 
– Napił się łyk wina i usiadł na jednym z krzeseł wzdychając z ulgą. 
– Siadaj. I pytaj o co chcesz. Rzadko zdarza się tutaj ktoś z takim ta-
lentem, jak twój.

Łowca sięgnął po kubek przeznaczony dla niego i usiadł na wprost 
sprzedawcy.

– Interesuje mnie – zaczął powoli – pewien rzadki towar i nie wiem 
czy jest dostępny w mieście.

Sprzedawca pokiwał ze zrozumieniem głową, a na jego twarzy za-
kwitł podejrzliwy uśmiech.

– Jeżeli masz na myśli kobiety – powiedział wciąż się uśmiechając 
– to znajdziesz tutaj wszystko, o czym tylko pomyślisz. Młode, star-
sze, szczupłe, grube…

– Nie – przerwał i odstawił kubek na drewniane biurko. – Szukam 
czegoś innego. Poszukuję… – zawahał się – cennych przedmiotów. 
Nie takich, jak twoje łuki, te na dole. Szukam czegoś naprawdę wy-
jątkowego.

Uśmiech zniknął z twarzy Derricka, sprzedawca pociągnął długi 
łyk wina i z powagą odparł:

– Nie uważam własnego towaru za jakościowo słaby, ale – złożył 
ręce w koszyk – chyba wiem co może cię zainteresować. Dziś wie-
czorem w „Ustach Clarissy” będzie kameralna uczta. Tam też praw-
dopodobnie bawił się będzie Steve Ochlajmorda, pijak i dziwkarz, 
który jest… – ściszył głos. – Po prostu sprzedaje różne rzeczy po ce-
nach znacznie niższych niż w sklepach. To chyba nic złego, prawda? 
– wpatrywał się Łowcę niecierpliwie czekając na odpowiedź.

Seraf czekał. Patrzył, na Derricka, który trwał w bezruchu, jedynie 
prawa powieka lekko mu drgała.

– Skądże. To prawe zajęcie.
– Dobrze więc – odetchnął z ulgą sprzedawca. – I ja będę na tej po-

tańcówce, przedstawię cię Stevowi i z nim będziesz załatwiał dalszą 
część interesu. Może być?

– Jak najbardziej – Łowca skinął głową. – W takim razie – rzekł 
wstając z krzesła – do zobaczenia wieczorem.

Odszedł, pozostawiając ciemny pokój i sprzedawcę sam na sam 
z butelką wina.

– Bywaj – powiedział Derrick, raczej do siebie niż do Serafa. – Do 
zobaczenia nocą.

*  *  *

Stół, na którym go położyli, był solidnym, wykonanym z metalu 
przedmiotem. Zaschnięte ślady krwi na podłodze świadczyły, że Seraf 
nie był pierwszą osobą poddaną tutejszym metodom. W pokoju było 
ciemno, jedynie drgający promień światła dochodzący z sąsiedniego 
pokoju skromnie oświetlał salę. Ściany nie były już kamienne, wyszli 
z jaskini do jakiegoś murowanego pomieszczenia, w którym zapach 
mokrej ziemi mieszał się z odorem zgniłego mięsa.

– Leż tu – warknął gruby, ten sam, który ciągnął go za przeguby 
przez całą drogę. – Za chwilę przyjdzie ktoś, kto czule się tobą zaopie-
kuje. – Przypnij go, mocno. Nie może się wyrwać.

Nić przeznaczenia
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Silny mężczyzna wyszedł do pomieszczenia obok, przez chwilę 
było słychać jeszcze cichnące kroki, aż w końcu jedynie cisza wypeł-
niała pomieszczenie.

Chudy sięgnął po pasy zwisające ze stalowego stołu i zaczął powo-
li i starannie przywiązywać ręce Łowcy. Ściskał mocno, a obtarcia tuż 
pod nadgarstkami Łowcy piekły żywym ogniem. Chuderlak przypiął 
do skórzanych pasów ręce i nogi Łowcy, po czym przeciągnął przez 
środek stołu najgrubszy pas zrobiony z czarnej skóry, przytwierdzając 
talię Serafa mocno do zimnego blatu.

Cienkie ostrze błysnęło w dłoni chudego i zanurzyło się w ciemno-
ści. Wbił je z chirurgiczną precyzją po sam koniec paznokcia środko-
wego palca prawej dłoni.

– A to – syknął, trzymając ostrze pod paznokciem – za szeroki 
uśmiech mojego syna, skurwielu. Zapamiętaj to uczucie – powiedział 
spokojnie – bo będzie przyjemnością w porównaniu z tym, co cię cze-
ka.

Wyszedł, zamykając za sobą drzwi do sąsiedniego pokoju. Ciem-
ność była niemal materialna. Dusiła Serafa, docierała do nozdrzy, 
zatykała uszy i osadzała się na powiekach sprawiając, że robiły się 
ciężkie, jak ołowiane ciężarki.

Łowca zemdlał z bólu i wyczerpania. Nastała długa noc.

*  *  *

Później mieszkańcy Austenstadt mówili, że była to najdłuższa noc, 
jaką przeżyli. Nawet najstarsze kobiety nie pamiętały tak ciemnej 
i długiej.

Seraf szedł do „Ust Clarissy” na umówione spotkanie. Miał na-
dzieję, że wreszcie zacznie się dziać coś ciekawego, że to miasto za-
cznie żyć, razem z Łowcą. Albo on będzie żywił się miastem.

I wiesz co? – powiedział mentalnie.
No? – sapnął Grom, przesyłając Serafowi mentalny obraz memła-

nia przez końską mordę świeżego, złotego siana.
Mam wrażenie, że gówno obchodziło go to, co powiedziałem. 

Pieprzą się jak króliki. Ta półelfka, półnaga otworzyła mi drzwi i po-
wiedziała, że teraz nie mogą iść. Kątem oka zobaczyłem Elda, który 
jedynie kiwał głową i mówił mi w myślach: „spokojnie, możesz iść 
sam, dasz sobie radę.” Jakbym tego nie wiedział. Dałbym sobie radę 
z połową tego miasteczka. Ale chodzi o to, żeby załatwiać ważne spra-
wy razem.

Moja rada – odzwyczaj się.
To znaczy?
Nie rozumiesz? Ślepy jesteś, czy jak? Eldowi chyba trochę się nudzi 

ciągła wędrówka i wymachiwanie mieczem. Ma najwyraźniej dosyć 
wiecznej niepewności o przyszłość. Nie zauważasz tego, Seraf? Kiedy 
ostatnio walczyliście? Kiedy poważnie musieliście starać się o prze-
trwanie?

Rozumiem i nie jestem ślepy. Może to ty czegoś nie rozumiesz. Lori, 
to epizod, może nawet długi, ale jedynie epizod. Widocznie Eld potrze-
buje odpoczynku, wytchnienia od takiego tempa życia, jakie utrzymy-
waliśmy wcześniej. A Lori…

No właśnie – Lori. Mówisz o niej z jakąś dziwną irytacją.

Bo widzisz, zachowuje się, jakby podróżowała u naszego boku co 
najmniej tak dawno, jak znam Elda. Zachowuje się, jak królowa, która 
wymaga należnego szacunku i uważa się za równą, ba! nawet waż-
niejszą od nas. A przynajmniej ode mnie.

Nie wiem, Seraf. Może i masz rację. Zbyt wiele jednak widziałem, 
bym mógł się z tobą zgodzić. Powiem tak – uważaj na siebie, mój pa-
nie.

Jasne – syknął w myślach.
„Usta Clarissy” wcale nie były karczmą. Różowe napisy i rzeź-

bienia w kształcie ludzkich organów płciowych całkowicie obaliły tę 
teorię, jeszcze zanim Łowca zdążył przekroczyć próg budynku. We-
wnątrz oświetlonego na czerwono, dużego salonu stało kilka mięk-
kich sof, na których czekały rozgrzane ciała kobiet. Mężczyzn było 
na razie niewielu. Seraf nie widział nigdzie Derrcika, rozejrzał się po 
pomieszczeniu z nadzieją, że gdzieś go znajdzie. Jego uwagę zwróciła 
jedyna szkaradna kobieta z toną pudru na twarzy. Wyzywająco czer-
wona suknia opinała gruby brzuch i obfity, zniekształcony biust. Wy-
glądała, jakby ktoś napompował ją wodą i mocno zawiązał, nie roniąc 
nawet kropli. Podeszła do Serafa, falując podczas każdego kroku.

– Witam – powiedziała tubalnym, męskim głosem. Seraf poczuł, 
jak jedzenie wiruje mu w żołądku. – Wspaniale gościć tu tak przystoj-
nego jegomościa. Zapraszam – zawahała się i rozłożyła ręce w geście 
serdecznego przywitania. – Ale najpierw poproszę o zapłatę.

– Ile? – starał się unikać spoglądania na tę zdeformowaną, starą 
kobietę.

– Dwadzieścia koron za wstęp plus ewentualne opłaty za później-
szą zabawę – powiedziała tonem królewskiego skarbnika oznajmują-
cego stan majątku pana.

Łowca wręczył pieniądze i usiadł na jednej z różowych sof. Sie-
dząca obok kobieta stanęła na czworakach, jakby chciała szepnąć coś 
do ucha Łowcy. Czarna chusta, którą była przewiązana w pasie nie za-
słaniała żadnego znaku kobiecości. Długa, nie dopięta koszula wisiała 
na dziewczynie, ukazując zarys dwóch jędrnych piersi.

– Jesteś moim panem – szeptała zmysłowo – chodź, a pokażę ci, 
czym jest prawdziwe życie.

– Więc czym jest? – spytał beznamiętnie Łowca. – Pieprzeniem?
Rozczarowana dziewczyna, pewna, że tym razem nie uda jej się 

zdobyć klienta, zeszła z sofy i odeszła w stronę innego, lekko podpi-
tego mężczyzny.

– Przepraszam – Łowca usłyszał znajomy głos. – Nie wiedziałem, 
że będziesz tak wcześnie.

Derrick stanął obok w towarzystwie dwóch młodych dziewcząt, 
skrywających twarze pod czarnymi chustami. 

– Steve zaraz powinien zejść. Rozgość się – zatoczył dłonią pół-
okrąg, wskazując salę pełną pięknych kobiet – to wszystko może być 
twoje.

Łowca spojrzał na sprzedawcę łuków, a jego oczy zalśniły platy-
ną.

– Słuchaj, sukinsynu – mówił przez zaciśnięte zęby. – Po pierwsze 
nie przyszedłem się tutaj pieprzyć. Po drugie ten pijaczek Steve po-
winien już tu być. Nienawidzę – mówił głośno i wyraźnie, przez cały 
czas patrząc Derrickowi głęboko w oczy – powtarzam, nienawidzę, 
kiedy ktoś nie dotrzymuje obietnicy, zrozumiałeś? 

Nagle pobladła twarz sprzedawcy łuków była mieszanką zdziwie-
nia i strachu. Pokiwał powoli głową.

– Dobrze. Więc albo pokażesz mi tego handlarza, albo ten przy-
jemny wieczór zupełnie się zmieni.

– Sprawdź na górze. Powinien tam być, mówię prawdę – słowa 
wypowiadał szybko i nerwowo, wskazują drżącą dłonią drzwi na pię-
trze.

Łowca ruszył tam szybko, nie zwracając uwagi na zachęcające 
głosy kobiet. Minął parkę obściskującą się na schodach i nacisnął na 
srebrną klamkę drzwi, które wskazał mu Derrick. Były otwarte.

Pomieszczenie było ciemne, jedyne źródło świata – świecę – tłumił 
gliniany flakon stojący tuż obok płomienia. Okiennice były zamknię-
te, nie wpuszczały nawet odrobiny światła. Pokój był zadziwiająco 
standardowy, zupełnie nie pasował do poprzedniego, przesiąkniętego 
erotyzmem pomieszczenia. Przypominał typowy pokój karczemny, 
z pryczą, drewnianym stolikiem i podwiędłym kwiatkiem w brudnym 
flakoniku. Brakowało tylko karczmarza krzyczącego „w czym mogę

Valsharess

Nolron
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pomóc?” Przy świecy siedział tęgi, nieogolony mężczyzna, popijający 
z butelki przezroczysty trunek.

– Wyjdź – warknął nieco bełkotliwym, pijackim tonem.
Stół lekko zadrżał, a spod niego wstała kobieta, spuściła głowę, 

obtarła usta i wybiegła z pokoju. Steve wstał z krzesła i nie spiesząc 
się, zapiął spodnie.

– Czego? – spytał tonem strażnika wyrwanego ze snu.
Seraf spojrzał na mordę mokrą od alkoholu i chwiejącą się sylwet-

kę silnego mężczyzny.
– Posłuchaj – zaczął powoli – słyszałem, że możesz zorganizować 

pewne przedmioty. Ale najwyraźniej zostałem źle poinformowany. Za 
co pewien jegomość z pewnością zapłaci – dopowiedział na tyle ci-
cho, by Ochlajmorda nie mógł usłyszeć.

– Trafiłeś dobrze – odparł Steve. – To sytuacja jest inna, niż być
powinna.

– Cóż, nadal zostaję przy swoim zdaniu, ale dobrze, skoro już tu 
jestem. Co możesz zaoferować?

– Perłę – powiedział szybko.
– To, co najmniej, interesujące – Łowca starał się ukryć zdziwie-

nie. – Jaką konkretnie?
Steve wskazał na pryczę przytwierdzoną do ściany.
– Usiądź – powiedział. 
Łowca usiadł, wsłuchując się z uwagą w to, co mówił miejscowy 

pijak.
– To nie będzie tania rzecz, jak się domyślasz – Steve pociągnął 

łyk alkoholowego napoju. – Perła ziemi, która podobno wydrążyć 
może podziemny tunel o średnicy kilkunastu łokci. Potężne cacko, 
które warte jest wiele pieprzonych koron. Pewnie chcesz ją zobaczyć 
– odsunął krzesło i powoli wstał. – Zaraz wrócę razem z osobą, która 
chce to sprzedać.

Odgłosy kroków pijaka ucichły zaraz po zamknięciu się drzwi. 
Łowca wyczekiwał na powrót, obmyślając plan zdobycia perły naj-
mniejszym kosztem i ucieczki przez okno. Podszedł do zamkniętych 
okiennic. Szukał mechanizmu zamykającego, ale go nie znalazł. Okno 
było najwyraźniej zabite deskami od zewnątrz. Sięgnął po sztylet 
i próbował przebić okno na wylot. Było zadziwiająco twarde, a Łowca 
musiał mocno wysilić się, by je przedziurawić. Poczuł łagodny, słodki 
zapach. Odwrócił się w stronę i drzwi i zauważył kłęby niebieskawe-
go dymu wdzierającego się pod drzwiami prosto do pokoju. Chciał 
podejść do wejścia, uciec stąd, ale nie mógł się ruszyć, poruszał się 
jak w gęstym kisielu, każdy gest sprawiał mu trudność, był wysiłkiem 
niemal ponad ludzkie możliwości. Słyszał jakieś głosy, które echem 
rozchodziły się po jego głowie. Obraz wirował, barwy nakładały się 
na siebie i tworzyły nowe, jaskrawe kolory, od których Seraf nie mógł 
uciec. Stał sparaliżowany, a jego oczy robiły się coraz cięższe. Usły-
szał kroki, nie mógł ocenić jak daleko, bo echo, które tworzyły w gło-
wie fałszowało rzeczywistość.

– Sprawdź-sprawdź-sprawdź, czy już-już leży-leży-leży – głos wy-
dawał się znajomy, ale Seraf nie mógł sobie przypomnieć, do kogo 
należy.

Drzwi pokoju otworzyły się. Do środka weszła wysoka, szczupła 
sylwetka. Seraf padł na ziemię. Nie mógł myśleć, nie był w stanie po-
rozumieć się z Gromem, ani z Eldem. Był spętany tak samo psychicz-
nie, jak i fizycznie. Młody chłopak podszedł do Łowcy, nachylił się
nad nim, chcąc sprawdzić czy powieki ma jeszcze otwarte. Resztką sił 
Seraf podniósł w górę sztylet, wbił na ślepo, nie patrząc gdzie uderza. 
Poczuł delikatny opór, ostrze zagłębiło się w ciele, przecinając kawał 
skóry. Ręka opadła bezwładnie na ziemię, tworząc strumień szkarłat-
nej krwi. Czerwone krople bardzo wolno opadały na posadzkę, formu-
jąc kałużę czerwonej cieczy. Nie słyszał krzyku. Docierało do niego 
tylko echo kroków, odgłosy przyspieszonych oddechów i wizerunki 
postaci.

Widział sprzedawcę łuków, Steve’a, jakiegoś chudzielca, który po-
cieszał młodego chłopca o przeciętym policzku. Wszyscy z pogardą 
i nienawiścią patrzyli na Serafa.

– Zapłacisz nam za to – powiedział Steve i splunął na sparaliżowa-
ne ciało Łowcy.

Seraf zamknął oczy, pogrążając się w ciemnościach.

*  *  *

– To sny – szeptał kobiecy głos. – Jesteś tylko ty, Meder. Tylko ty. 
Zbudź się.

Otworzył oczy i po chwili żałował decyzji. Oślepiło go intensywne 
światło umieszczone przy suficie. Cała sala eksplodowała jasnością,
uderzyła prosto w Łowcę. Zacisnął mocno oczy, by później znów po-
woli otworzyć. Widział te same dwie sylwetki, które wyciągały go 
z celi.

– I co, psie? – spytał silniejszy, Steve. – Czym jest twoja siła? Za-
stanów się mocno. W czym tkwi twoja moc uśmiercania? W tym? – 
wysunął przed Łowcę dwie, przezroczyste kulki o znikomej średnicy. 
– A może w tym? – wskazał na długi łuk, wsparty o murowaną ścianę 
pomieszczenia. – Zaatakuj mnie, Łowco. Walcz ze mną. Pokaż na co 
cię stać. Jesteś silny? – wybuchnął pogardliwym śmiechem. – Więc 
gdzie teraz jest twoja siła, psie?

– No gdzie, gdzie, ścierwo? – przytakiwał chudy, o mordzie żebra-
ka z powykrzywianymi zębami. – Gdzie jest twoja moc, he he?

Dłonie Serafa przywiązane były mocno do stołu. Łowca nie mógł 
się ruszyć. Głowa była wielkim pęcherzem pulsującym bólem. Do-
piero teraz zauważył sklepienie pomieszczenia. Było zrobione z ludz-
kich czaszek. Wszystkie wpatrywały się w niego pustymi oczodołami. 
Przypomniał sobie masakrę w Drinnigsdorf, oczy żebraka, którego 
zabił w Middenheim, zobaczył cały gang Wściekłych Psów, stojący 
tuż przed nim. Każdy bandzior miał na ciele kilka ran po strzałach 
Łowcy. Zobaczył starą kobietę, o przenikliwym wzroku, która jednym 
słowem mogła sprawić, że rozsypie się w pył. Wpatrywała się w nie-
go w milczeniu. Obrazy zaczęły tańczyć wokół niego. Podskakiwały, 
cieszyły się na widok Łowcy, unosiły wysoko kolana i zataczały coraz 
większe okręgi. W końcu zniknęły, roztrzaskując się o ściany.

– Długo cię szukaliśmy – zasyczał jak żmija chudy. – Wreszcie je-
steś. Złapanie ciebie sprawiło nam dużo trudu. Musieliśmy dowiedzieć 
się o wszystkim, z czym byłeś związany. Mamy też twoje zwierzę.

– Grom! – chciał krzyknąć Łowca, ale wydobył z siebie tylko nie-
zrozumiały dźwięk.

– Tak, ten sam konik, z którym możesz się porozumieć za pomocą 
myśli. Ten sam, człowieku – ostatnie słowo wypowiedział z pogardą, 
jakby było splunięciem na kupę gnoju.

Drzwi pomieszczenia cicho się uchyliły. Tęgi mężczyzna czmych-
nął pod ścianę, schylił głowę. Szczupły stanął po przeciwnej stronie 
w takiej samej pozie. W drzwiach pojawiła się szczupła, wysoka syl-
wetka, ubrana w długi płaszcz ze stojącym kołnierzem. Seraf poczuł 
jak jego żołądek wędruje po samo gardło, a wszystkie wnętrzności po-
woli zaczynają się spalać. Nieznajomy trzymał w dłoni gruby, stalowy 
łańcuch, do którego na obroży przykuta była naga, młoda kobieta.

– To ja – usłyszał ten sam szept. – Wybacz. 
Posklejane od brudu, czarne włosy częściowo zasłaniały twarz 

pokrytą tatuażami. Oczy obrysowane były czarną linią, która biegła 
przez całą twarz, oplatając ją, jak bluszcz, falującymi symbolami. 
Zaschnięty brud na ciele kobiety przywarł na tyle mocno, że w pew-
nych miejscach zastępował ubranie. Cięte rany pokrywały nadgarstki, 
plecy żłobiły głębokie blizny. Twarz jednak pozostała czysta, znaczo-
na jedynie tatuażami. Czerń, ziejąca z oczu dziewczyny, wydawała 
się przenikać do pokoju i tłumić znajdujące się przy suficie jaskrawe
światło.

– Przykro mi – przyznała z rezygnacją. – To ja.
Wzrok Serafa spoczął na mężczyźnie, który właśnie zamykał 

drzwi. Miał długie, cienkie włosy koloru klingi miecza. Zimne, nie-
bieskie oczy wpatrywały się w Łowcę.

– Witaj – szczęka nieznajomego niemal skrzypiała przy wypo-
wiadaniu słów. Był nienaturalnie chudy, wyglądał, jakby ktoś mocno 
naciągnął skórę na same kości. – Szukałem ciebie. Poszukuję takich 
jak ty.

Zdawało się, że oddech mężczyzny jest mroźnym podmuchem, 
tworzącym z każdym wypowiedzianym słowem kryształki lodu.

– Możesz mi nie uwierzyć – mężczyzna zaczął chodzić wokół sto-
łu, przy każdym kroku mocno ciągnąc za łańcuch – ale jesteś mi po-
trzebny i wcale nie chcę się mścić za siebie, czy za kogoś, kto mógłby 
mnie wynająć. – Wciąż krążył jak drapieżnik, obserwując swoją ofia-
rę. – Mnie nie da się wynająć.

Łowca pragnął się podnieść, wstać, choćby ruszyć ręką. Całym 
wysiłkiem woli starał się wyrwać z tych skórzanych kajdan. Nie mógł. 

Nić przeznaczenia
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Był w stanie jedynie wpatrywać się w wysokiego mężczyznę, który 
wciąż krążył wokół niego z nieodgadnionym wyrazem twarzy. 

– Sądzisz, że wiesz komu możesz zaufać? Ufasz sobie? Zmysłom? 
Potrafisz określić rzeczywistość bez niczyjej pomocy? Bez mentalne-
go „Grom – sprawdź go”? Czym jest ten płomień? – wskazał na jedną 
z pochodni oświetlających pomieszczenie. W jednej chwili była zwy-
kłym, czerwonym ogniem, który dawał światło i ciepło. W następnym 
momencie rozdwoił się, zeskoczył z polana i miękko wylądował na 
brzuchu łowcy. Zmienił się w miniaturową sylwetkę z ostro zakoń-
czoną głową. Skakał po Łowcy i śmiał się mu prosto w twarz. Szybko 
zniknął, pozostawiając po sobie pomarańczową perłę.

– Czy to był płomień? Zostawił ci twojego przyjaciela. Co zdzia-
łałbyś bez perły? Czego byś dokonał? Ile mniej istnień byś zniszczył? 
– zatrzymał się, nachylił nad Łowcą i spojrzał mu prosto w platynowe 
oczy. Tym razem to Łowca odwrócił wzrok. – A jak byś zabijał bez 
swojego łuku? – mężczyzna wyciągnął przed siebie szczupłą dłoń, 
z której zaczęły powoli wyrastać żyły i mięśnie. Trwało formowanie 
się organicznego łuku. Po kilku chwilach śmiercionośna broń była go-
towa. – Co uczyniłbyś bez tego? – wskazał palcem na srebrne oczy 
Łowcy. – A te dwie lunety, które wypatrzą każdą ofiarę? Co zrobiłbyś
bez nich? Czego dokonałbyś bez swoich mutacji, człowieku? Kim byś 
był bez śmiercionośnych zabawek? – Szczupły i Steve stali w bezru-
chu z pochylonymi głowami jak posągi. Nawet raz nie spojrzeli na 
szczupłego mężczyznę chodzącego powoli wokół stołu. – Jest jesz-
cze ktoś, kogo chcę ci pokazać, człowieku. – Pomieszczenie zaczę-
ło w oczach Łowcy zwiększać wymiary. Bał się, że zaraz spadnie ze 
stołu, że odpłynie zbyt daleko, by mógł widzieć sylwetki trzech męż-
czyzn i wytatuowanej kobiety. Nic takiego się nie stało. Tylko cicho 
otworzyły się drzwi.

Z pochyloną głową wchodził Eld, jakby złamany, pozbawiony sił 
witalnych, zaraz za nim pojawiła się Lori, trzymała elfa za rękę, moc-
no ściskając. Też była pochylona, wydawała się tak mała, tak niewiel-
ka i krucha, że Seraf nie mógł uwierzyć, że to ta sama dumna istota, 
którą znał. Na końcu wszedł Grom, z zaniedbaną, brudną sierścią 
i opuszczonym łbem. Wychudł i chwiał się, podchodząc do szczupłe-
go mężczyzny. Cała trójka spojrzała na uwięzionego Łowcę. Wszyscy 
mieli wypalone oczy.

– To osoby, które nazywasz przyjaciółmi, człowieku. Możesz 
stać się ich zbawcą. – Podał Serafowi dwa, napięte srebrne sznurki. 
– Dam ci szansę. Do nici, którą trzymasz w lewej ręce przyczepione 
są wszystkie twoje przedmioty i mutacje, wszystko to, do czego dą-
żyłeś przez całe życie. Wystarczy, że delikatnie ją pociągniesz, a od-
zyskasz siły i wszystkie te przedmioty. Nić, którą trzymasz w prawej 
dłoni, oplata twoich, jak o nich mówisz, przyjaciół. Wystarczy, że ją 
pociągniesz, a odzyskasz ich, całych i zdrowych. Wybierając jedną 
nić tracisz rzeczy przywiązane do drugiej. Na zawsze. Zastanów się, 
człowieku, teraz wszystko zależy od ciebie.

Wcześniej Seraf nie zwracał uwagi na cień szczupłego mężczyzny 
i dwóch jego pomocników. Był zbyt przejęty całą sytuacją, by zain-
teresować się detalami. Teraz widział wyraźnie. Wszystkie te cienie 
miały duże, czarne skrzydła, które nie chowały się nawet przed jaskra-
wym światłem pomieszczenia.

I w jednej chwili życie Serafa zmieniło się w ostrze noża, na któ-
rym stał sam Łowca. Musiał wybrać w którą stronę skoczy. Delikatnie 
pociągnął cieniutką nić, którą trzymał w prawej dłoni.

– Dokonałeś wyboru – lodowatym głosem powiedział mężczyzna. 
– Straciłeś wszystko, co miałeś, zostawiając przy sobie trójkę najbliż-
szych ci istot. – Mężczyzna pochylił się nad głową Łowcy i zaczął 
szeptać. Powoli, a każde jego słowo było jak trucizna. – Ale wiedz, że 
i elf i ta kobieta stanęli przed takim samym wyborem – wziął głębszy 
oddech. – I żadne z nich nie wybrało ciebie.

Dmuchnął w oczy Serafa drobnymi kryształkami lodu.
I światło zmieniło się w ciemność.

*  *  *

Obudzili się na leśnej polanie, jak po długim śnie. Seraf stał, wpa-
trując się w zaspaną parę – Elda i Lori. Patrzył na nich długo, tkwiąc 
w milczeniu. Jego skóra była lekko zarumieniona, jak zwykła, ludzka. 
Wzrok też był ludzko wadliwy, nieostry i krótki. Spróbował podsko-
czyć. Ciało ciążyło mu, jakby ktoś przywiązał do nóg ogromny głaz. 

Spróbował uformować łuk. Pokręcił jedynie dłonią, nie osiągając żad-
nego efektu.

Spojrzał na parę zakochanych. Stał długo, bez słów.
– To dla was – powiedział w pustkę patrząc na własne dłonie. – 

Zrobiłem to wszystko dla was. A wy…
– Seraf, to nie tak… – zaczął Eld. Jego głos nie brzmiał już jak głos 

szlachcica, który święcie wierzy we wszystko co mówi.
– Przestań mi mówić co jest tak, a co jest nie – zacisnął dłonie 

w pięść. – Przestań w ogóle do mnie mówić.
– Seraf, powiedział, że wszyscy będziemy oszpeceni, jeżeli wy-

bierzemy siebie nawzajem, że życie nie będzie już takie jak wcześniej 
– Lori zachowywała się jak dziecko, które chce się wytłumaczyć ze 
złego czynu popełnionego na oczach rodziców. – Nie mieliśmy wy-
boru, zrozum.

Miał odejść, odwrócił jednak głowę i wpatrywał się, ludzkimi, nie-
bieskimi oczyma w Lori.

– Nie mów mi o wyborach, kobieto – podniósł głos. – Gówno 
o tym wiesz. Nie ty porzuciłaś ludzkie życie i zmieniłaś się w bez-
względnego mordercę. Nie ty poznawałaś Elda i stopniowo zyskiwa-
łaś jego zaufanie. Z wzajemnością. Nie ty – mówił przez zaciśnięte 
zęby – byłaś jego strażą przyboczną. Nie ty walczyłaś i nie ty podró-
żowałaś przez pół tego pieprzonego świata. Nie ty odkrywałaś w nim 
cząstkę człowieczeństwa – odetchnął głęboko. – Nie ty skończyłaś 
z tym wszystkim do czego dążyłaś przez cały życie – zamknął oczy. 
– Więc przestań, proszę, pieprzyć mi o wyborze.

Odwrócił głowę w kierunku Elda. Patrzył na siedzącego elfa przez 
chwilę i próbował doszukać się w jego oczach skruchy. Nie znalazł, 
bo przyjaciel bał się spojrzeć mu w oczu.

– Nie tego się po tobie spodziewałem, przyjacielu – wypowiedział 
te słowa z odrazą, jakby parzyły język.

– Są ważniejsze rzeczy, Seraf – powiedział bez przekonania.
– Ważniejsze niż co? – nie miał już siły się denerwować, spytał 

z rezygnacją w głosie. – Ważniejsze niż co, Eld? I jakie to są rzeczy? 
Potrafisz mi to powiedzieć. Bo ja już nie wiem co jest ważniejsze,
przyjacielu.

Nie potrafił. Milczał, właśnie wtedy, gdy powinien mówić.
– Pieprzcie się, kurwa! – wyciągnął ręce w niebo, krzyczał całym 

sobą. – Pieprzcie się wszyscy. Znajdźcie sobie innego Serafa, załóżcie 
sobie rodzinę, nie wiem, zbudujcie sobie dom. Cieszcie się tym wa-
szym pieprzonym życiem. Byle z dala ode mnie – wskazał palcem na 
Lori, później na Elda. – Nie zbliżajcie się. To był wasz wybór, nie mój. 
Może kiedyś to zrozumiecie.

Odszedł, a za nim podążył czarny koń. Długo odprowadzali ich 
wzrokiem, stojąc w milczeniu. Nawet ptaki przestały śpiewać, a las 
ucichł, bojąc się odezwać.

Łowca spojrzał na konia. W miejscu czarnych oczu zwierzęcia, 
w których kiedyś odbijał się cały świat widniały dwie, jątrzące się 
krwią rany.

Grom! Co oni ci zrobili? Co ten skurwiel ci zrobił! – zawył w my-
ślach. Nie miał siły płakać, spoglądał tylko na Groma wzrokiem po-
zbawionym zrozumienia.

To nic, mój panie. Nadal mamy twoją parę oczu. A dopóki ty wi-
dzisz – widzę i ja.

Wyszli na trakt. Łowca, jak skazaniec idący na szafot, Grom – tuż 
za nim, jak bezbronne dziecko prowadzone za rękę przez życie przez 
jednego z rodziców. Cień drzew układał się w upiorne skrzydła prze-
znaczenia.

Słońce odkryło swoją drugą stronę. Nie świeciło już, jak zawsze, 
każdego dnia. Spowijało świat martwą ciemnością, która oplata każde 
istnienie.

Grom?
No?
Nie musiałeś tego robić.
Wiem, mój panie, wiem – jego głos pachniał jak zawsze, końską 

sierścią – są jednak rzeczy, które, niezależnie od ceny, należy robić. 
Łowca powoli opuścił głowę.
I odeszli, prosto w ciemność, przez którą przebijał się jeden pro-

mień słońca.

Nolron
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F i r i e l
short story prezentująca system „Stalowi Apostołowie”

literatura | short story, Stalowi Apostołowie

Syreny wyły.
Kohen był w wyjątkowo podłym nastroju, ale kto by nie był, 

gdyby nagle okazało się, że świat obrócił się trzykrotnie, po czym 
nagle stanął, by zaczerpnąć krótkiego, nerwowego oddechu. Ak-
tualnie w asyście kilku zupełnie nieznanych mu żołnierzy zmie-
rzał w kierunku Pomniejszej Świątyni. Ogarnęły go myśli, które 
wcześniej nie zawitały mu w głowie. Przykładowo, zadawał so-
bie pytania o sens życia, o to, czego w życiu dokonał i dlaczego 
do jasnej cholerny nie poznał imion swoich wiernych strażników. 
Ciekawe jak to się człowiek nie interesuje zwykłym życiem. I cie-
kawe jak życie nabiera niezwykłej wartości w obliczu nieuchron-
nej śmierci. Przykra sprawa. Z zadumy wyrwały go okrzyki pa-
niki. Lud się burzył i drżał z przerażenia niczym małe futerkowa 
stworzonka czające się w najodleglejszym kącie klatki. Obiarcha 
nie zwracał na nich uwagi. Nie miał czasu. Apostoł nachodził 
i Kohen szczerze wątpił, że interesują go aktualne nastroje spo-
łeczne w Mieście.

Pomniejsza Świątynia nie została tak nazwana ku uciesze pu-
bliki. Naprawdę była Pomniejsza. Była tak mała, że jeszcze kilka 
cali mniej i słowo „Świątynia” nadawałoby się dla niej jak słowo 
„Hangar” dla schowka na miotły. Ale miała niezwykłe zalety – 
nikt tutaj nie przychodził. W środku zawsze panował błogi spokój 
przerywany tylko odległym szmerem funkcjonującego nieopodal 
miasta. Też sobie znalazł miejsce, pomyślał.

– Zostaniecie tutaj – rzekł w kierunku strażników.
– Taaa jest – odrzekli zgodnym chórem, chwaląc w duchu mo-

ment spokoju, w którym będą mogli przypalić papierosa.
Obiarcha otworzył wrota. A raczej drzwi. No, niech będzie 

– Drzwiczki. Pomniejsza Świątynia posiadała zdobienia porów-
nywalne do zdobień przeciętnej łyżki. Ascetyczny Styl. Modny 
jakieś pięćdziesiąt lat temu, ale cóż – tempus fuggit. Znalazł go 
modlącego się przed jednym ze starszych wizerunków Pana. 
Kohen zadrżał w duchu. Nie był to jeden z tych nowoczesnych 
wizerunków uśmiechniętego brodatego dziadka o wielkim ser-
cu. Postać na obrazie wyrażała prawdziwą moc, gniew i potęgę 
w jednym pakiecie, a twarz mogłaby marynować grzyby. Oto jest 
nasz prawdziwy pan, pomyślał. Pan który wystawia lud na próby. 
Bolesne próby.

Klęcząca postać wstała powoli i nie obracając się powiedzia-
ła:

– Nadchodzi.
Na czoło Kohena wstąpił pot. Jedno krótkie zdanie. Prawie że 

obojętne. A jednak wyrażało wszystko. Wszystko. Postać nadal 
stała, przygarbiona, wyrażająca postawą nieograniczony smutek. 
Kohen nie śmiał powiedzieć nawet jednego słowa. Cisza nie wy-
magała wypełnienia.

– Nadchodzi. I żadna siła go nie powstrzyma.
Obiarcha westchnął.

– Mamy artylerię, najlepszych oribiańskich żołnierzy, golemy 
bojowe. Udało nam się uporać już z pięcioma Apostołami. Damy 
radę i szóstemu. Ludzie się nie poddadzą.

Kohen miał wielką nadzieję, że nie zabrzmiało to pompatycz-
nie.

Postać uśmiechnęła się i odwróciła. Był to chłopiec. Oczy 
świeciły jasno w mroku świątyni. Usta złożyły się w drwiący 
uśmieszek.

– Pan nic nie rozumie prawda? – szepnął.
– Ty zostałeś powołany do rozumienia chłopcze. Wiesz 

o tym.
– Nie chciałem tego.
– A czy ktoś mówił że istnieje wybór? Co zrobisz? Załamiesz 

się? Będziesz płakał w jakieś ciemnej dziurze i czekał aż Firiel 
zrówna nas z ziemią? Możesz pomóc całej ludzkości, czy ty to ro-
zumiesz? Odczuwasz to co on, widzisz jego oczyma i rozumiesz 

„Stalowi Apostołowie” to pierwszy system oparty na 
autorskiej mechanice K30, jak i pierwszy system który zo-
stanie wydany przez Highman – Zespół do Spraw Cyfro-
wych Gier Fabularnych... a co najważniejsze, darmowych 
na dodatek. Stalowi Apostołowie pozwalają zanurzyć się 
w świat, gdzie Apokalipsa jeszcze nie nadeszła, ale zbli-
ża się wraz z krokami Wysłanników Pana – ogromnych 
automatów o niewytłumaczalnych mocach. Nieważne 
czy ludzkość zwycięży wszystkie próby, czy też nie – po 
Szesnastym Apostole nastąpi koniec świata, zejście Arama 
i – co tłumaczy walkę ludzi z Wysłannikami – podział dusz 
na te, które dostąpią zbawienia, i te, które zostaną na za-
wsze strącone w otchłań. I to właśnie walka z Apostołami 
ma być wyznacznikiem duchowej siły każdej jednostki. 
Tak uczy Święta Księga. W systemie znajdziecie:

– Nowy styl tworzenia postaci. Dzięki zastosowaniu 
systemu powołań możesz przebierać aż w 120 kombina-
cjach profesji.

– Obszerny dział na fanów mechaniki i czystej siły. 
Wszystko co potrzebne do stworzenia własnego golema 
bojowego lub zwykłego Sługi.

– Splatanie Run, czyli magia składająca się z poszcze-
gólnych cząstek które należy ustawić w kombinację dające 
zaklęcie.

– Opis szesnastu Stalowych Gigantów – Apostołów któ-
rzy zwiastują ludzkości nadchodzący Sąd Ostateczny.

Więcej informacji na temat gry jak i przykładowe strony 
z podręcznika znajdziesz na stronie highman.glt.pl.

Stalowi Apostołowie

Firiel

mailto:saise@wp.pl
http://highman.glt.pl
http://highman.glt.pl
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– Proszę o pański pistolet.
– Słucham?
– Pistolet. Pański pistolet. Muszę go mieć.
Kapitan spojrzał na Obiarchę. A ten kiwnął głową. Kapitan lu-

bił swoją giwerę. Była jego jedyną przyjaciółką. Ale jeżeli kapi-
tan trzymał się czegokolwiek w swoim życiu, to były to rozkazy. 
Posłusznie wyjął więc pistolet z kabury i wręczył broń chłopcu. 
Ten zaś zwrócił się do Kohena.

– Czy jeżeli pomogę narodowi wybranemu przez Pana, to moje 
grzechy zostaną odpuszczone?

Kohena to pytanie zaskoczyło. Ale szybko się opanował.
– Naturalnie że tak. Myślę że tak. Chyba tak.
Chłopiec kiwnął głową.
Po czym przyłożył pistolet do czoła i oddał strzał.
I kiedy Apostoł stanął bez ruchu, nie dając żadnych oznak ży-

cia, nikt nie zwracał uwagę na wrzask dobiegający z Pada Obiar-
chy.

jego myśli. Pomóż nam zwyciężyć. Za wszelką cenę. – Kohen 
odwrócił się w kierunki drzwiczek, po czym dodał. – Wybór na-
leży do ciebie. Nie chcesz, nie musisz. Ale pamiętaj że w takim 
wypadku prawdopodobnie zginiemy wszyscy. Co do jednego, 
parszywego człowieka.

Kohen opuścił świątynie. Ta dzisiejsza młodzież. Nie starczy 
mu że otrzymał Boże Błogosławieństwo, został Oznaczony, by 
pokierować lud ku wspaniałej wiktorii nad Wysłannikiem? Straż-
nicy szybko wyrzucili skręty i wyprężyli się jak struny, oczekując 
poleceń. Drzwiczki świątyni ponownie stanęły otworem. Mło-
dzieniec powolnym krokiem wyszedł na światło dnia, na dobie-
gający z miasta krzyk ludzi i wycie syren. Podszedł do Kohena 
i powiedział:

– Jest niezniszczalny.
– Słucham? – Obiarcha nie zrozumiał.
– Niezniszczalny. Znaczy się, że go nie zniszczycie.
Kohen podrapał się w głowę. To coś nowego. Niewiele Apo-

stołów było niezniszczalnych. Szczerze mówiąc to pięciu po-
zostałych okazało się jak najbardziej zniszczalnych. Byli wręcz 
przykładem bycia zniszczonym.

– Mylisz się. Księga wyraźnie zaznacza iż Apostołowie są 
osiągalni dla ludzkiej siły. – Kohen postanowił trzymać się ogól-
nie znanych faktów.

– Owszem. Księga ma rację. Ale nigdzie nie pisze, o jaką do-
kładnie siłę chodzi – odparł młodzieniec.

W tym właśnie momencie jeden niewielki wojskowy pad 
wylądował obok Obiarchy. A sterowany był przez klasycznego 
posłańca – w sensie jak najbardziej dosłownym. Był to szczu-
pły mężczyzna o twarzy wyrażającej „Ja nie Czytałem tej Tajnej 
Wiadomości”. Zeskoczył z Pada i wręczył Kohenowi kopertę ze 
słowami „Przesyłka dla waszej ekscelencji, to ja muszę lecieć, 
miłego dnia”. Kohen otworzył kopertę. Na arkuszu zapisane były 
trzy słowa. Trzy bardzo wyraźne słowa… „Stoi u bram”.

*  *  *

Kohen wraz z Oznaczonym pędził przez miasto w dużym, 
czteroosobowym padzie. Syreny już nie wyły. Nie były potrzeb-
ne. Huk armat i jęk łamanej stali zagłuszał wszystko, nawet myśli. 
Apostoł nie tylko stał u bram. Rozrywał je na strzępy. Był wiel-
ki, nawet jak na Apostoła. Kohen nerwowo obgryzał paznokcie, 
młodzieniec wydawał się dogłębnie zamyślony, a jeden z nowo-
przybyłych żołnierzy, Kapitan Jak-Mu-Tam-Było, zdawał raport. 
Kohen słuchał. Straty. To słowo powtarzało się o wiele częściej 
w wypowiedzi kapitana niż Obiarcha przypuszczał. A najgorsze 
wieści szanowny kapitan zostawił na koniec raportu.

– I przykro mi to mówić ekscelencjo, ale Wysłannik wydaje się 
być niepodatny na jakikolwiek rodzaj ostrzału. Czy mamy konty-
nuować zaporę ogniową?

Kohen już go nie lubił. Mówił tonem przesączonym całkowitą 
obojętnością, tak jakby wcale nie interesowało go to, że sześć-
dziesięciometrowy kolos właśnie urządza sobie z miasta piknik. 
Postanowił zwrócić się do pewnego źródła informacji. Delikatnie 
szturchnął młodzieńca.

– Dobrze. Miałeś rację i od teraz uwierzę w każde twoje słowo. 
Jest niezniszczalny, ale to nie oznacza że nie możemy się z nim 
uporać, prawda? W końcu Pan zostawił dla nas jeszcze dziesięć 
Apostołów na dokładkę, więc musimy dać mu radę. To nasz obo-
wiązek względem poprawności dziejowej.

Oznaczony podniósł głowę, westchnął i powiedział w kierun-
ku Kapitana.

H
ubert „Saise” Spala

Huber „Saise” Spala

mailto:saise@wp.pl
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Tą nadzieją jest projekt pierwszego 
polskiego fanserialu trekowego noszącego 
tytuł Star Trek: Horizon. Tworzy go gru-
pa zapaleńców z Krakowa i okolic. W eki-
pie zajmuję się PR-em, a także wcielam 
w jedną z postaci pierwszoplanowych. 
Obecnie intensywnie przygotowujemy się 
do zdjęć do pilotowego odcinka, zatytuło-
wanego „Wojna rzuca długie cienie”. Na 
naszej stronie internetowej, www.sthori-
zon.com znajdziecie też teaser-trailer fan-
serialu, zaprezentowany po raz pierwszy 
na tegorocznym Pyrkonie. Zachęcam też 
do lektury wywiadu z jednym z członków 
zespołu CGI Horizona, a jest nim Adrian 
„Rascal” Miśkiewicz. Zacznijmy jednak 
od początku, a jest on, jak mawiały Bene 
Gesserit, rzeczą bardzo delikatną…

GENEZA

Idea trekowej produkcji fanowskiej nie 
jest niczym nowym. Już pod koniec lat 90-
-tych w rodzimym fandomie pojawił się 
pomysł na fanfilm. Nie doszło jednak do
jego realizacji. Pozostał po nim jedynie 
szkic scenariusza przekształcony następ-
nie w opowiadania pt. „USS Dwie_Szo-
py”. Później był jeszcze USS Canton, ale 
i to przedsięwzięcie nie wyszło poza sta-
dium planowania.

Horizon „narodził się” około trzy lat 
temu na jednym z polskich for poświeco-
nych ST. Zaczęło się od niewinnego pyta-
nia: „dlaczego w Polsce nie ma fanseriali” 
zadanego przez jednego z członków-za-
łożycieli projektu, Dominika „Domko” 
Kocuj. Wywiązała się ożywiona dyskusja. 
W jej trakcie okazało się, że kilka osób 
chciałoby jednak przełamać panujący ma-
razm. Na forum – w ankiecie – wybrana 

została klasa i nazwa okrętu. Szybko roz-
poczęły się prace nad scenariuszem. Jednak 
po pewnym czasie początkowy entuzjazm 
zgasł. Wydawało się, że Horizon podzie-
li los innych niezrealizowanych idei. Na 
szczęście w 2005 roku odżył małopolski 
klub miłośników ST. Postanowiliśmy, iż 
będziemy kręcić Horizona w Krakowie. 
Dlatego też za właściwą datę rozpoczęcia 
projektu uznajemy czerwiec 2005.

SETTING

Akcja Star Trek: Horizon toczy się 
w kilka lat po wydarzeniach znanych 
z „Nemesis”. Jednym z wątków serialu są 
trudne stosunki romulańsko-federacyjne. 
Główna oś fabuły jest już zaplanowana, 
podobnie jak to było na przykład z „Ba-
bylon 5”. Wątek podstawowy uzupełnia-
ją watki poboczne. Gotowe są również 
koncepcje postaci oficerów USS Horizon,
z kapitanem Thomasem Fletcherem na 
czele. Zgodnie z najlepszą tradycją ST, za-
łoga jest wielorasowa, a interakcje między 

członkami stanowią jeden z istotnych mo-
torów fabuły. Każda postać ma przeszłość 
rzutującą na jej obecne działania i swoje 
racje, często nawzajem się wykluczające. 
Podobnie jak w przypadku układania fa-
buły i prac nad scenariuszami, tak podczas 
tworzenia postaci duża wagę przywiązy-
waliśmy do szczegółów i eliminacji utar-
tych schematów. Ich nadużywanie było 
jedną z przyczyn upadku ST jako całości. 
Wedle naszych założeń sezon składać się 
będzie z czterech do sześciu 45-minuto-
wych odcinków. Odróżnia to nasz projekt 
od analogicznych produkcji zachodnich, 
w których dominują 15-20 minutowe epi-
zody (nie wspominając o kładzeniu naci-
sku na CGI ;-) ).

TECHNIKALIA

Serial kręcony jest kamerą cyfrową, 
z wykorzystaniem greenboxu. Nie ma 
żadnych dekoracji poza wirtualnymi. Sce-
ny plenerowe będą nagrywane z użyciem 
techniki matte paintingu w okolicach Jury 

prezentacja | serial fanowski

Star Trek jako franchise znajduje się obecnie w stanie „spoczynku”. Po raz pierwszy od kilkunastu lat w TV nie jest emitowana 
żadna nowa produkcja spod znaku Gwiezdnej Wędrówki. Pojawiają się co prawda plotki o nowym filmie kinowym, ale data jego
premiery jest mglista, mówiąc eufemistycznie. W naszym pięknym kraju rozpoznawalność Treka jest bardzo słaba, a o fandomie 
lepiej nie mówić. W tym ponurym dla polskich trekkies momencie nadzieja pojawia się na horyzoncie…

Michał „waterhouse” Kolanko

przełamując ostateczne granice

Mostek Horizona (scena z teaser-trailera)

http://sthorizon.com
http://sthorizon.com
mailto:PR@sthorizon.com
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Krakowsko-Częstochowskiej. Twórcy ST: 
In the Pirkinning udowodnili, że moż-
na dzięki CGI osiągnąć przekonywujące 
i efektowne rezultaty. Natomiast zdjęcia 
próbne miały miejsce u mnie w domu, 
teraz przenosimy się na plan zdjęciowy 
w nieużywanym pomieszczeniu gospodar-
czym pod Krakowem. Dysponujemy szy-

tymi na zamówienie mundurami Gwiezd-
nej Floty.

PRZYSZŁOŚĆ

Jednym z podstawowych problemów 
Horizona są trudności finansowe. Wypo-
życzenie profesjonalnego sprzętu (kame-
ra, ruchomy statyw, oświetlenie) kosztuje 

bardzo dużo. Dlatego też liczymy na zna-
lezienie sponsorów naszego ambitnego 
przedsięwzięcia. Kolejnym utrudnieniem 
jest specyfika działalności w produkcji
niekomercyjnej. Jest oparta jedynie na za-
angażowaniu i dobrych chęciach poszcze-
gólnych członków grupy. Przypomina to 
zaangażowanie w NGO (non-govermental 
organizations [organizacje pozarządowe 
– przyp. red. nacz.]). Trudno więc egze-
kwować terminy i wymagać pełnego za-
angażowania, tak jak w firmie czy w ko-
mercyjnej produkcji filmowej. Traktujemy
Horizona jako hobby, nie zaś jak pełnoeta-
tową pracę.

Mimo wszystkich przeciwności, już 
wkrótce rozpoczną się zdjęcia do pierw-
szego odcinka. Premiera planowana jest 
na jesień 2006 roku. Zachęcam do odwie-
dzania naszej strony, www.sthorizon.com 
i obejrzenia teaser-trailera oraz galerii 
zdjęć i obrazów modelu USS Horizon.

Nie wiem czy nasze przedsięwzięcie 
zakończy się sukcesem. Jedno jest pewne, 
warto brać sprawy w swoje ręce i próbo-
wać zmienić istniejący stan rzeczy. Pewne 
jest również to, iż tworzenie własnego Star 
Treka przynosi nam wszystkim bardzo 
wiele satysfakcji.

Wieża Snów: Pragnę przywitać wszyst-
kich czytelników oraz jednego z dzisiej-
szych gości biorącego udział w projekcie 
Star Trek Horizon.
Rascal: Witam serdecznie. Postaram się 
udzielić wyczerpujących odpowiedzi na 
zadane pytania.
Wieża Snów: Na wstępie proszę przybliż 
swoją osobę oraz początki twórczości.
Rascal: Nazywam się Adrian Miśkiewicz 
i jestem entuzjastą cyfrowych efektów 
specjalnych. Zauroczony nimi zostałem 
w 1993 roku ubiegłego stulecia m.in. za 
sprawą pierwszej części filmu Jurassic
Park Stevena Spielberga i dokonaniami fir-
my ILM (Industrial Light & Magic – przyp. 
red.) która była odpowiedzialna za wszel-
kiego rodzaju kwestie związane z efektami 
specjalnymi w tym filmie, pod koniec 2003
r. postanowiłem całkowicie poświęcić się 
poznawaniu i zgłębianiu tajników kreacji 
efektów specjalnych, aby ostatecznie po-
wołać do życia 6 czerwca 2004 roku i sta-
nąć na czele grupy entuzjastów kompute-
rowych efektów specjalnych, pod nazwą 
MAX Digital Pictures (www.maxdigital.
pl).

Mój pierwszy kontakt z grafiką miał miej-
sce w połowie 1997 roku, gdy użyłem pro-
gramu Simply 3D, produkcji nie istniejącej 
już firmy Micrografix. Wykonałem w nim
pierwszą i ostatnią pracę 3D aż do lipca 
2002 roku, kiedy w moje ręce trafiła Maya.
To ona zachęciła mnie do powrotu do gra-
fiki 3D po prawie pięcioletniej przerwie.
A ponieważ grafika trójwymiarowa to nie
wszystko, zdecydowałem się też poznać 
m.in. inne jej formy dla wzbogacenia wie-
dzy.
Wieża Snów: Powiedz coś więcej na temat 
MAX Digital Pictures.
Rascal: Pomysł na założenie niekomer-
cyjnej grupy graficznej zrodził się w mojej
głowie jeszcze w połowie 2003 r. Natomiast 
po zamknięciu serwisu informacyjnego 
MAX Hardware pod koniec 2003 przesta-
łem intensywnie interesować się sprzętem 
komputerowym i całkowicie poświęciłem 
się grafice. Jako że już wtedy wykazywa-
łem wielkie zainteresowanie tworzeniem 
filmowych efektów specjalnych, moja
dalsza edukacja graficzna poszła właśnie
w tym kierunku, poprzez grafikę 3D, Com-
positing oraz Digital Matte Painting. De-
cyzja o założeniu grupy entuzjastów kom-

puterowych efektów specjalnych została 
podjęta 6 czerwca 2004 r. Cel ten został 
w pełni zrealizowany i zaczęliśmy działać 
pod banderą MAX Digital Pictures.
Wieża Snów: W jaki sposób natrafiłeś na
projekt Horizon i jak znalazłeś się na jego 
pokładzie.
Rascal: Z projektem spotkałem się zu-
pełnie przez przypadek, w trakcie poszu-
kiwań pewnych materiałów dotyczących 
kinowych filmów Star Trek, odwiedziłem
stronę Startrek.pl wtedy właśnie na głów-
nej stronie zobaczyłem informacje o pro-
jekcie. Jedną z ważniejszych rzeczy, które 
przeciągnęły moją uwagę, było to, iż ekipa 
realizująca projekt była z Krakowa, a mia-
sto to jest bardzo blisko mnie. Widząc tą 
informacje, zacząłem coraz głębiej wnikać 
najpierw w stronę www, na której zobaczy-
łem model U.S.S. Horizon i zdjęcia z pla-
nu osób zaangażowanych w produkcję, 
następnie odwiedziłem forum na którym 
zobaczyłem, jak wielkie jest zaangażowa-
nie i pasja tworzenia osób uczestniczących 
w projekcie, aż w końcu znalazłem się na 
pokładzie. Mogę śmiało powiedzieć że 
po zobaczeniu tych wszystkich zgroma-
dzonych już materiałów i podejścia ekipy 

Adrian “Rascal” Miśkiewicz - o warstwie wizualnej Star Trek: Horizon
wywiad

USS Horizon, NCC-75742, klasa Galaxy

Star Trek Horizon

http://sthorizon.com
http://www.maxdigital.pl
http://www.maxdigital.pl
http://Startrek.pl
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do projektu udzielił mi się entuzjastyczny 
duch reszty ekipy :-).
Wieża Snów: Za co jesteś odpowiedzialny 
w projekcie?
Rascal: Przypisany jestem do pionu gra-
ficznego projektu, wspólnie ze Starkiem
pracujemy nad warstwą wizualną Horizo-
na, wliczając w to różnego rodzaju aspekty, 
bowiem nie jest to dziedzina w jakiś spo-
sób wąskoograniczona. Mamy doczynienia 
z grafiką 3D, 2D oraz wszelkimi zagadnie-
niami związanymi z postprodukcją.
Wieża Snów: Jak powszechnie wiadomo 
Star Trek dość sporo czerpie w kwestii 
efektów specjalnych, jak macie zamiar so-
bie z tym poradzić.
Rascal: Fakt… kwestia efektów specjal-
nych w tego typu produkcjach jest dość 
wątpliwa i ciągle jest dość sporą bolączką 
jej realizatorów, na pewno większość już 
widziała na jakim poziomie są realizowa-
ne. Jednak są wyjątki… niestety nie pol-
skie, jednak i te można policzyć na palcach 
jednej ręki.
Niestety jeśli chodzi o kwestie efektów 
specjalnych w Star Trek mamy doczynie-
nia z dość zawansowaną ich wersja, za któ-
rą jest w większości przypadków odpowie-
dzialna firma ILM, która jest elitą w swojej
branży, nie można się z nią w żaden spo-
sób równać pod żadnym względem, ma 
ogromną liczbę specjalistów najlepszych 
w swojej dziedzinie, którzy mają dostęp do 
ogromnych mocy obliczeniowych pozwa-
lających twórcom realizować swoje wizje.
Wieża Snów: Pewnie są tacy którzy się za-
stanawiają, czy taka sytuacja nie podcina 
wam skrzydeł.
Rascal: Oczywiście ze nie, jest swego ro-
dzaju inspiracją do pracy. Każde zbliżenie 
się nawet o mały krok daje naprawdę wiel-
ka satysfakcje z tego co się robi.
Wieża Snów: Jak jest realizowana kwestia 
efektów specjalnych?

Jeden z załogantów podczas zdjęć prób-
nych do teaser-trailera

Rascal: Z racji tego iż Horizon nie po-
siada żadnych funduszy przeznaczanych 
na realizacje VFX (Visual special effects 
/ efekty specjalne – przyp. red.) odpada 
wariant z wszelkiego rodzaju budową mo-
deli itp. Tak więc szeroko stosowane jest 
CGI (Computer Generated Imagery / gra-
fika w pełni wygenerowana przy użyciu
komputera – przyp red.). Technika ta ma 
swoje wady i zalety. Przede wszystkim jest 
elastyczna, można zrobić naprawdę wiele, 
poza tym jest jedyną możliwością kreacji 
efektów specjalnych w przypadku Horizo-
na. Niestety wadą jest stopień uzyskanego 
realizmu generowanych scen, która bar-
dzo zależy od ekipy przy niej pracującej, 
co prawda mamy dostęp do pakietów po-
wszechnie używanych przy prawdziwych 
kinowych produkcjach, jednak są one tylko 
narzędziem w rękach człowieka.
Wieża Snów: Z jakimi problemami można 
się spotkać w trakcie realizacji?
Rascal: Jeśli chodzi o problemy w trakcie 
realizacji, to na początku spotyka się dość 
spory problem w kwestii długiego czasu 
szukania wszelkiego rodzaju materiałów 
referencyjnych np. gdy chcemy odtworzyć 
orbitalną stację, najpierw trzeba wyszukać 
możliwie jak najwięcej materiałów ory-
ginalnych pochodzących z źródła, które 
ją przedstawiają, są to rożnego rodzaju 
sekwencje z filmów, szkice oraz zdjęcia
produkcyjne firm, które się zajmowały jej
kreacją. Inna sprawa, że trzeba posiadać 
także wyobraźnię, aby móc odtworzyć 
dany obiekt czy też scenę z należyta dba-
łością o detale, bowiem nie na wszystkich 
referencjach jest podane wszystko na tacy. 
Może akurat nie być czegoś co chcemy 
zrobić lub po prostu rozdzielczość zdjęcia 
nie będzie pozwalała na analizę pewnych 
detali, które zostały zatracone.

Etap który opisałem jest dopiero wstępem 
do wszelkiego rodzaju różnych proble-
mów, które pojawiają się w czasie pro-
dukcji. Droga do efektu końcowego nie 
jest krótka, a poprzedzona setkami prób 
wstępnych mających za zadanie brnąć do 
zadowalającego efektu, a ten nie jest łatwy 
do osiągnięcia. Nawet na końcu nie jest ła-
two, bowiem obrazy generowane przy uży-
ciu komputera pochłaniają bardzo wiele 
czasu na ich policzenie przez komputer np. 
zaledwie jedna sekunda animacji wygene-
rowana komputerowo składa się z 24-30 
odrębnych klatek, które musza zostać poli-
czone przez komputer, a to zaledwie tylko 
sekunda. Czasy liczenia jednej klatki są 
różne w zależności od stopnia jej skompli-
kowania, może to być kilkanaście sekund 
lub kilkadziesiąt minut.
Kiedy mamy już za sobą długie czasy ren-
deringu dochodzi kwestia składowania 
danych, które dochodzą do kolosalnych 
wręcz rozmiarów, wtedy kwestia organiza-
cji projektu jest sprawą kluczową.
Wieża Snów: Nad czym aktualnie pracu-
jesz w ramach projektu?
Rascal: Jeśli chodzi o obiekty 3D to moim 
aktualnym zadaniem jest realizacja projek-
tu stacji orbitalnej Aural, także pracuję nad 
tabliczką dedykacyjną Horizona oraz robie 
lekki re-mastering niektórych sekwencji do 
teasera.
Sporo pracy dotychczas wykonał Piotr 
„Stark” Staszkiewicz, który wcześniej do-
łączył do projektu i jest odpowiedzialny 
m.in. za model klasy Galaxy U.S.S Hori-
zon, scenografię mostka i kluczowanie.
Wieża Snów: Dziękuje za wyczerpujące 
odpowiedzi na zadane pytania i życzę po-
wadzenia w trakcie pracy nad projektem.

Star Trek Horizon
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Od chwili ekranizacji Władcy Pierścieni, Nowa Zelandia prawie każ-
demu będzie się kojarzyć z hobbitami, Peterem Jacksonem i Tolkienem. 
Ja bym ostrożnie dołożył do zasług tego kraju jeszcze jedną fantastyczną 
cegiełkę. Mówiąc prościej cegłę, i to całkiem czerwoną.

Wydawnictwo Red Brick tworzą zapaleńcy i fani Earthdawna. Nie 
przypuszczałbym jeszcze dwa lata temu, że czwórka fanów może doko-
nać czegoś tak wielkiego. Mianowicie wypromować własną wersję gry 
fabularnej, której świetność od dekady była zapomniana. James Flowers 
(dawniej Dialog Publishing) i Richard Vowles stanowią trzon zespołu. 
Dołączył do nich Niemiec, Karsten Damm i Amerykanin Josh Harrison, 
po to, by po przejęciu praw licencyjnych FASA w 2003 roku, rozpocząć 
prace nad reedycją gry.

Earthdawn w Polsce znany jest dzięki tłumaczeniom podręczników na 
licencji wydawnictwa MAG. Niestety, wydawca urwał 
w połowie linię edytorską i zostawił polskich fanów bez 
wsparcia i dodruków. Ponoć przestało 
się to wydawcy opłacać, choć moim 
zdaniem wina leży w dość nieszczę-
śliwym doborze kolejności publiko-
wanych podręczników. No, ale przy 
zalewającym nasz rynek D&D i odra-
dzającym się Warhammerze, gra fabu-
larna Earthdawn jest uprawiana przez 
endemiczne przypadki graczy i faktycz-
nie należy do produktów martwych, acz-
kolwiek jeszcze nie zapomnianych.

Część grających “przesiadła” się na 
drugą edycję, wydaną na nowej licencji 
(WizKids) przez wydawnictwo Livin-
gRoomGames, część zadowoliła się tym 
co wyszło po polsku. Najpierw słów kilka o edycji LRGames. Jej celem 
było podciągnięcie linii fabularnej o kilkanaście latek do przodu, poza 
tym spora rewizja zasad – dzięki którym gra miała zyskać. Jako że system 
należy do wybitnej reprezentacji heroic fantasy, moce bohaterów graczy, 
zwanych adeptami często były naprawdę widowiskowe i niejednemu gra-
czowi przyzwyczajonemu do błota Starego Świata włos się na głowie 
jeżył. Druga edycja niejako z założenia starała się wyrównać moce adep-
tów, zrobić coś wyliczalnie matematycznego. Oczywiście w przypadku 
heroic fantasy nic z tego nie wyszło. Niedoścignionym ideałem tabelek, 
bonusów i arytmetyki w RPG pozostało nieśmiertelne D&D.

Druga edycja zachęciła jednak graczy czymś innym. Mianowicie roz-
winięciem linii fabularnej, epicką opowieścią o wojnie w Barsawii, tak 
smakowicie rozpoczętą przez FASA w ostatniej wielkiej kampanii „Pre-
lude to war”. LRGames nie tylko poradził sobie z wojną i zdobyciem 
niepodległości, ale poszedł dalej i przed oczyma graczy roztoczył wizję 
chaosu, upadku i znaczących zmian, jakie nastąpiły po wydarzeniach wy-
myślonych jeszcze przez redaktorów FASA. I właśnie w tej wizji Mike’a 
Williamsa (LRGames) upatruję porażki. Fani gry nie chcieli takiego Ear-
thdawna, „Barsaive in Chaos” został po prostu odrzucony, nieprzyjęty do 
wiadomości przez część fandomu.

LRGames coraz bardziej opóźniał kolejne dodatki. Obecnie mogę po-
wiedzieć, że wydawnictwo chyba dało sobie spokój z rozwijaniem linii 
Earthdawna. Co powiecie na słowa prezesa (na oficjalnym forum), który 

nie wie co się dzieje z jego produktem? Który mówi, że próbował znaleźć 
informacje o postępie prac, ale obecnie nie ma żadnych danych o nowo-
ściach… Dla mnie jest to dziwaczne i niezrozumiałe.

No, ale miało być o nowej edycji. Na szczęście ludzie z Red Brick 
zachowują się zupełnie inaczej. Kontakt z fanami gry i wsparcie jest na 
bieżąco, poprzez forum i blogi. W każdej chwili grający w wersję Classic 
mogą się zwrócić z prośbą o wyjaśnienie zasad, o rozwianie wątpliwości. 
Co więcej, śledząc blogi autorów, wiemy w którym momencie pracy nad 
nową publikacją się znajdują. 

Na przełomie roku i u schyłku zimy dostaliśmy dwa produkty do ręki: 
Players Compendium i Gamemaster Compendium. Nazwy mówią same 
za siebie. Fakt, że każdy podręcznik liczy ponad 520 stron oznacza jedno 

– posiadając je oba, można zapewnić sobie lata zabawy. 
Dlaczego? Otóż treść obu z nich odpowiada 6-8 pod-
ręcznikom wydawanym przez FASA w okresie kilku lat. 
Fani Earthdawna zapewne wiedzą już nieco więcej na 
ten temat, dlatego nie będę się rozpisywał.

Często pytają mnie osoby zainte-
resowane, czy warto inwestować 
60$ i kupować pdfy z nową edycją? 
Bez wahania odpowiadam, że tak. 
Zmian jest tak wiele, że ich opisa-
nie wystarczyłoby na 10 felietonów. 
Natomiast mnie spodobała się jedna, 
specyficzna rzecz. Nowa edycja za-
wiera mnogość zasad opcjonalnych, 
które wielu fanom podejdą, równie 
wielu zaś nie. Pozwala to całkowicie 
dostosować grę do oczekiwań swoich 
i grupy. Bez tracenia czasu na obmy-
ślanie domowych zasad i głowienie się, 
jak to wszystko porządnie spiąć. Dzięki 

temu, każdy prowadzący ma naprawdę solidny arsenał, którym może so-
bie ułatwić, ale też uatrakcyjnić prowadzenie w tak magicznym świecie, 
jakim jest Earthdawn.

Na osobną uwagę zasługują darmowe publikacje Red Brick. Autorzy 
zamieszczają arcyciekawe materiały, rozwijające grę i inspirujące fanów 
na całym świecie. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie publikacje. Pierw-
sza z nich to „Rites of Protection and Passage”. Zawiera informacje o tym 
jak budowano Kaery w oczekiwaniu na Pogrom, jak żyli Dawcy Imion 
w podziemnych schronach przez 400 lat straszliwej inwazji astralnych 
bestii. Jak zmieniały się Dyscypliny przez lata Pogromu i jak magowie 
radzili sobie ze splugawieniem astralnej przestrzeni.

Drugi materiał „Discipline design” to rozważania czysto mechanicz-
ne, ale jak większość tekstów do Earthdawna, wpasowujące się fabular-
nie w świat gry. Autorzy nie tylko wskazują grającym jak wymodelować 
Dyscyplinę swojego pomysłu. Posuwają się dalej, proponując odejście od 
sztywnego schematu, do jakiego grający byli przyzwyczajeni od same-
go początku istnienia Earthdawna. Tym razem każdy adept - wyjątkowa 
postać w świecie Earthdawna, obdarzona magicznymi Talentami, może 
być jeszcze bardziej unikalny. Dokładniej ten temat rozwijam w innym 
artykule.

Poznań, marzec 2006

Gerion

O d n o w i o n e
P r z e b u d z e n i e  Z i e m i

Nowe oblicze Earthdawna

prezentacja | Earthdawn

Odnowione Przebudzenie Ziemi

mailto:gerion@perfekt.pl
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ikar & Aeth
S t r e f a

F o r u m o w y c h  R P G
forum do grania w fabularki

prezentacja | forum

W niniejszym krótkim artykule chciałbym przedstawić Wam 
„Strefę Forumowych RPG”. Jest to forum dyskusyjne poświęcone 
udostępnianiu wszystkim chętnym miejsca, możliwości oraz towa-
rzystwa do wspólnego grania w RPG z wykorzystaniem możliwości, 
jakie daje forum.

Strefa Forumowych RPG (strefarpg.net) powstała w 2003 roku 
i w przeciwieństwie do większości forów skupiła się na jednej rze-
czy – graniu w RPG przez forum (a także utworzyła i wypromowała 
m.in. pojęcie „PBF”, czyli Play by Forum). To była absolutna no-
wość, gdyż do wtedy niewiele forów prowadziło sesje – a jeśli już, to 
tylko w bardzo ograniczonym zakresie i dla zamkniętej grupy graczy, 
na miejsce w przygodzie nierzadko trzeba było czekać miesiącami… 
albo i dłużej. Dodatkowo, forum robione było od podstaw tak, by jak 
najlepiej spełniało cel, dzięki temu wszelkie przepisy i funkcje mają 
swoje uzasadnienie i w zależności od potrzeb użytkowników są do 
łatwego wykorzystania. Np. dostosowano i opracowano własną wer-
sję skryptu, który nazwano „Rzutem Kośćmi” – jako odpowiedź na 
potrzeby tych, którzy nie chcą prowadzić przygód czysto storytellin-
gowo, ale chcą wprowadzić element losowy. Jak jednak rzucić kost-
kami w Warszawie, żeby Gracz w Gdańsku zobaczył rezultat i mógł 
uwierzyć w obiektywność Mistrza Gry? Właśnie to zadanie spełnia 
„Rzut Kośćmi” – a jest tylko małym przykładem dostosowywania się 
forum do potrzeb użytkowników.

Innym przykładem możliwości dawanych użytkownikom, jest 
pełna autonomia Mistrzów Gry – wymagane jest jedynie podanie na 
początku statystycznych danych dotyczących planowanej przygody 
(jej nazwy, planowanej ilości graczy, kategorii w jakiej ma się zna-
leźć, i podobnych) oraz stosowanie się do regulaminu forum, który, 
acz rozbudowany, by dostosować pewne realia, można streścić jed-
nym słowem: netykieta. Poza tymi krótkimi wymaganiami admi-
nistratorzy nie ingerują w pomysły Mistrzów Gry, a wręcz starając 
się jak najbardziej iść im na rękę, przykładowo jeśli nie ma forum 
poświęconego grze w jakimś systemie, a zgłoszą się chętni gracze 
i prowadzący, takie forum bezzwłocznie powstaje.

Istotną zaletą jest także bardzo przyjazna i otwarta eRPeGowa 
społeczność, która nierzadko przenosi więzy znajomości i przyjaźni 
poza Internet, także wśród tych, którzy nie zabierają głosu w dysku-
sjach, a „tylko” grają.

Czy to działa? Prawie 900 użytkowników, 90 aktywnych sesji, 
drugie tyle aktywnych rekrutacji, ~125 000 postów i ponad 200 000 
odsłon strony miesięcznie mówią same za siebie. A to ciągle dopiero 
początek…

Sedric
W y s z u k i w a r k a
Mistrzów i Graczy

prezentacja | strona

WMIG jest projektem grupy Prometeusz. Cel jest prosty – stwo-
rzyć wyszukiwarkę, za pomocą której będzie można znaleźć graczy 
i Mistrzów Gry w swoim mieście. Według założenia miała być to 
w baza  przechowująca informacje o eRPeGowcach, ale wraz z cza-
sem projekt ewoluował (m. in. rozszerzając się o gry karciane i bi-
tewne), co więcej twórcy postarali się, by baza gromadziła wszyst-
kie ważne informacje o poszczególnych kandydatach i pozwalała na 
szybkie wyszukiwanie wg podstawowych kryteriów.

Tak więc w polu danych o jakiejś osobie, zamiast mieć tylko ad-
res e-mail, miejsce zamieszkania, czy kilka słów o sobie oraz podany 
system w jakim chciałoby się pograć, w tej wyszukiwarce znajdziemy 
także listę dostępnych na polskim rynku systemów w które dana oso-
ba zna lub chce grać (albo jedno i drugie). Co więcej lista ta wcale nie 
jest zamknięta, gdyż po pierwsze – będzie uzupełniana przez opieku-
nów serwisu o nowe popularne pozycję, a po drugie w każdym typie 
gier (RPG, karciarki, bitewniaki) znajdziemy trzy pola które można 
uzupełnić samemu o jakiś zagraniczny czy autorski system! 

Dzięki takiemu rozwiązaniu z wyszukiwarki mogą korzystać nie 
tylko fani najpopularniejszych, ale także i tych nieoficjalnych gier.
Czy potrzeba czegoś więcej? Tak: oprócz informacji, w co chce grać 
dana osoba. ważne jest jeszcze kiedy i gdzie. Tutaj gracz lub MG 
może podać kilka miejsc (z myślą np. o studentach na weekendy wra-
cających do domu) i terminów gry. Wybierając dzień tygodnia czy 
wręcz godziny. A co jeśli możemy grać tylko co drugi tydzień? Żaden 
problem – pole uwag przy każdym potencjalnym terminie może być 
wykorzystane do takiej informacji jak i do tego, że przykładowo chce 
się grac tylko w pierwszą i ostatnią środę miesiąca.

A teraz kilka słów o obsłudze. Jest banalnie prosta - w okienku 
wyszukiwarki wpisujemy słowo kluczowe np. „Warhammer” enter 
i już mamy listę graczy z wymienionym czy znają, czy chcą grać itd. 
A co jeśli szukamy kogoś z Wrocławia – także żaden problem. Se-
kundka i mamy osoby pochodzące lub chcące grać we Wrocławiu. 
A co jeśli  interesują nas wyłącznie gracze z Wrocławia, grający 
w Warhammera i tylko w weekendy? – wystarczy wybrać „zaawan-
sowane szukanie” a tam zaznaczyć odpowiednie pozycje i wynik wy-
szukiwania gotowy.

W dniu, w którym piszę te słowa (2 marca 20006). WMIG oficjal-
nie działa już jeden dzień, po uprzednim okresie testów. Ale jak obie-
cuje nam grupa Prometeusz, na udoskonaleniach wprowadzonych 
przed oficjalnym otwarciem się nie skończy. Autorzy otwarci są na
wszelkie sugestie mające na celu usprawnić projekt, nie mówiąc już, 
że sami wyszukują coraz to nowe ulepszenia, jak na przykład opcje 
ułatwiające znajdowanie graczy do gry przez internet czy to PBCH, 
PBF. Cóż pozostało mi powiedzieć poza – polecam!

Strefa Forumowych RPG / Wyszukiwarka Mistrzów i Graczy

http://www.strefarpg.net/
http://www.strefarpg.net/
mailto:sedric@o2.pl
http://wmig.rpg.aplus.pl/
http://www.rpg.aplus.pl/wmig/index.php?mode=qs&keyword=warhammer
http://wmig.rpg.aplus.pl/
http://wmig.rpg.aplus.pl/
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Gra Deadlock oznaczona jest przez autora jako wersja 2.0, co sugeru-
je, że w pewnym sensie mamy przed sobą drugą edycję. Znajdziemy ją 
na stronie hex.glt.pl, jakby zapomnianą pomiędzy innymi podręcznikami 
autorek. Widać w każdym bądź razie, że twórca strony jest pracowity.

PIERWSZE WRAŻENIE

Ponieważ oprócz podręcznika podstawowego dostępny jest także plik 
z „niezbędnymi dodatkami” pobieram od razu wszystko. Będzie więcej 
zabawy. Już po chwili mam na dysku pliki oznaczone RuleBookv2, Da-
taFiles oraz Karta. Tak, ostatnie jest dla mnie całkiem zrozumiałe, ale 
zabieram się za RuleBooka.

Drażni niestety angielskie nazewnictwo w polskim systemie – na 
szczęście ogranicza się do nazwy systemu oraz podręczników. Denerwu-
jące trochę, ale da się przeżyć.

Po otwarciu podręcznika wita nas pierwsza strona ze spisem treści 
i logiem. RuleBook wydaje się poświęcony wyłącznie mechnice, podczas 
gdy DataFiles opisowi świata. Mamy zatem kompletną grę oraz kartę po-
staci.

PODRĘCZNIK GŁÓWNY

Podręcznik otwiera opis Ról – czyli klasycznego tworzenia postaci. 
Opisane jest to w jasny sposób, chociaż widać od razu, że Deadlock dedy-
kowany jest osobom, które wiedzą już czym jest RPG – dla niektórych to 
zaleta, dla początkujących może okazać się pewną wadą, ale po co powta-
rzać dziesiątki razy to, co łatwo można znaleźć chociażby w Wikipedii?

Role, które otwierają podręcznik, stanowią coś w rodzaju archetypów 
postaci – mamy tutaj Obywatela, Łowcę, HardCopa (kolejna nazwa w ję-
zyku angielskim, ale jednocześnie otrzymujemy wyjaśnienie dlaczego 
tak jest – najwidoczniej system będzie się toczył w przyszłości, gdzie ten 
język dominuje, ponieważ istnieją tutaj np. oddziały policji nazywane 
Hard Police), Hakera, czy też Przemytnika. Wszystkie role podzielone są 
na dwie grupy – siły Siły Korporacji i Siły Opozycji, co daje nam pewne 
wskazówki o świecie. Ciekawostką jest poziom socjalny w skali 1-10, 
który określa status społeczny i zasoby dostępne dla gracza.

Oprócz opisu różnych ról zawarte są także wskazówki, jak łączyć gra-
czy w grupy – przydatne, biorąc pod uwagę, że ciężko wyobrazić sobie 
drużynę mieszaną pracowników korporacji i ludzi wolnych. Gracze mogą 
np. zostać policjantami z jednego oddziału albo grupą banitów.

Ostatnimi czasy zauważyłem – nawet wśród aktywnych twórców 
systemów autorskich – narzekania (typowo polskie?), że systemy au-
torskie, jak przystało na coś darmowego (zdaniem co niektórych), są do 
dupy, że nie ma nic grywalnego, a w ogóle to najlepiej coś kupić i wtedy 
dopiero można pograć w profesjonalnie zaprojektowane cudeńko. Skąd 
biorą się takie opinie? Z frustracji, bo ciężko znaleźć dobrą autorkę, czy 
raczej z lenistwa – bo nie chce się przetestować i po kilku spojrzeniach, 
jeśli „produkt” nie jest opakowany w marketingową papkę i kolorowe 
obrazki, z pogardą wydymamy wargi nad tym „szajstwem”? A z dru-
giej strony, jak już coś kupimy, wydając uciułane grosze, to ciężko nam 
przyznać że się zawiedliśmy i szkoda wyrzucać na śmietnik, a jak do-
staniemy za darmo, to możemy sobie poużywać na autorze?

Przypomina to krytykowanie Linuxa – że niby nie ma tam progra-
mów, że niewygodny w obsłudze, że w ogóle to tylko dla zaawansowa-
nych – gdy tymczasem wszystkie te opinie niewiele mają wspólnego 
z rzeczywistością albo dotyczą systuacji sprzed kilku lat (Linux ciągle 
się zmienia, jeszcze kilka lat temu ciężko było np. znaleźć oprogramo-
wanie dla muzyków, teraz wyrasta jak grzyby pod deszczu). Podobnie 
jest z autorkami – nawet jeśli kiedyś nie było, to aktualnie wiele po-
wstaje i niektóre w sporych zespołach, a inne są poprawiane i dopiesz-
czane przez autorów.

Faktem jest, że nie ma idealnych autorek, dopiętych na ostatni guzik 
z zafoliowaną (wirtualną) okładką. Często tworzone przez pojedyncze 
osoby, rzadziej przez zorganizowane grupy, najczęściej nie są ukończo-
ne… Dlaczego zatem grać w takie coś? Ponieważ autorki oferują świe-
że spojrzenie, pozwalają pograć w coś, czego nasi szanowni wydawcy 
(z całym szacunkiem do nich) nigdy w Polsce nie wydadzą, a nawet 

jeśli, to będą chcieli za to fortunę, a jak ludzie nie kupią, to dupy z nich, 
nie konsumenci i to ich wina, i w ogóle to zaraz się popłaczemy.

Przepraszam za zgryźliwy ton, ale pamiętam czasy, kiedy staczała 
się Magia i Miecz i głównym tematem wstępniaków było narzekanie na 
tych wrednych czytelników, którzy nie chcą kupować, a jak już kupią to 
się dzielą („share” – to teraz zakazane słowo) z innymi graczami.

Żeby jednak dojść do sedna: postanowiłem pokazać w Wieży Snów 
przekrojowo kilka autorek – możliwe że po dwie na numer – wybra-
nych dość losowo i sprawdzić co takiego w nich jest, że autorzy zdecy-
dowali się je opublikować, a gracze w nie grają (albo i nie).

Zapraszam także do lektury recenzji systemów autorstwa Zuhara na 
Alei Fantasy (w Bibliotece) – już samo to pokazuje, że obok systemów 
nie całkiem udanych łatwo znaleźć także perełki.

Będzie to cykl bardzo subiektywnych recenzji, w których postaram 
się pokazać mocne i słabe strony każdego systemu. Autorki do recenzji 
wybieram z listy PLAUT, Gobasa oraz autorskie.fora.pl, nie ukrywam 
że czasem będę dobierać takie, które osobiście lubię, zawsze jednak co 
najmniej jeden system będzie wybrany losowo. Obiecuję też następ-
nym razem już tak nie narzekać. Zostawię marudzenie innym.

Na początek:
– Deadlock RPG – oznaczony przez autora jako wersja 2.0, trzy 

pliki PDF (dwa oznaczone jako niezbędne dodatki) – ciekawe co to 
będzie.

– Zły II Edycja – czyli system, który polubiłem zmuszony czytać 
artykuły publikowane w Wieży Snów.

Tomasz Kucza

Autorki - Wielki Test #1

WT#1: Deadlock PODSTAWOWE INFORMACJE:
Autor: Jarosław Kuczek
Powstał: 2003 rok
Kompletność: 100%
Gdzie znaleźć: www.hex.glt.pl
Format: pdf, trzy pliki
Stron: 21+25+karta postaci
Klimat: SF

Ustalenie atrybutów to kolejny etap tworzenia postaci. Jest ich sześć 
i raczej nie odbiegają od standardu, przy czym są bardziej nastawione na 
świat przyszłości (jest cecha wiedza techniczna), ustalanie wysokości jest 
standardowe – poprzez rozdzielenie dostępnej puli punktów.

Gdy dochodzimy do umiejętności, możemy zostać zaskoczeni pew-
nym klimatycznym elementem – mianowicie zdolności dzielą się na na-
byte oraz… wczytane. Tych drugich można mieć JEDNOCZEŚNIE tyl-
ko pięć, a są doczytywane do pamięci bohatera poprzez łącze sieciowe. 
Można uzupełniać umiejętności kupując drooogie dyski z rozszerzenia-
mi. Dodatkowo część z nich jest niedostępna legalnymi drogami.

Spis dostępnych jest na mój gust trochę krótki, ale myślę że żaden 
obyty Mistrz Gry, ani gracz, nie będzie miał problemów z wymyśleniem 
dodatkowych.

Ogólnie świetny pomysł – potrzebujesz znajomości slangu? Dołado-
wujesz do mózgu odpowiedni dysk i gotowe.

Pozostało nam tylko wybrać sobie wyposażenie z katalogu (zapewne 
dostępnego w DataFiles), uzupełnienie informacji dodatkowych i postać 
mamy stworzoną.

Kolejny rozdział opisuje mechanikę – czyli klasycznie testy. Autor 
nastawił się na stworzenie mechaniki dla szybkich akcji w stylu holly-
woodzkim. Rzuca się tylko k6 (niestety nie wystarczy jedna kostka, ilość 
zależy od poziomu zdolności) i nie trzeba robić skomplikowanych obli-
czeń.

Walka została rozwiązania niestety w dość klasyczny sposób, mamy 
podział na rundy, inicjatywę – czyli klasyczne naleciałości bitewniaków. 
Nie jestem znawcą mechanik, ale w tym miejscu wydaje mi się, że ciężko 
byłoby przeprowadzić walkę w błyskawicznym stylu – osobiście używał-
bym w czasie walki zwykłych testów, żeby sprawę przyspieszyć. Jeśli 

Autorki – Wielki Test #1 / Deadlock

http://aleja.fantasy.prv.pl
http://aleja.fantasy.prv.pl
http://gobas.prv.pl
http://autorskie.fora.pl
mailto:magnes@poczta.fm
http://www.hex.glt.pl
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jednak ktoś woli, kiedy akcja jest rozłożona na drobne czynniki, kolejne 
ataki i próby obrony, to mechanika powinna spełnić zadanie.

System obrażeń także jest klasyczny, chociaż jego przedstawienie na 
karcie postaci jest zbliżone do rozwiązań światomrokowych. Jak poda-
je autor w grze trafienie z mocniejszej broni palnej, kończy się śmiercią. 
Dlatego gracze muszą każdą akcję przemyśleć albo zabezpieczyć się pan-
cerzami, czy też cyberwszczepami.

Blisko końca działu o mechanice mamy niewielki rozdział o „Pości-
gach”. Naprawdę ciekawa i przydatna sprawa – mianowicie propozycja 
przeprowadzania widowiskowych pościgów na niewielkiej planszy za 
pomocą żetonów symbolizujących motory lub samochody. Na końcu 
zaś mamy jeszcze informację o korzystaniu z Sieci – które ogranicza 
się głównie do uruchamiania programów hakerskich oraz kopiowania 
danych. Co ciekawe nieudane próby mogą zakończyć się namierzeniem 
i pod domem bohatera stawi się oddział policji. Ogólnie jest to może tro-
chę w stylu retro, ale na sesji powinno mieć swój klimat.

PLIKI Z DANYMI

Drugi podręcznik to DataFiles. Po spisie treści od razu widzimy, że 
chodzi o opis świata oraz porady dla Mistrza Gry. Poznajemy tutaj kor-
porację Trident, przy okazji już na wstępie wychodzi na jaw pewien błąd 
(albo raczej rozbieżność wersji), bo DataFiles sugeruje, że w Deadlocku 
używa się k10, a nie k6. Ot, drobna pomyłka.

Na początek dostajemy kilka porad dla Mistrza Gry, z których cie-
kawsza to pomysł na wysyłanie na sesji SMSów z reklamami w klimacie 
roku 2067 – gdyby udało się to zrobić w tajemnicy przed graczami (np. 
z bramki sms na sieci), mogłoby nieźle podbudować klimat.

Ale teraz przed nami opis świata. Na początek dostajemy kalendarium 
od 2017 do 2067 roku. W skrócie: świat dostał się pod rządy Korporacji 
Trident, takie małe kapitalistyczne piekiełko, coś w stylu Cyberpunka 
2020, tylko bardziej w przyszłość i tylko jedna, ogromna korporacja. Na-
wet Sieć (nazywana OSP) należy w większości do Tridentu.

W uniwersum Deadlocka spotkamy zarówno roboty, jak i cyborgi oraz 
stare dobre implanty. Przypomina to trochę rzeczywistość z „Ghost in the 
Shell”, chociaż nikt nie serwuje sobie tutaj cybernetycznych mózgów.

Po opisie przydatnych implantów (jak na przykład Dłoń technika), 
mamy przegląd różnych generacji cyborgów oraz krótki opis robotów.

Następnie dowiadujemy się o banitach, wyrzutkach społeczeństwa, 
czyli zróżnicowanej grupie bezdomnych, ubogich, hakerach oraz anty- 
(czy raczej teraz używa się określenia alter-) globalistach. Przy okazji 
dowiadujemy się też jaką brudną firmą jest nasz Trident oraz o wszepia-
nych filtrach, które zapobiegają zatruciom w zniszczonym środowisku
naturalnym (albo raczej już nienaturalnym).

Kolejny rozdział to Korporacje, czyli Trident, a potem długo, długo 
nic. Na uwagę zasługują klimatyczne loga firm, mocno nawiązujące do
nazw (trident to trójząb). Kiedy kończymy z korporacjami, czeka nas 
spotkanie z Siecią – która została przekształcona w wirtualną rzeczywi-
stość i oplata oczywiście cały świat – oraz jej sektorami, całość opatrzona 
schematami.

Rozdział o Religii jest trochę rozczarowujący, ale w sumie oprócz No-
wej Religii, która wydaje się dominować, na pewno można łatwo wpro-
wadzić na sesję wyznania naszych czasów jako uzupełnienie.

Teraz mamy przed sobą katalog sprzętu – przegląd różnorakiej broni 
wraz z cenami, sprzętu, komputerów i konsoli, oprogramowania (przy-
datnego przy hakowaniu) oraz środki transportu ze śmigłowcem Shadow 
– który zapewne stanie się marzeniem graczy – włącznie.

Kolejne ważne przedmioty w katalogu to apteczki i leki, przedmioty 
osobiste oraz krótki wykaz cen wybranych usług.

Na koniec dostajemy opis przykładowej metropolii New Angeles-1, 
położonej w USA, łączącej ogromny obszar dawniej należący do kilku 
miast. Ciekawie prezentuje się mapka, która przedstawia Strefy Swobody 
Osobistej – całość przypomina trochę realia gry Quarantine, czyli otoczo-
ne murami koliste miasta.

Opis ważnych osobistości jest dość skrótowy, dostajemy jeszcze przy-
kładowe charakterystyki i na tym zamyka się opis świata.

NO I KARTA POSTACI

Kartę zostawiłem sobie na koniec, jest klimatyczna, łatwa do wydru-
kowania. Wadą jest rozpiętość na aż trzy strony. Graczom radziłbym dru-
kować w miniaturce – trzy strony na jednej, bo inaczej można pogubić 
kartki między sesjami – albo zrobić własną wersję. Widać też, że trochę 
po macoszemu potraktowano opis postaci, który na osobnej kartce będzie 
zapewne przez wielu ignorowany, a nawet zupełnie pomijany.

Był okres w moim życiu, że maniakalnie zasyssałem z netu wszel-
kie podręczniki do RPG. Dodatki, uzupełnienia i innego rodzaju pier-
doły. To trwa w zasadzie nadal. Ale nie z taką siłą. Teraz kolekcjonuję 
sobie ziny o rpg albo o tematyce hmm powiedzmy, że hakierowania.

Doprowadziło to do tego, że materiałów do RPG mam tak około 
2.5 GB. To i tak mało jak dla mnie – w sieci jest tego więcej, a ja jesz-
cze do tego nie dotarłem. Jednak jest niewiele plików, których bym 
nie żałował, że ściągnąłem.

Do takich należy, obok FATE i Złego, Deadlock.
Co do samego systemu mam mieszane uczucia.
Wydanie mi przypada do gustu. Bardzo. O ile Cyberpunk był bar-

dzo śmietnikowy, brudny i nie do końca mi przypadający do gustu, to 
Deadlock to już nieco inna bajka. Przyszłość i nowoczesna technika 
zawsze mi kojarzyła się z bielą, srebrem, błękitem. Czasem czarnym. 
Przejrzystość, czytelność, sama esencja. Tylko ważne informacje. 
Trochę zangielszczenia.

I to wszystko mi oferują pliki do Deadlocka.
Koncepcja jest także zadowalająca. Świat nie jest pokomplikowa-

ny tak, że nie wiadomo, o co tak do końca chodzi. Jedna korporacja 
Trident trzymająca w garści całą władzę. Dosyć realistyczna (wręcz 
wizjonerska) wizja świata podzielonego na tych złych „anarchistów”, 
niechcących się poddać władzy oraz innymi żyjącymi na jako takim 
poziomie, dzięki własnemu niedoinformowaniu.

Mechanika jest w zasadzie wystarczająco prosta, aby ją stosować 
na sesji. Jest przy tym wystarczająco realistyczna. Ciekawie jest też 
przedstawiona sprawa pościgów. Schemat obrażeń jest nad wyraz 
przejrzysty ze względu na prostotę.

Wszystko ładnie się komponuje. Nawet nie ma tych wyjaśnień, 
co to RPG. I racja. Prędzej ktoś natknie się na D&D w księgarni albo 
jakiś PBM, PBI czy inny twór RPGowy, niż ściągnie podręcznik. Gra 
jest w zasadzie skierowana do ludzi, którzy wiedzą, co chcą na sesji 
mieć. I nie jest to Razorblade do marchewek +12 wyciągnięty z trze-
wi Kluparth’eprothepa z dodatku serii WotC.

Ale nawet bajki Andersena nie były do końca piękne.
System został przemyślany. Ładnie złożony. Ale nierozwijany da-

lej. Sam podręcznik jest zarysem, a zarazem pełnym systemem. Zary-
sem, bo nie ukazuje wszystkich aspektów świata. Wskazuje kierunek, 
w jakim powinny być rozwijane przygody, kampanie, dodatki. MG 
może kreować świat we własnym kierunku. Podobnie jak Wampir 
wykorzystuje coś w rodzaju motywu przewodniego – trochę pachną-
cej marksizmem walki klas. To daje pole do popisu.

Zarazem jednak po przeczytaniu pozostał mi pewien niedosyt. 
Wina leży po stronie autorów, w większej mierze obwiniłbym graczy. 
Albo braku takowych.

System w zasadzie nie został wypromowany. A jest tego wart. Nie 
został dalej rozwijany przez graczy. Brak zainteresowania autorkami 
przyczynił się do tego, że systemy jakiekolwiek nie są konsekwentnie 
do końca rozwijane.

Boli też ciągły brak zainteresowania systemami bliskiej przyszło-
ści. Nadal do bólu ekspolatowane są systemy typu fantasy. Kolejne 
elfy. Piaskowe, śniegowe, drewniane, trawowe.

Może dla tego właśnie Zły (system w zasadzie nieco nowofalo-
wy), bardzo innowatorski system przeszedł bez większego echa. De-
adlock w zasadzie nawet nie wysadził łba.

A szkoda. Czasem łatwiej odnaleźć się pomiędzy Złymi lub Hard-
Copami, aniżeli na paradzie ras i wszelkich nieznanych profesji ze 
świata fantasy.

Na zakończenie pozostaje mi tylko polecić Deadlock. Choć zanie-
dbany przez nas samych, to jednak warty, aby zagrać.

-=baca=-

WRAŻENIA

Podsumowując, dostajemy do ręki całkiem zgrabny system, utrzyma-
ny w klimatach SF, na pograniczu Cyberpunka 2020 i niektórych anime. 
Łatwo wyobrazić sobie sesje wypełnione śledztwami, pościgami na au-
tostradach, potyczkami z aparatem państwowym, czy też akcjami poli-
cyjnymi na drapaczach chmur. Wyraźnie przeznaczony do prowadzenia 
przygód z dużą ilością akcji w futurystycznym otoczeniu. Łatwo powin-
no dać się przerobić jakieś przygody dostępne na sieci – chociażby Cy-
berpunkowe, chociaż świat ma nieco inną specyfikę, bliższą Raportowi 
Mniejszości.

Tomasz Kucza

Deadlock

mailto:baca666@o2.pl
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Kto czyta Wieżę Snów, zapewne zna Złego. Mam nadzieję za-
tem, że nie przynudzę. Skoncentruję się na zawartości podręcznika 
i jego przydatności dla potencjalnych graczy i Mistrzów Gry (Panów 
Losu). Podręcznik jest dostępny w formie PDF na stronach Wieży 
Snów i Konspiracji, autorem jest znany z łamów Wieży Paweł Bra-
necki.

PIERWSZE WRAŻENIE

Pierwsze wrażenie jest zdecydowanie pozytywne. Doskonała 
okładna, świetny, klimatyczny skład. Po prostu nie do odróżnienia od 
komercyjnych produkcji. Okładka jest kolorowa, a później otrzymu-
jemy drugą stronę okładki, którą – jeśli oszczędzamy atrament – mo-
żemy sobie wydrukować zamiast okładki, bo zawiera wszystkie po-
trzebne informacje. Omawiam drugą edycję Złego, pierwsza zagubiła 
się gdzieś w otchłaniach internetu, a trzecia jest w przygotowaniu.

Zgodnie ze spisem treści oprócz podstawowych części podręcz-
nika dostaniemy także – na dokładkę – dodatki. Nic tylko zacierać 
ręce.

PODRĘCZNIK

Niestety zaraz na początku rzuca się największa wada Złego w II 
Edycji – brak bardziej zaawansowanej korekty pod względem sty-
listycznym oraz wyróżnienia akapitów. Jeśli jednak przymkniemy 
oko na przywary językowe, okaże się podręcznik czyta się całkiem 
dobrze.

Na początek w skrócie mamy omówioną istotę gier fabularnych, 
a dokładniej bardziej narracyjnej odmiany RPG Złego, rolę Pana 
Losu (czyli Mistrza Gry) oraz omówienie Czartów – postaci, w które 
wcielają się gracze. Wszystko jest omówione bardzo przystępnie, ła-
two pojąć, o co chodzi, nawet komuś, kto nigdy w RPG nie grał (tak 
myślę). Nietypowe jest ustalenie celu bohaterów – przeciwnie niż 
w normalnych erpegach, tutaj dążą do jasno określonego celu – tytu-
łowej władzy, mocy oraz (ostatecznie) nieśmiertelności. Powinno to 
rozwiązać problem motywacji postaci na sesji.

Następnie mamy krótkie wprowadzenie do świata gry – nazywa-
nego tutaj Złego światem – czyli alternatywną wizją naszej rzeczy-
wistości z nieustanną walką Dobra ze Złem. Krótkie zarysowanie ce-
lów gry, społeczności Czartów zamyka ciekawy akapit poświęcony 
negatywnemu wpływowi gier fabularnych na ludzi – zapewne za-
mieszczony z powodu tematyki samej gry.

Następny rozdział przedstawia porady dla Czartów – czyli graczy 
– wszystko z punktu widzenia realiów „Złego świata”, z niewielkim 
odwołaniem do mechaniki, wprowadza nieźle w klimat gry (rytuały, 
Kod Okultystyczny, łaska boża, listy gończe itp.). Kolejny omawia 
„czarowską sztukę”, czyli właśnie wspomniane rytuały, zauważamy 
też pierwsze elementy mechaniki opartej o karty do gry. Na końcu 
omówione są przykładowe rytuały.

Kolejny rozdział omawia mechanizm gry. Co konkretnie? Podział 
na rundy, nowele i hostorie (sesje), akcje, a wreszcie konkretnie me-
chanikę Joker. Wydaje się to wszystko skomplikowane, ale ostatecz-
nie nie wymaga zbyt dużo liczenia, czy zaglądania do tabelek, a wy-
konywanie testów przy pomocy kart (przy czynnym udziale gracza) 
zapewni na sesji dodatkowy element strategiczny, dobrze też wpisuje 
się w ogólny klimat całej gry.

Oprócz kart używany jest także procentowy rzut kostką – wykony-
wany w tajemnicy przez Pana Losu. Walka wydaje się szybka w roz-
grywaniu, ale może trochę przestraszyć tabelkami z modyfikatorami. 
Na szczęście, jeśli czegoś nie zrozumieliśmy, wszelkie wątpliwości 
powinien rozwiać przykład, który krok po kroku opisuje walkę nieja-
kiego Adama Kowalskiego z czterema oprychami. Widać przy oka-
zji, że obliczeń jest więcej niż się wydawało, nie jest to dynamiczna 
walka, ale bardziej strategiczna rozgrywka karciana. Zapewne jednak 
taki był zamysł autora – nie o walkę przecież w Złym chodzi. Rzuca 
się także w oczy powszechne używanie skrótów, o których znaczeniu 
czytelnik może już nie pamiętać.

Rozdział piąty opisuje jak stworzyć naszego Czarta. Najpierw 
w skrócie, później rozwijane są kolejne punkty. Sporym plusem jest 
mocne związanie mechaniki z realiami. Osobowości określa się po-
przez jedno z trzech słów: intelektualista – mieszany – wojownik. 
Charakterystyka opiera się o cechy (dość klasyczny zestaw jak na 
systemy nie-fantasy) oraz umiejętności – których obszerna lista 
znajduje się w podręczniku wraz z dokładnymi opisami. Niektóre 
dostępne są tylko dla wybranych typów osobowości. Obok opisu 
w tabelkach mamy przykłady ich wykorzystania z punktu widzenia 
mechaniki (przykładowe testy).

Dalej mamy opisane kary boskie – czyli element, który powodu-
je ciągłą przemianę Czarta podczas kolejnych sesji – kontakty oraz 
przykład przydatnych przy tworzeniu postaci pytań. Doświadczenie 
w Złym wydaje się rozwiązane w dosć typowy sposób i zamyka 
pierwszą księgę.

Następna księga w bardziej szczegółowy sposób opisuje wszyst-
kie aspekty Złego – poczynając od Kontaktów, poprzez wszelakie 
siły działające w świecie Złego (Wydział K, agencje, korporacje, 
zakony itp.). Dalej omówione są czarownicy, wiedźmy i kultyści, 
trochę czarów, w skrócie informacje o nadzwyczajnych ludziach, czy 
też niezwykłych zjawiskach. W dalszej części mamy przedstawiony 
Potencjał i jego zastosowanie, Przeznaczenie, Myśl (czyli Psychosfe-
ra), Emocje, Nieśmiertelność oraz na koniec ciekawostki ze świata.

Ostatnia księga to porady dla Pana Losu, omówienie technik pro-
wadzenia. Ciekawostką jest indeks załączony na końcu podręcznika, 
który zapewne pomoże osobom drukującym całość, dodatki uzupeł-
niają opis świata, a także przedstawiają przykłady NPC. Podręcznik 
zamyka utrzymana w klimacie podręcznika, dwustronicowa karta 
postaci.

PODSUMOWANIE

Zły: Władza, Moc, Nieśmiertelność w swej drugiej edycji, to gra 
fabularna z prawdziwego zdarzenia. Kompletna, dobrze napisana 
(pomijając błędy stylistyczne, które dałoby się wyłapać na etapie ko-
rekty), czasem zmuszająca do cofania się w tył, by zrozumieć niektó-
re elementy. Na uwagę zasługuje nietypowy i oryginalny świat pełen 
ścierających się sił oraz bardziej narracyjne nastawienie – bliżej mu 
do systemów Świata Mroku (znam parę osób, którym skojarzył się 
z Magiem, chociaż wydaje mi się to podobieństwiem niezbyt bli-
skim) oraz mocne powiązanie mechaniki z samą grą. Czasem w zro-
zumieniu niektórych elementów powinny pomóc artykuły z Wieży 
Snów, których ukazało się już dość sporo.

Zły na pewno nie będzie grą dla każdego – raczej dla zaintereso-
wanych większym udziałem graczy w rozgrywce oraz nie bojących 
się nietypowych rozwiązań (karty). Wydaje się też, że jest to raczej 
system bardziej na długie kampanie poświęcone rozwijaniu postaci, 
niż krótkie jednostrzałówki. Zaletą jest spora możliwość improwizo-
wania – akcja w sporym stopniu leży w rękach graczy, a przynajm-
niej takie odniosłem wrażenie.

Tomasz Kucza

WT#1: Zły: Władza, Moc, Nieśmiertelność
PODSTAWOWE INFORMACJE:
Autor: Paweł Branecki
Grafika i skład: Marcin Górecki
Powstał: 2005 rok
Kompletność: 100%
Gdzie znaleźć: Wieża Snów, 
Konspiracja
Format: pdf
Stron: 74
Klimat: alternatywa, horror
Strona: zlyrpg.blox.pl
Forum: na autorskie.fora.pl
Inne materiały: artykuły w Wieży Snów
Edycja: II
Nowe edycje: autor pracuje nad III edycją

Zły: Władza, Moc, Nieśmiertelność

mailto:magnes@poczta.fm
http://www.wiezasnow.prv.pl
http://konpiracja.attu.pl
http://zlyrpg.blox.pl
http://autorskie.fora.pl
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Imprimatur
Autorzy: Rita Monaldi, Francesco Sorti
Wyd.: Świat Książki
Stron: 535
Dodatek: płyta CD
Cena: księgarnie - około 35 zł, katalog, nawet poniżej 30 zł.

Rowling namieszała swoim garnkiem, 
Brown Kodem. Para autorów, historyczka i mu-
zykolog, prawdopodobnie także zamieszają 
swoim cyklem na rynku książek. Imprimatur 
to pierwsza z czterech części zapowiadanego 
czterotomowego cyklu. Jako reklamę można 
podać, iż początkowo żaden z wydawców we 
Włoszech, nie chciał wydać cyklu. Kontrower-
sje wzbudziła treść. Lwia część książki, poprze-
dzona listem biskupa Como Lorenza del’Agio, 
to pamiętnik będący jednym z dowodów w be-
atyfikacji papieża Innocentego XI. Ten właśnie
dokument miał być przeszkodą w procesie be-
atyfikacyjnym. Jak było naprawdę, nie wiem.
W każdym bądź razie takie książki jak „Harry 
Potter” i „Kod...” zdobyły popularność dzięki 
Kościołowi, który zrobił tym pozycjom odpo-
wiednią reklamę. Nawet nasze lokalne Radyjo 
zadbało o frekwencję w księgarniach. Jakkol-
wiek książka jest warta szumu, jaki wokół niej 
powstaje (niedawno także i w polskich me-
diach).

Całość poprzedza wspomniany list. Dziwi 
jednak fakt, że jest datowany na 2040 – to jed-
nak wydaje się być małą zamierzoną pomyłką 
poprawną politycznie.

Reszta książki to zapisy z pamiętnika posłu-
gacza z karczmy poddanej kwarantannie. Powo-
dem kwarantanny okazują się zwłoki mężczy-
zny, u którego nie wykryto co prawda dżumy, 
lecz taka jest oficjalna opinia lekarska i powód
izolacji całego zajazdu. Już na początku czy-
telnik może się domyślić, że jest to zabójstwo. 
Może się także wydawać, że już wszystko prze-
sądzone i szukamy zabójcy. Dalsze dni, czyli 
rozdziały, pokazują jednak, że odnajdziemy 
nie tylko tajemnicę zabójstwa, ale i dowiemy 
się o historii obejmującej całą Europę. Zwroty 
akcji są zaskakujące. I dodatkowo jest ich dużo. 
Jeśli myślicie, że trzy na książkę to i tak dużo, 
jak np. w pozycjach o Poirot’cie, to się mylicie. 
Rozdziałów jest dziewięć i w każdym znajdzie-
my, co najmniej jeden w wielowątkowej fabu-
le. Przy czym za plus należ uznać, że czytając 
na pewno się w nich nie zgubimy. Książka jest 
znakomitym połączeniem książki przygodowej 
z kryminałem. Po przeczytaniu całej historii 
posługacza przyjemność ogarnia człowieka.

Na plus należy uznać konstrukcję bohate-
rów – wydają się być rzeczywiści z własnymi 
problemami i poglądami, celami. Ciekawe cha-
raktery, poparte dobrą argumentacją. Postaci, 
nawet te drugoplanowe, nie zlewają się ze sobą. 

Kto przeczyta, ten polubi zwłaszcza Ciacconia 
i Ugonia. Choćby dla tych indywidualistów 
warto.

Jednak w książce pojawiają się tzw. babole. 
Nie językowe, stylistyczne czy gramatyczne. 
Czasem dziwiły mnie pewne małe szczegóły. 
Wiem, że w średniowieczu BHP jeszcze nie 
było, ale człowiek, który pływał w ściekach nie 
mógłby nie zwrócić uwagi innych nawet z kilku 
metrów. Dziwi też, dziwny brak odkrycia sekre-
tu głównych bohaterów przez innych mieszkań-
ców karczmy.

Minusem, a zaraz plusem, jest dodatek na 
końcu książki zawierający fakty historyczne. 
Zarazem pozwala spojrzeć z innej strony na 
wydarzenia z fabuły książki i dać osobisty po-
gląd, co do sytuacji, ale… No właśnie. Są to 
fakty. Suche jak piasek na Saharze. Po porywa-
jącej lekturze, czytanie podręcznika do historii 
na studia nie jest zajmujące.

Jakkolwiek Imprimatur jest także nowator-
ską pozycją na rynku wydawniczym. Po raz 
pierwszy spotkałem się z pozycją, do której do-
dana była płyta z muzyką do słuchania podczas 
czytania. I nie chodzi o zapętlenie całej płyty 
i puszczanie w kółko. Na stronach znajdują 
się małe znaczki z numerami tracków, które 
powinny zostać włączone przy odpowiednim 
fragmencie tekstu.

Imprimatur, dla uważnych MG, może się 
okazać świetnym materiałem do podszkole-
nia warsztatu. Książka dodatkowo zapewnia 
świetną rozrywkę. Nie spotykam się zbyt czę-
sto z książkami ponad 500 stronicowymi, które 
zabierają mi tylko dwa dni z życiorysu. Lektura 
ekspresowa, lecz nie pozostawia niedosytu. Po-
zostaje tylko pragnienie kolejnych stron drugie-
go tomu.

Na koniec można by się przyczepić wyda-
nia. Lecz w przypadku Świata Książki to stan-
dard. Tusz się rozmazuje lekko, gdy zbyt długo 
trzymamy palce na druku. Okładka także, choć 
bardzo przyjemna w dotyku i przepięknie wy-
gląda, to jednak jest bardzo podatna na zabru-
dzenia – obłożenia obowiązkowe dla bibliofila
(brakuje jakby kredowej dodatkowej obwolu-
ty).

Szczerze polecam. Dziś nieciężko znaleźć 
dobrą, tanią książkę. 35 złotych za taką książkę 
to jedna z najlepszych inwestycji w literaturę.

-=baca=-

Imprimatur
płyta dołączona do książki

Płyta dołączona do samej książki mnie nieco 
zaskoczyła i trochę niemiło. Ale padłem bardziej 
przez schematyczne myślenie. Okładka i zapowie-
dzi sugerowały jakąś poważną, smutną i, jak sam 
mniemałem, mroczną muzykę. W tym przypadku 
nic bardziej mylnego. Płyta zawiera szesnaście 
kawałków z muzyka barokową. Czyli wesołe kla-
wesynki i inne instrumentalia strunowe jak skrzy-
peczki. Jest nawet gitara. I oczywiście śpiewy ka-
stratów z XVII wieku.

Muzyka w żadnym razie nie może uchodzić za 
mroczną. Wręcz przeciwnie. Pewne kawałki zna-
komicie nastrajają. Plusem natomiast jest to, iż są 
to właśnie utwory muzyków, na nazwiska których 
natkniemy się podczas lektury. Tym przyjemniej 
się słucha tej muzyki.

Do sesji nada się. Zwłaszcza do typowo staro-
światowych scenariuszy, gdzie bardziej odgrywa-
my dyplomatów na dworach, bądź bawimy się na 
wytwornym przyjęciu. Do wszelakich misji typu 
Chuck Noris przeciw demonom – nie.

Jako, że płyta nie jest do kupienia osobno 
(przynajmniej nic o tym nie wiem) jako dodatek 
do książki okazuje się znakomitym suplementem. 
A jeśli ktoś ma zapędy do muzyki klasycznej to 
może poszukać, popytać. Zachęcam do lektury 
książki.

-=baca=-

SF

•

film

Wyspa
Tytuł oryginału: The Island
Reżyseria: Michael Bay
Produkcja: USA
Scenariusz: Caspian Tredwell-Owen, Alex 
Kurtzman (II), Roberto Orci

Wyspa to słabiutka kalka. Dalsza część recenzji 
zawiera spoilery, więc jeśli masz zamiar film oglą-
dać, czytaj ostrożnie. Wykorzystuje przerobiony 
(zepsuty!) dobry scenariusz jeszcze z Gwiezdnych 
Wrót SG-1 (później wykorzystany także w cie-
kawy sposób w Star Trek: Enterprise, pomysł za-
pewne oparty jest na jakimś starszym opowiadaniu 
SF). Oryginalna historia opowiadała o uwięzio-
nych pod lodowcem robotnikach, którzy po praniu 
mózgu myśleli że pracują, aby odbudować świat 
po wojnie (albo zlodowaceniu).

W „Wyspie” jest podobnie, tyle że lodowiec 
zastąpiono bunkrem, obietnicę odbudowania 
świata tytułową Wyspą, a robotników (uwaga spo-
iler!) sklonowanymi dawcami organów. Wszystko 
przyprawiono, tworząc absurdalną hollywoodzką 
mieszankę pościgów, ucieczek i wybuchów. Mając 
świeżo w pamięci wspomniane wcześniej odcinki 
(oba zrealizowane w przemyślany sposób, inteli-
gentne, poruszające poważne problemy) ogląda-
łem „The Island” bez przyjemności. Dodatkowo 
całość wygląda jak sponsorowana przez przeciw-
ników klonowania jako takiego (podobny w wy-
mowie był Godsend – gdzie autorzy posunęli się 
do jeszcze większych idiotyzmów). Oczywiście 
jest to ocena całkowicie subiektywna – jak każda.

Tomasz Kucza

mailto:baca666@o2.pl
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Anioły i demony
Autor: Dan Brown
Wydawnictwo: Albatros
Stron: 560
Rok wydania: 2005

Robert Langdon, wybitny znawca symboliki 
religijnej, zostaje poproszony przez dyrekto-
ra centrum badań jądrowych CERN, o pomoc 
w identyfikacji niezwykłego symbolu, który
został wypalony na ciele zamordowanego fizy-
ka Leonarda Vetry. Profesor Harvardu w bardzo 
spektakularny sposób wplątany zostaje w sza-
leńczy wyścig z czasem, w którym stawką jest 
zarówno życie wielu ludzi jak i… zabytkowa 
architektura Watykanu. Ale oczywiście nie musi 
stawać do tego wyścigu samotnie. Pomoże mu 
córka zamordowanego fizyka, Vittoria Vetra.

PIERWSZE WRAŻENIA

Anioły i Demony to starszy brat Kodu Le-
onarda Da Vinci. Problem w tym, że czasami 
czytając miałem wrażenie, że to brat bliźniak. 
Chwyty, którymi posłużył się autor, a czasami 
nawet całe sceny są bardzo podobne w obydwu 
książkach. Jako przykład może niezawodnie po-
służyć pierwsza scena, którą w przypadku Anio-
łów i Demonów jak i Kodu można opisać tak 
samo: „W tajemniczych okolicznościach ginie 
człowiek, stając w obronie informacji, na której 
najwyraźniej mordercy zależy”. Oczywiście gru-
bą przesadą byłoby twierdzenie, że książki te są 
identyczne.

ANIOŁY

Książka na pewno nie jest nudna, przesycona 
rozwlekłymi opisami. Czyta się ją nieźle. Ca-
łość akcji, jak w antycznym dramacie, zamyka 
się w dwudziestu czterech godzinach. Zagadka 
goni zagadkę, a napięcie w iście hollywoodz-
ki sposób narasta (jak na Hollywood przystało, 
wraz z odliczaniem na diodowym wyświetlaczu 
umieszczonym na tajemniczym pojemniku).

DEMONY

Już wcześniej wspomniałem o pewnej sza-
blonowości całej historii i jest to dosyć duża 
bolączka Browna. Stawia także na szokowanie 
czytelnika, podając zręcznie przygotowaną mie-
szaninę faktów historycznych i fikcji literackiej.
Tak jak w Kodzie, na pierwszy plan wysuwa się 
Kościół Katolicki, wraz ze swymi tajemnicami 

oraz głęboko skrywanymi sekretami oraz jego 
odwieczni wrogowie. Tym razem na tapetę trafili
Illuminaci. Niestety moim zdaniem w Aniołach 
i Demonach nie udało się tego dokonać tak do-
brze, jak w Kodzie Leonarda Da Vinci.

To, co wprawiło mnie w osłupienie, były nie-
prawdopodobne „efekty specjalne” godne wręcz 
przygód najsłynniejszego agenta w służbie jej 
królewskiej mości. Zabrakło ziarenka realności.

Nie podobał mi się także sposób, w jaki odby-
wał się „wyścig z czasem”. Miałem wrażenie, że 
poruszam się w czasie pojazdem, prowadzonym 
przez bardzo niewprawnego pilota. Szarpnięcia, 
ostre hamowania, nieprawdopodobne zakręty...

Wydaje mi się, że zakończenie jest na siłę 
zaskakujące i nie mogę się zdecydować czy jest 
to wada czy zaleta. Bardziej jednak podobają mi 
się historie, gdzie zakończenie jest zaskakujące 
w sposób naturalny. Ot, całkowicie subiektywna 
opinia.

PODSUMOWANIE

Styl łatwo przyswajalny, akcja wartka, bo-
haterowie dość szablonowi… Hollywood. No 
i oczywiście to, co wyniosło Kod na pierwsze 
listy bestsellerów, czyli tajne organizacje, teorie 
spiskowe, obrazoburczość i zręczna manipulacja 
faktami… Podsuwanie czytelnikowi wskazówek 
i użycie ich jako argumentów do rozwiązania ko-
lejnej zagadki…

Dlaczego Kod stał się tak sławny, a Anioły 
i Demony nie? Moim zdaniem, to tylko zasługa 
tematu i skandalu, który rozpętał się wokół Kodu 
Leonarda. Cała reszta jest bardzo porównywal-
na.

WERDYKT – CZYLI MOJA OPINIA

Pomimo, że negatywów wymieniłem znacz-
nie więcej niż pozytywów, książkę można prze-
czytać w wolnej chwili, dla relaksu. Ostrzegam 
tylko, że nie jest to coś, do czego się wraca po 
jakimś czasie, aby ponownie przeżyć wraz z bo-
haterami ich niesamowite przygody. Ogólnie 
lekkie, łatwe i przyjemne.

M.K.

horror

•••

film

Nieodebrane połączenie
Tytuł oryginału: Chakushin ari
Reżyseria: Takashi Miike
Produkcja: Japonia
Scenariusz: Yasushi Akimoto
Muzyka: Kôji Endô

„Nieodebrane połączenie” jest kolejnym z serii 
swego rodzaju „nowofalowych” horrorów japoń-
skich (albo ogólnie azjatyckich), które powstały 
po słynnym „Ringu”. Nieodebrane połączenie 
– podobnie jak udany „Phone” – stawia w centrum 
telefon komórkowy, ważny, pospolicie używany ga-
dżet. Czy może zostać nawiedzony? Czy może stać 
się przyczyną śmierci kolejnych osób, które dosta-
ją wiadomość głosową z przyszłości? W horrorze 
– oczywiście.

Widać w filmie spory budżet, kilka ciekawych
pomysłów – potrafi nieźle wystraszyć – ale naj-
większą wadą jest ogromna niejasność fabuły. I nie 
mamy tu do czynienia z misternie splecioną, wielo-
wymiarową historią z „Ju-On: The Grudge”,  która 
na potrzeby amerykańskiej wersji musiała zostać 
znacznie spłycona, ale po prostu z serią nie całkiem 
sensownych wydarzeń.

Powstała następna część, zatem całkiem możli-
we, że scenarzyści wiedzą o co chodziło w pierw-
szej i postanowili nieco wyjaśnić… Zobaczymy.

Ciekawym elementem jest dzwonek komór-
ki – zawsze taki sam, wesoła melodyjka, a jednak 
w kontekście rozgrywających się wydarzeń przera-
żająca.

Jeśli lubimy horrory z pogranicza szkoły amery-
kańskiej i nowej japońskiej – warto zobaczyć, w fil-
mie napotkamy bowiem elementy obu. Można też 
załapać parę pomysłów na sesję w Zew Cthulhu.

Tomasz Kucza

horror

••

film

Shutter – Widmo
Tytuł oryginału: Shutter (migawka)
Produkcja: Tajlandia

Tym razem do stworzenia horroru w stylu „Rin-
gu” wzięli się tajlandzcy amatorzy. Efekt – dość 
słaby. Od strony technicznej film jest zrealizowany 
całkiem dobrze, ale fabuła będzie w stanie zaintere-
sować raczej tylko ludzi bardzo przesądnych – bo-
haterzy bowiem łatwo wierzą we wszystkie historie, 
choćby były najbardziej naiwne.

Kilka momentów potrafi utrzymać w napięciu,
chociaż mamy w tym filmie do czynienia z większą 
liczbą zapożyczeń niż w Nieodebranym połączeniu, 
czasem całe sceny są zapożyczone z innych horro-
rów.

Niestety zawodzi także zakończenie. Zamiast 
strasznym, jest zabawne.

Tomasz Kucza

mailto:magnes@poczta.fm
http://www.rebel.pl/product.php/1,371/7999/World-of-Warcraft-The-Board-Game.html?aff=591
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recenzje

urban fantasy

••••

film

Dzienna Straż
Tytuł oryginału: Dnevnoy dozor
Reżyseria: Timur Bekmambetov
Produkcja: Rosja
Scenariusz: Timur Bekmambetov
Muzyka: Maksim Fadeyev
Na podstawie: powieści Władimira Wasiliewa 
i Siergieja Łukjanienki

Dzienna Straż to kontynuacja historii opowie-
dzianej w Nocnej Straży. Ponoć jeszcze mniej 
zgodna z powieścią niż pierwsza część, trudno 
mi to ocenić, bo książek na razie nie czytałem.

Zaraz na początku uderzają niesamowicie 
zrealizowane sceny bitwy, które biją na głowę to 
co widzieliśmy chociażby w Troi. Doskonała gra 
aktorska – wszyscy zachowują się naturalnie, nie 
widać przesadnego (teatralnego) podejścia, jakie 
często występuje w polskich produkcjach. Tłem 
filmu jest współczesna Rosja, można zobaczyć 
jak wygląda świat u naszych sąsiadów. Na pew-
no to bardziej swojskie, niż produkcje osadzone 
na Zachodzie.

Bardzo dobrze zrównoważono elementy hu-
morystyczne i poważne. Przedstawiony świat 
nieustannych zmagań między siłami światła 
i ciemności jest interesujący, niesztampowy, 
widać że żyje, a nie jest tylko filmową dekora-
cją. Ciężko znaleźć film o zbliżonej konwencji
– ubran fantasy nie jest zbyt popularne w Holly-
wood (pamiętam tylko angielski, czyli nieholly-
woodzki, serial na podstawie Nigdziebądź oraz 
– w pewnym sensie – Harrego Pottera).

Klimat psuje trochę natrętny product place-
ment oraz wręcz wtrącanie reklam do akcji. Sła-
bą stroną jest też nieco sztampowe zakończenie, 
które jednak posiada dość nietypową nutkę, któ-
ra zapowiada następne części.

Polecam właściwie wszystkim. Dla Słowian 
obowiązkowa pozycja, oczywiście wcześniej na-
leży obejrzeć także Nocną Straż. Z tego co sły-
szałem warto zapoznać się z książkami, niestety 
do tej pory nie miałem takiej możliwości.

Tomasz Kucza

SF, cyberpunk

••••

serial anime

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex
Tytuł oryginału: Kôkaku kidôtai: Stand Alone 
Complex
Reżyseria: Kenji Kamiyama
Produkcja: Japonia
Scenariusz: Shirow Masamune
Muzyka: Yôko Kanno, Matthew Scott
Na podstawie: mangi Shirowa Masamunego

Nawet w Polsce „Ghost in the Shell” stał się 
znany, podobnie jak „Innocence” – druga część. 
W Stand Alone Complex spotykamy tych sa-
mych bohaterów (Kusanagi, Batou) z Sekcji 9, 
ogólnie (na tyle na ile pamiętam) zachowana 
jest zgodność z GitS, przy czym akcja dzieje się 
wcześniej i nie ma związ-
ku (jak na razie – obejrza-
łem połowę jednej serii) 
z filmami.

Serial jest dobrze zre-
alizowany technicznie, 
choć miejscami może ra-
zić wykorzystanie efektów 
komputerowych (głównie dziwnie odbiegająca 
od całości czołówka, która jednocześnie przygo-
towuje widza na niezwykłość serii). Kreska na 
mój gust jest bardzo dobra, nie to jednak najważ-
niejsze. Ważne są scenariusze, a te są znakomite. 
Każdy odcinek to majstersztyk przedstawiający 
ciekawy pomysł i często zostawiający sprawę 
nie całkiem rozwiązaną.

Bohaterowie starają się rozwikłać kolejne 
zagadki kryminalne przyszłości – bardzo dużo 
tutaj cybernetyki i sieci (w stylu japońskim) oraz 
różnorodnych maszyn i (typowego dla GitS) po-
łączenia maszyn i ludzi. Roboty wspomagające 
Sekcję 9 wprowadzają niespodziewany element 
humorystyczny, szczególnie we wstawkach na 
końcu każdego odcinka.

Oprócz pojedynczych odcinków (jednostrza-
łówek można powiedzieć) przewija się także 
główna fabuła skoncentrowana wokół ciekawej 
postaci (czy może zjawiska) Uśmiechniętego 
Człowieka – niezidentyfikowanego hakera (lub 
swego rodzaju legendy miejskiej), który ukazuje 
się w postaci człowieka z uśmieszkiem (na ry-
sunku obok) zamiast głowy dzięki włamaniom 
i zhakowaniu wszystkich systemów wizyjnych 
w okolicy. Tylko osoby bez cybernetycznego 
mózgu (czyli dno społeczne) jest w stanie zoba-
czyć jego prawdziwą twarz.

Serial porusza problemy człowieczeństwa 
i jego granic, sztucznej inteligencji, istoty świa-
domości, a jednocześnie zapewnia ciekawą roz-
rywkę i kryminalne łamigłówki.

Nie polecam nikomu, kto nie miał styczności 
z anime – lepiej zacząć od filmów – ale na pewno 
wszyscy pozostali mogą obejrzeć i nie będzie to 
stracony czas.

Tomasz Kucza

sensacyjny

•••

film

Obłęd
Tytuł oryginału: The Jacket
Reżyseria: John Maybury 
Produkcja: Niemcy, USA, Wielka Brytania
Scenariusz: Yasushi Akimoto
Muzyka: Brian Eno

Sierżant Jack Starks (Adrien Brody) podczas 
wojny próbuje pocieszyć zagubione dziecko i na-
gle zostaje przez nie postrzelony. Tak wszystko 
się zaczyna. A może nie? Następstwo akcji w fil-
mie jest zagmatwane, dodatkowo przez podróże 
w czasie lub problemy umysłowe Jacka – zależy 
co uznamy za prawdę (chociaż reżyser wydaje 
się wyraźnie obstawiać jedno z tych rozwiązań, 
niekoniecznie wychodzi to filmowi na dobre).

Oskarżony o morderstwo trafia do szpitala
psychiatrycznego, gdzie jest dręczony przez sza-
lonego lekarza. A może jest to po prostu nowa 
metoda terapii, a Jack, w końcu niezbyt zrówno-
ważony psychicznie, w swoich wizjach przesa-
da?

Film utrzymany jest w ciężkim klimacie. Nie 
ma tutaj miejsca na humor, przez cały czas nie je-
steśmy pewni, co jest wizją głównego bohatera, 
a co rzeczywistością. Czy rzeczywiście podró-
żuje w czasie, czy tylko ma szalone wizje, gdzie 
w wyniku uszkodzenia mózgu miesza mu się te-
raźniejszość z przeszłością i przyszłością?

Główną rolę gra Adrien Brody, który przeko-
nująco wcielił się w Jacka Starksa. Gra aktorska 
ogólnie stoi na wysokim poziomie.

Trochę nietypowo potraktowano podróże 
w czasie – ostatecznie nie można na 100% po-
wiedzieć, że naprawdę miały miejsce, ale jed-
nocześnie, mimo naiwności i braku naukowego 
wyjaśnienia są przedstawione na tyle ciekawie, 
że można przymknąć na to oko.

Trochę zawodzi dość klasyczne zakończe-
nie, ale ogólnie całość jest dobrze zrealizowana 
i trzyma w napięciu. Ostatecznie mimo ambitnej 
realizacji jest to tylko prosty romans z wątkiem 
podróży w czasie w tle. Nasuwa się skojarzenie 
z Tokarką Niebios (Lathe of Heaven) – filmem
na podstawie powieści Ursuli K. Le Guin – oraz 
„Efektem Motyla” (który jest owej Tokarki nie-
malże plagiatem).

Tomasz Kucza

mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
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GRAND CHALLENGE

Czy roboty marzą o elektrycznych 
owcach? Raczej nie. A czy marzą o kiero-
waniu wozem na pustyni z zabójczą pręd-
kością? Możliwe.

Grand Challenge to konkurs zorgani-
zowany przez DARPA (Agencja ds. Za-
awansowanych Obronnych Projektów 
Badawczych) po raz pierwszy w 2002 
roku. Nagroda: okrągły milion dolarów 
tak naprawdę dla niewielu zespołów się 
liczyła, bo koszty czasami okazywały się 
wielokrotnie wyższe. Cel: zbudowanie sa-
mochodu-robota, którzy będzie w stanie 
samodzielnie pokonać 200 kilometrów 
przez skalistą pustynię, czas jazdy dziesięć 
godzin. Wygrywa samochód, który dotrze 
na metę pierwszy.

Pierwszy wyścig w 2004 roku zakoń-
czył się porażką – na 13 maszyn, żadna nie 
ukończyła wyścigu, nawet najlepsza nie 
zajechała daleko. Z tego powodu następny 
wyznaczono na październik 2005. Jak po-
toczyły się sprawy tym razem?

PRZED WYŚCIGIEM

DARPA wybrała trasę na pustyni, do-
datkowo rozstawiono na niej pułapki, tak 
aby można było przetestować umiejętność 
pojazdów do poruszania się w trudnym te-
renie z odpowiednią prędkością i na duży 
(ponad 200km) dystans.

Drużyny, które chciały wziąć udział, 
musiały zgłosić swój pojazd  (nie była po-
bierana żadna opłata, wystartować mógł 

każdy, były nawet trzy drużyny z Kanady 
i po jednej z Nowej Zelandii i Francji), zaś 
na specjalnych kwalifikacjach na któtszym 
torze miało zostać wyłonionych 20 drużyn 
do udziału w głównej części konkursu (zo-
stało 23) – w sumie drużyn było 195!

Każdy pojazd musiał być w pełni au-
tonomiczny – trzymać się trasy, wybie-
rać drogę, omijać przeszkody, używając 
GPS-a, kamer, radarów, laserów i innych 
sensorów.

Ostateczną trasę trzeba było pokonać 
w czasie maksymalnie 10 godzin, zwy-
cięzcy zajęła tylko 6 godzin i 53 minuty.

Celem Grand Challenge było przyspie-
szenie rozwoju technologii do tworzenia 
autonomicznych pojazdów w celu ratowa-
nia życia na polu bitwy (jasne, jasne, oczy-
wiście z obronnymi karabinami maszyno-
wymi i wyrzutniami rakiet).

DRUŻYNY I TECHNOLOGIE

Dwadzieścia trzy drużyny wzięły udział 
w ostatecznym wyścigu. Większość spon-
sorowana przez wielkie korporacje, trochę 
drużyn uczelnianych, ogólnie koszta bu-
dowy były tak wysokie, że bez bogatych 
sponsorów się chyba nie obyło (sądząc 
po reklamach na wozach i informacjach 
o sponsorach). Raczej nikt własnym kosz-
tem nie jest na razie w stanie wybudować 
takiego robota.

Niektóre pojazdy wykorzystywały ka-
mery stereo, mapy terenu wysokiej jakości, 
oczywiście GPS (wymagany, bo trasa była 

przekazywana w postaci współrzędnych 
GPS), sieci neuronowe (tak przypuszczam 
po wzmiance o wagach służących jedne-
mu z pojazdów do podejmowania decyzji 
o szybkości jazdy oraz odnośniku do ma-
teriałów o sieciach neuronowych w opisie 
innego), czujniki laserowe (czasem rucho-

publicystyka | artykuł

Tomasz Kucza

W y ś c i g 
R o b o t ó w

nadjeżdża Moloch
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publicystyka

me lub obrotowe i w sporej liczbie), różne 
układy badania bezwładności (żeby napra-
wiać błędy czujników wynikające z drgań 
i wstrząsów pojazdu i żeby pojazd zawsze 
wiedział gdzie jest i jak jest odwrócony), 
sonary, magnetometr (cokolwiek to jest, 
zapewne do pomiaru pola magnetycznego, 
podobnie jak robią to ptaki), stereokamery, 
a jeden z pojazdów był zbudowany modu-
łowo (można było dokładać i odejmować 
czujniki różnego rodzaju).

Pojazdy budowano na bazie gotowych 
pojazdów – głównie terenowych oraz cie-
żarówek – albo konstruowano od podstaw 
(lżejsze pojazdy przypominające księ-
życowe łaziki), w środku siedział sprzęt 
o ogromnej mocy obliczeniowej (jeden 
z pojazdów miał przykładowo czteropro-
cesorowy komputer, inny siedem kompu-
terów, a jeszcze inny aż czternaście!), aby 
umożliwić robotom orientację w terenie 

i analizę w czasie rzeczywistym ogromnej 
ilości napływających z czujników danych.

Nietypowy był pojazd drużyny Blue 
Team (podczas prób przejechał 32km na 
pustyni, ale odpadł w ostatecznych kwa-
lifikacjach) – jednośladowy motocykl ba-
lansujący na zakrętach.

WYŚCIG

Pięć drużyn ukończyło Grand Challen-
ge, cztery z nich zmieściły się w wyzna-
czonym czasie. Wygrała drużyna Stanford. 
Drugie i trzecie miejsce zajęły dwa wozy 
drużyny Czerwonych, czwarte drużyna 
Szarych, piąte żółta ciężarówka TerraMax. 
Reszta pojazdów nie dotarła do mety, cho-
ciaż jeszcze dwa pokonały połowę trasy.

Niektóre odpadały na przeszkodach, 
inne nie wyrabiały się na zakrętach, je-
den z pojazdów trzykrotnie podchodził do 
wzgórza, zanim udało mu się wjechać na 
szczyt, a TerraMax (piąty na mecie, przy-
jechał po czasie) został zatrzymany i wy-
ścig ukończył dopiero rankiem.

Ogólnie jednak zwycięzcy poradzili 
sobie naprawdę dobrze – pierwsze cztery 
wozy pokonały trasę w ok. siedem godzin. 
Stanley, który dojechał na metę z najlep-
szym czasem (wozy były wypuszczane 
z opóźnieniem kilkuminutowym, żeby nie 
było tłoku na trasie), drużyny Stanford, 
rozpoznawał trudność terenu (czy jest pła-
ski czy pofałdowany) i jeśli znalazł płaski, 
to szukał jego przedłużenia (czyli drogi). 
Jeśli znalazł, przyspieszał przyjmując, że 
przed nim leży bezpieczna trasa, a jeśli 
nie, jechał ostrożniej.

MOLOCH NADCHODZI?
Gary Bradski z firmy Intel zażartował

w czasie wyścigu, że… teraz trzeba te ro-
boty nauczyć jak jeździć w korku.

Na razie koszt budowy pojedynczej 
maszyny jest spory, a zastosowanie mi-

litarne mimo wszystko wydaje się po-
zbawione większego sensu (roboty były 
wypakowane aparaturą, prawdopodobnie 
jeden pocisk z karabinu w losowe miej-
sce unieruchomiłby każdego z robotów) – 
zbyt ciężko byłoby uchronić na polu bitwy 
czujniki przed ostrzałem. Mimo wszystko 
wizja Molocha jest bliżej, a z czasem tech-
nologie wynalezione podczas Grand Chal-
lenge mogą pojawić się w nietypowych 
miejscach – najbardziej prawdopodobne, 
że na Księżycu albo Marsie.

Łatwo wyobrazić sobie także zasto-
sowanie w automatycznych maszynach 
rolniczych, czy nawet… ogrodowych (ko-
siarki), czy domowych (odkurzacze). Nie-
które elementy mogą znaleźć zastosowa-
nie w systemach wspomagania kierowcy 
(mimo potwierdzających badań, że tego 
typu systemy rozpraszają kierowcę zamiast 
pomagać), raczej nieprędko jednak auto-
nomiczne pojazdy trafią na szosy. Trudno 
przewidzieć, co by się działo, gdyby jedna 
z takich maszyn spowodowała wypadek 
drogowy z ofiarami śmiertelnymi. Dopóki 
zatem nie będą miały wdrożonych praw 
robotyki Asimova, na szosę nie trafią.

Militarne zastosowanie zapewne mimo 
wszystkich trudności się znajdzie – w koń-
cu nie zawsze uzbrojenie jest tworzone, by 
być super-hiper, ale po to by się sprzedać 
(czyli ważniejszy jest marketing niż prawi-
dłowe działanie). Dlatego pojazdy-roboty 
mogą znaleźć się na polach bitw, chociaż 
raczej nie będę służyć jako wykrywacze 
min (ze względu na ogromny koszt), prę-
dzej do transportu albo zwiadu.

Źródła i więcej informacji:
– Świat Nauki, luty 2006.
– http://www.darpa.mil/grandchallen-

ge/ (także filmy z przebiegu wyścigu)

Wyścig robotów

http://www.darpa.mil/grandchallenge
http://www.darpa.mil/grandchallenge
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Tomasz Kucza

S e r i a l e  f a n t a s t y c z n e
czyli co się zmieniło, krótki przekrój

publicystyka | artykuł

W drugim numerze Wieży Snów ukazał się artykuł „Seriale SF”, który omawiał niektóre z seriali fantastycznych. Postaram się nie du-
blować tamtych informacji, naprawić pewne niedociągnięcia, a jednocześnie uzupełnić przegląd seriali o nowe (przy czym wybieram 
naprawdę tylko nieliczne z ogromnej liczby). Zapraszam przy okazji wszystkich na strony gwrota.com, oraz sajfaj.net – polskie strony 
o serialach (nie tylko) SF.

GWIEZDNA ESKADRA

W artykule „Seriale SF” odradziłem dość 
pochopnie serial „Gwiezdna Eskadra”, tymcza-
sem jak się dowiedziałem, zupełnie niesłusz-
nie, bo mimo pewnych niedociągnięć jest to 
ponoć jeden z najlepszych seriali SF. Niestety 
jest to jeden z tych „zabitych”. Tytuł „Gwiezd-
na Eskadra” to polski odpowiedniki „Space 
Above and Beyond” (czasem tłumacze robią 

dziwne rzeczy), utrzymany jest w klimatach wojennych, opowiada 
losy pilotów z tytułowej (w wersji polskiej) eskadry broniącej Ziemi 
przed inwazją. Całość liczy dwadzieścia cztery (według niektórych 
danych dwadzieścia dwa, zapewne dlatego, że pilot i finał sezonu
traktowano jako półtoragodzinne, gdy tymczasem były podzielone 
na dwie części po 45 minut) odcinki, powstał tylko jeden sezon.

Odcinki zaczynały się słowami: „Myśleliśmy, że jesteśmy sami. 
Wierzyliśmy, że wrzechświat jest nasz. Jednej nocy 2063 roku ude-
rzyli na ziemską kolonię szesnaście lat świetlnych stąd. Teraz jeste-
śmy w stanie wojny. Walczymy, gdy jesteśmy potrzebni, w kosmosie, 
na lądzie i na morzu. Przegrać wojnę to więcej niż porażka; poddać 
się oznacza że nigdy nie wrócimy do domu. Wszyscy musimy odpo-
wiedzieć na wołanie… powyżej i poniżej.”

Na potrzeby serialu zbudowano modele myśliwców „Hammer-
head” w oryginalnej skali (kiedy przewożono je z Japonii złapano 
Rojsanina, który fotografował modele, myśląc, że to nowe myśliwce 
USA). Dwukrotnie nominowany do nagród Emmy.

STAR TREK – NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ

Najbardziej rozbudowana z serii fantastycznych (pięć spin-offów, 
licząc serial animowany, i dziesięć filmów!) przeżywa ogromny kry-
zys. Z powodu zmian kadrowych w Paramount oraz spadku oglądal-
ności Star Treka: Enterprise po raz pierwszy od wielu lat nie ma no-
wych odcinków. Nie wiadomo też, czy Star Trek kiedykolwiek wróci 
na ekrany (chociaż raczej wszystko wskazuje że tak – w końcu wiążą 
się z tym spore wpływy dla telewizji).

Enterprise – ostatni z seriali – zakończył się po wielu perturba-
cjach po czwartym sezonie. Nie doczekał tym samym standardowych 
dla Star Treków siedmiu sezonów. Klęskę serialu fani widzą między 
innymi w B&B – Bermanie i Bradze, którzy byli producentami wy-
konawczymi serii i (ogólnie rzecz ujmując) nie popisali się. Serial był 
bardzo nierówny i mimo lepszych momentów, ostatecznie skończył 
się nieciekawie (ostatni odcinek gromadził wszystko to, czego fani 
nie cierpieli w Entku i pokazywał wszystkie niedociągnięcia).

Przyszłość planowanego XI filmu po klapie finansowej Star Treka
Nemesis (dziesiątego w serii) jest bardzo niepewna, mimo że scena-
rzysta Jendresen (znany twórca serialu Band of Brothers) twierdzi, 
że nic jeszcze nie zostało przesądzone i jest dobrej myśli. W założe-
niach film ma być kolejnym prequelem, początkiem trylogii dziejącej
się w czasach wojny z Imperium Romulan.

Co z tego wyniknie? Nie wiadomo. Na razie ogromną popularno-
ścią cieszył się film „Star Trek: In the Pirkinning” (fińska amatorska
parodia Star Treka i Babylon 5, doskonałe efekty specjalne, mimo 
niedociągnięć naprawdę dobrze się ogląda, recenzja w poprzedniej 
Wieży Snów), w „Star Trek: New Voyages” (serial kręcony przez fa-
nów jako kontynuacja Classical Series z Kirkiem, Spockiem i resztą) 
występują gościnnie aktorzy znani z klasycznego Star Treka (Sulu 
oraz Chekov), zaś w Polsce powstaje fanowski „Star Trek: Horizon”. 
Jak widać więc fani Star Treka nie zniknęli i ciągle chcą oglądać coś 
w swoim uniwersum.

GWIEZDNE WROTA – ROSNĄCA POTĘGA

Kiedy Star Trek walczy o przyszłość, Gwiezdne Wrota urastają 
na nową potęgę w serialach SF. Główny serial – SG-1 – doczekał 
się dziesiątego sezonu (pobił tym samym Z Archiwum X), a spin-off 
Atlantis (moim zdaniem lepszy od pierwowzoru) wchodzi właśnie 
w trzeci sezon (premiera latem). Mimo odejścia z SG-1 niektórych 
aktorów (legendarny Richard Dean Anderson, czyli MacGyver, w se-
rialu grający postać Jacka O’Neila, zrezygnował z udziału, zmienił 

Star Trek X: Nemesis

Tomasz Kucza

mailto:magnes@poczta.fm
http://gwrota.com
http://sajfaj.net
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się też niemal całkowicie skład aktorów drugoplanowych, doszły 
nowe postacie – Mitchel jako dowódca SG-1 oraz Vala, których gra-
ją aktorzy z Farscape), serial nadal cieszy się dużą popularnością, 
a wprowadzenie nowego wroga (Ori, swego rodzaju satyrę na funda-
mentalistów religijnych) nadało mu nową młodość.

Tymczasem Atlantis radzi sobie lepiej niż dobrze, mimo słabszego 
drugiego sezonu nadal zaskakuje naprawdę dobrymi scenariuszami. 
W obu serialach możemy oglądać dobrą grę aktorską (ze znaczną 
przewagą na stronę Atlantis), doskonałe efekty specjalne (seriale po-
siadają własne studio efektów specjalnych w Vancouver), na uwagę 
zasługuje także bardzo dobra muzyka. Atlantis jest osadzone w mie-
ście Prawdawnych w galaktyce Pegasusa, gdzie ludzie ustanowili 
placówkę. Przypadkowo jednak przebudzili hibernujących w oczeki-
waniu na lepsze czasy Wraith – wampiropodobną rasę obcych.

Cechą szczególną – bardzo odróżniającą Gwiezdne Wrota od Star 
Treka – jest ciągłość fabuły, która sięga pierwszych sezonów (nie ma 
za to zgodności z filmem).

Przyszłość Stargate wydaje się niezagrożona, a dodatkowo plano-
wany jest drugi film kinowy (czyżby zamykający serial SG-1?).

BATTLESTAR GALACTICA – ŁAMACZ STANDARDÓW

Battlestar Galactica przebojem zyskał pozycję jednego z najlep-
szych seriali SF w historii. Bardzo mocny pierwszy sezon, trochę 
słabszy drugi (całość otwierał także miniserial emitowany swego 

czasu w polskiej tele-
wizji) cechuje znana 
z Deep Space 9 (ale 
zdecydowanie większa) 
„mroczność” i brak po-
działu na czarne i białe. 
Twórcą serialu jest Ro-
nald D. Moore, produ-
cent wykonawczy „Star 
Trek: Deep Space 9”.

Doskonałe efekty spe-
cjalne, świetna gra aktor-
ska, niesztampowe scena-
riusze, genialna muzyka 
(co sezon wydawany jest 
soundtrack), kręcenie „z ręki” – tworzą specyficzny klimat.

Co więcej scenarzyści nie trzymają się żadnych standardów – nig-
dy nie wiadomo, czy nie zginie główny bohater, czy akcja nie zosta-
nie popchnięta do przodu o rok, a bohaterowie nie pozostają ciągle 
tymi samymi ludźmi. W przeciwieństwie do seriali tkwiących ciągle 
w jednym miejscu (jak przykładowo Star Trek: Voyager), gdzie na 
końcu odcinka „wszystko wraca do normy”, a w następnych nikt nie 
wydaje się pamiętać, co wydarzyło się wcześniej, Battlestar Galacti-
ca ciągle podlega zmianom i każdy odcinek jest mocno powiązany 
z główną fabułą.

Battlestar opowiada historię ludzkiej floty, która po zniszczeniu
przez Cylonów (półmechaniczne istoty, część nie do odróżnienia od 
ludzi) rodzinnych światów (Dwunastu Kolonii) ruszają na poszuki-
wanie Ziemi. Serial powstał na podstawie oryginalnego serialu Bat-
tlestar Galactica, ale ma z nim (na szczęście?) niewiele wspólnego.

FIREFLY – DOBRE SZYBKO SIĘ KOŃCZY

Firefly można śmiało nazwać jed-
nym z najlepszych (najlepszym?) se-
rialem fantastycznym. Naprawdę do-
bre scenariusze, oryginalne podejście 
do tematu – western w kosmosie… 
Trudno cokolwiek serialowi zarzucić. 
Może tylko to, że film kinowy („Se-
renity”) zamykający (niestety) całość 
był nieco słabszy, a jeden sezon to 
zdecydowanie za mało, by nacieszyć 
się przygodami załogi Serenity.

Wydaje się też, że po klapie finansowej filmu kinowego, szanse
na wznowienie serialu w jakikolwiek sposób są znikome. Z drugiej 
strony twórca serialu – Joss Wheldon znany z serii filmów Toy Story
– wydaje się mieć sporą siłę przebicia i wolę do walki o Firefly.

INVASION

Inwazja to jeden z trzech 
seriali o inwazji obcych, które 
ruszyły w 2005 roku. Ma naj-
większe szanse przetrwania 
do następnego sezonu, ale nic 
nie jest jeszcze pewne.

Serial utrzymany jest tro-
chę w klimatach Stephena 

Kinga – niewielkie miasteczko, zmieniający się ludzie, światła w wo-
dzie… Najwyraźniej scenarzyści zaplanowali fabułę z rozmachem, 
ale nie przekonamy się o tym, jeśli serial zostanie „zabity” przez pro-
ducenta. Ma bardzo dobry klimat.

Twórcy zapowiadają, że finał sezonu (na początku maja 2006
roku) będzie „cliffhangerem cliffhangerów” (cliffhanger to zakoń-
czenie odcinka – najczęściej na końcu sezonu – w połowie akcji, 

Battlestar Galactica

Gwiezdne Wrota SG-1, sezon 9

Seriale fantastyczne
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w jakimś ważnym momencie, który zmusza oglądającego do wycze-
kiwania z niecierpliwością na dalszy część).

THRESHOLD

Serial stworzony przez znanego fanom Star Treka Brannona Bra-
gę. Już po wyemitowaniu kilku odcinków, podjęto dezycję o zatrzy-
maniu dalszej produkcji. W sumie powstało trzynaście odcinków. 
Według wielu opinii, które słyszałem, żenująco słaby.

SURFACE

Opowiada o nowej rasie drapieżników, która nagle pojawiła się 
w oceanach świata i jest powodem zmian klimatu. Początkowo cie-
kawy, staje się z odcinka na odcinek coraz bardziej naiwny. Połącze-
nie E. T. z filmem katastroficznym, raczej dla młodszych widzów. 
Serial charakteryzuje dziwny dobór aktorów, miejscami słabiutkie 
efekty specjalne i bełkot pseudonaukowy.

SUPERNATURAL

Film o braciach, którzy polują na potwory. Miejscami ciekawy, 
ma tendencję do wpadania w rutynę typu „co odcinek nowy potwór”. 
Raczej adresowany do amerykańskiej widowni, ma jednak sporo fa-
nów w Polsce. Na pewno spodoba się miłośnikom horrorów amery-
kańskich.

LOST

Serial na pewno jest serialem fantastycznym, chociaż nic wię-
cej na razie nie wiadomo. Miał mocny pierwszy sezon (a właściwie 
pierwszą połowę pierwszego sezonu), później z odcinka na odcinek 
coraz bardziej zamienia się w telenowelę… Opowiada o rozbitkach 
na bezludnej wyspie (ale to chyba wszyscy wiedzą?), która okazuje 
się nie tak całkiem bezludna i pełna tajemnic.

TAKEN

Niedawno w polskiej telewizji, miniserial złożony z dziesięciu 
długich odcinków opowiada historie porwanych przez UFO. Akcja 
dzieje się na przełomie kilkudziesięciu lat, przemyślany i z rozma-
chem zrealizowany pomysł. Jednym z producentów wykonawczych 
był Steven Spielberg.

4400
Serial doczekał się trze-

ciego sezonu. Jest tworzony 
przez doświadczonych scena-
rzystów Star Trekowych. Fa-
buła toczy się wokół 4400 ludzi, którzy zaginęli w tajemniczych oko-
licznościach, by później nagle pojawić się w kuli światła na miejscu 
górskiego jeziora. Jak wiele innych, serial miał słabszy drugi sezon, 
trzeci rozpocznie się w czerwcu.

Dzieje się w dzisiejszych czasach, a główni bohaterzy to para 
agentów – podobnie jak w Z Archiwum X – oraz kilku z porwanych. 
Sporo rzeczy nie zostało jeszcze do końca wyjaśnionych, odcinki 
tworzą zwartą całość (szczególnie w drugim sezonie).

VERITAS: THE QUEST

Serial przygodowy o poszukiwaniach zaginionej cywilizacji, sta-
re artefakty, grobowce, ikony, a także dziwne zjawiska i magia. Se-
rial zabity po trzynastu odcinkach. Głównym bohaterem był Mikko 
Zond, 17-latek, który wraz z ojcem zajmuje się badaniami nad dziw-
nymi zjawiskami i poszukiwaniem starożytnych tajemnic.

RED DWARF (CZERWONY KARZEŁ)
Szalony, komediowy, absurdalny, angielski. Wystarczy? Powstało 

osiem sezonów po sześć 
do ośmiu odcinków. Ak-
cja rozpoczyna się, gdy 
wyciek radiacji spowodo-
wany nieuwagą jednego 
z członków załogi zabija 
wszystkich załogantów. 
Trzy miliony lat póżniej 
odbywający w tym czasie 
karę w komorze hiber-
nacyjnej Dave Lister (za 
sprowadzenie na pokład 
kota) odkrywa, że poza 
nim przeżył tylko (jako 
hologram) fajtłapowaty technik (który spowodował awarię), a na po-
kładzie wyewoluowała nowa forma kota…

Na podstawie serialu powstała gra fabularna.

RYZYKOWNA GRA (HARSH REALM)
Akcja rozgrywa się w wirtualnej rzeczywistości kontrolowanej 

przez renegata Omara Santiago. Hobbes pozostając w stanie comy, 
jednocześnie w wirtualnym świecie próbuje zorganizować podzie-
mie, by obalić Santiago. Serial twórcy Archiwum X. Powstało tylko 
dziewięć odcinków, serial został zamknięty po kłótni Chrisa Cartera 
z telewizją FOX (czasem uważa się także, że powodem była przegra-
na sprawa z autorami komiksu, na którym seria była oparta).

LEXX

Fabuła w skrócie (za imdb.com) – grupa zdesperowanych zbie-
gów uciekających od międzyplanetarnej tyranii, przejmuje potężnie 
uzbrojony statek kosmiczny. Serial liczy cztery sezony bardzo nie-
równej długości (pierwszy to tylko cztery odcinki, ostatni aż 24). 
Można go określić jako komedia SF z elementami fantasy.

MEDIUM

Tytułowe medium – Allison DuBois, matka trzech dziewczynek 
– pomaga w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Widzi zbrodnie 
w snach oraz potrafi się kontaktować ze zmarłymi. Serial został prze-
dłużony na trzeci sezon.

SEAQUEST DSV
Serial znany także w Polsce, rozleciał się na oczach widzów 

w drugim sezonie. Z ekologicznego, ambitnego SF zmienił się w ma-
ło strawną papkę, co ostatecznie doprowadziło do zamknięcia serialu 
po drugim sezonie. Na uwagę zasługiwały naukowe wyjaśnienia nie-
których motywów na końcu odcinka oraz podwodne sceneria, które 
niestety zbyt często były traktowane jak kosmos wypełniony wodą.

SMALLVILLE

Bardzo popularny serial o młodym Supermanie. Aktualnie emi-
towany jest piąty sezon, szósty w przygotowaniu. Ogromny sukces 

Red Dwarf

4400

Tomasz Kucza
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zawdzięcza zapewne dobrym scenariuszom i pozbyciu się naiwności 
typowej dla filmów o Supermanie.

JEREMIAH

Coś dla miłośników Neuroshimy. Serial osadzony jest w 15 lat 
po tym, jak tajemniczy wirus zabił wszystkich dorosłych. Dzieci na 
ruinach starego świata budują nową rzeczywistość. Główni bohatero-
wie poszukują tajemniczego Sektora Valhalla.

Serial zamknięty po dwóch sezonach.

DOCTOR WHO (2005)
Remake dawnego serialu z 1963 roku! Serial jest produkcji an-

gielskiej (a nie typowo: amerykańskiej albo kanadyjskiej), głównym 
bohaterem jest Rose Tyler, młoda ekspedientka wciągnięta przez 
Doktora Kto (tajemniczego obcego podróżującego przez czas i prze-
strzeń) w walkę o uratowanie Ziemi przed inwazją. Serial został 
przedłużony na trzeci sezon.

ZIEMIA 2
Stary i pewnie znany wielu osobom serial. Został zabity po jed-

nym sezonie, z powodu spadku oglądalności (końcówka była słabsza 
niż początek, scenarzyści zaczęli wprowadzać nie pasujące do całości 
elementy – jak np. duchy). Miał ciekawą, nietypową fabułę – grup-
ka ocalałych w katastrofie osadników na „Drugiej Ziemi” odkrywa, 
że planeta ma już mieszkańców – na powierzchni (albo raczej pod 
powierzchnią) żyją dwie rasy inteligentnych istot, z których jedna 
potrafi przenikać do snów. Dodatkowo, mimo że była to pierwsza 
podróż człowieka do gwiazd, na planecie znajdują się inni ludzie.

Pierwszy i jedyny sezon kończył się cliffhangerem. Niestety nig-
dy nie powstała kontynuacja.

I tyle. Zdaję sobie sprawę, że to niewiele w obliczu ogromnej licz-
by seriali fantastycznych, które powstały i powstają cały czas. Może 
jednak ktoś znajdzie wśród tej listy coś dla siebie. Ostrzegam tylko: 
to uzależnia.

Seaquest DSV

Ziemia 2

4400

Z ostatniej chwili (za startrek.pl): „Wytwórnia Paramount Pictures oficjalnie ogłosiła
rozpoczęcie prac nad kolejnym trekowym filmem. Twórcą jedenastego Star Treka bę-
dzie J.J. Abrams, a premiera filmu planowana jest na rok 2008. Abrams, który będzie
zarówno współautorem scenariusza, reżyserem i producentem, jest obecnie znany jako 
twórca popularnych seriali telewizyjnych Lost i Alias. Wiadomo już na pewno, że nowy 
Trek będzie opowiadał o czasach przed TOS, a wśród bohaterów zobaczymy kapitana 
Kirka i Spocka, ich pierwsze spotkanie w Akademii Gwiezdnej Floty i pierwszą misję 
w kosmosie. Oczywiście znane postacie będą grane przez nowych, młodszych aktorów.”
Mój komentarz: nie wygląda to dobrze. Rezygnacja ze scenariusza Jendresena na rzecz 
starego pomysłu „Starfleet Academy” nie wydaje się zbyt dobrym pomysłem, już nie
wspominając o młodym Kirku i Spocku. Tymczasem serial „Battlestar Galactica” docze-
kał się spin-offa „Caprica” (więcej na ostatniej stronie tego numeru).

Seriale fantastyczne

http://startrek.pl
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ŁOTR
Władca Obrączek

Interaktywne opowiadanie ŁOTR powstaje na stro-
nie nieboracy.prv.pl. Prezentujemy kilka fragmen-
tów z dalszej części (pierwsze fragmenty ukazały 
się w Wieży Snów #4). Miłej lektury i niech Niemoc 
będzie z Kimś Innym. Pamiętaj: ty też możesz dopi-
sać fragment!

Wyjaśnienie: Drużyna Obrączki składa się 
z czwórki koboldów (Fredzio, Fill, Pryk, Sery), 
skrzata-czarodzieja Fladnaga, Argona Powsinogi, 
krasnoluda Gluta syna Gromiela, elfa Lego „Kloc-
ki” Las oraz dzielnego Woromira. Zdecydowanie 
wykazują skłonność do napojów wyskokowych.

Magnes: Skrzat Fladnag, rytmicznie uderzając 
skrzydełkami, unosił się nad misą z wodą (…).
– Pochwalony – ryknął Argon, klepiąc czarownika 
po plecach. Plusnęło i po chwili z misy wynurzyła 
się wściekła twarz skrzata.
– Przez ciebie zamoczyłem szal i pas – wysyczał 
przez zęby.

Waltos: – Doskonale gotują, sprzątają, są mali, 
więc mogą spać nawet na szafce, spełniają prak-
tycznie każdy rozkaz! Tylko jeden z nich ma drob-
ną wadę fabryczną, złamany paluszek, ale da się to 
naprawić. To co, 10 sztuk złota za każdego, umowa 
stoi?
– Nie miałeś nas sprzedać tylko zaprezentować 
– mruknął Sery.

Waltos: – Mówiłem, byśmy skręcili przy starym 
dębie w lewo, ale nie! Musieliśmy pojechać pro-
sto do tej diabelskiej kałuży! – wrzeszczał jeden 
z Wrzaskuli.
– Weź ty się kurde nie odzywaj najlepiej, ja tu kon-
templuję – odpowiedział drugi.
– Jak cię walnę, to będziesz prosto pluć!

Magnes: Tymczasem w dolinie Wryntenlej Wiel-
błąd de Półelf (zwany także Metysem) zebrał 
wszystkich na Naradę. Na świeżym powietrzu 
zebrali się wokół stołu i popijając mocne trunki 
radzili. Radzenie wychodziło im bardzo dobrze 
– szybko sobie poradzili z trunkami i zabrali się za 
opowieści. Pierwszy wystąpił Glut, syn Gromiela, 
krasnolud przybyły ze Spodgóry.

numer sponsorowany przez ŁOTRA

ZAGINĄŁ PIES
Cechy szczególne: rudy, ma 

niewielkie mętne oczka, reaguje 
na komendy i ma na imię „Atos”, 

nosi niebieski mundur.

Uczciwego znalazcę prosimy 
o odniesienie na komendę.

mailto:ewajoasia@wp.pl
http://www.dragonlady.pl
mailto:g-ash@o2.pl
http://nieboracy.prv.pl
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Yakcyll: Odchrząknął i rzekł:
– Czy mogę coś powiedzieć?
Nikt nie zgłosił sprzeciwu (choć ktoś odparł: 
„Już to zrobiłeś”), więc krasnolud ponownie od-
chrząknął, podrapał się po głowie, zmarszczył 
brwi i odparł:
– Eeee… zapomniałem.

Aresius: – Pamiętam, jakby stało się to wczo-
raj… – szepnął nagle natchnionym głosem Wiel-
błąd.
– Pewnie dlatego, że to STAŁO się właśnie 
wczoraj… – dodał Fladnag.

Waltos: Po paru dniach wypoczynku bohatero-
wie ruszyli dalej. Jednak po czterech miesiącach 
drogi Faldnag przystanął na moment i powie-
dział: „Pomyliłem drogę. Musimy wrócić do 
miejsca, gdzie wypoczywaliśmy.”

Klops13: Zgodnie z wcześniejszymi planami 
drużyna stanęła u wrót Zum-Kahad-zum-zum-
-Ka. Była to wielka góra, płaska i ten tego, jak 
to góra.
– Eee… i co dalej panowie? – zail…zain…zain-
do…zapytał Fladnag.
– No, ja proponuję, żeby tak może wejść – rzekł 
rzeczowo Argon.

Na skale pojawiły się pęknięcia. W staroja-
kimśtam języku oznaczały: „Witaj podróżniku 
w Zum. Opłata za wejście 20 szatanów. Powiedz 
Orzeszku zamknij się, a zjawi się osobnik, który 
pobierze opłatę i otworzy bramę.”
– Co tu pisze? – spytał Fredzio Fladnaga (…).
– Tu pisze… tu pisze… że mamy mieć 20 sza-
tanów!
Drużyna przeszukała kieszenie. Uzbierało się 
dwa sztany i dwa diabliki.
– Ale żeśmy pojechali po całości – powiedział 
Lego „Klocki” Las.

Klops13: – Wrzaskule na kaszalotach! – wrza-
snął Pryk. – Ratuj się kto może! – i wskoczył 
Glutowi do plecaka.
Tymczasem drużyna rozpierzchła się za okolicz-
ne skały. Wrzaskule wylądowały (mniej więcej) 
po wrotami. Po szybkim odczytaniu tekstu do-
wódca powiedział: „Orzeszku zamknij się!”
– 20 szatanów się należy! – rzekł krasnolud-
-odźwierny, pojawiając się znikąd.
– Dobra masz pan, tylko szybko bo prowadzimy 
pościg.
– Dzięki, już otwieram.
I wielka brama otworzyła się z Hukiem, a potem 
Wraszkule i Huk w nią wkroczyli.
– Szybko, mamy okazję! – powiedział Sery.
Tak oto Drużyna Obrączki wkroczyła do Zum-
-Kahad-zum-zum-Ka zwanego też Moirą (od 
dziwnych malowideł naściennych).

Waltos: – Czy wszystkie krasnoludy są takie 
nieruchawe?
– Tak, zawsze jesteśmy tak nieruchawi, kiedy 
mamy strzałę w plecach.

Magnes: Po pewnym czasie, kiedy natężenie 
światła w grocie zdecydowanie wskazywało, że 
noc zadomowiła się tutaj na dobre (aż wypaliła 
czarne plamy na ścianach), Fredzio krzyknął:
– Ciemność, widzę ciemność!
– Daj spokój – mruknął Fladnag. – Tutaj tak 
zawsze. – To mówiąc, zapalił laskę. Znaczy się 
kijek. Światło rzuciło na ściany długe cienie, 
które odbiły się od nich i opadły na posadzkę 
poturbowane. Wszyscy patrzyli na Pryka, który 
właśnie pchał ogromny głaz w stronę studni na 
środku groty. Czując skupioną na sobie uwagę, 
która mogłaby stanowić prototyp lasera bojowe-
go, kobold zatrzymał się.
– No co? – zapytał.
– Chyba nie zamierzasz wrzucić tego głazu do 
studni? – zdenerwowany Argon zgrzytnął zęba-
mi, ułamując jedynkę.
– Nie – pokręcił głową Pryk. Oparł się o głaz, by 
pokazać, jak obojętny mu jego dalszy los. Tutaj 
fizycy mogliby się spierać, czy to co za chwilę
nastąpiło było możliwe, biorąc pod uwagę tarcie 
statyczne, jednak kamień nagle osunął się spod 
ramienia Pryka i zniknął w studni. Kobold zerk-
nął w dół i uśmiechnął się niepewnie do najeżo-
nego Fladnaga.
– Plusk. Plusk. Lusk – dobiegło z dołu.
– Głęboko – stwierdził Sery.
– Ałaaa, ałaaa, łaaa – odpowiedziało echo ze 
studni.

Doomhammer: I ruszyli, lecz nim dobiegli do 
końca pomieszczenia, przy wejściu ukazał się 
ON. Był wielki i jechał wódą.
– Och nie, to jest Barróg, Niszczyciel Barów, 
Wypijacz Alkocholu, Zguba Walima (założyciela 
Moiry), Wróg Wszystkich Którzy nie Poczęstują 
Go Alkocholem! – krzyknął Flandag. (…)
Jednak pijany Barróg spotknął się i zawalił most, 
powodując upadek zarówno swój jak i Flandaga 
w bezdenną (czyli mającą jakieś 50 cm głęboko-
ści) przepaść.
– Cholera, co za debil, przecież umiał latać! 
– wściekł się Argon.
– Nom, miał skrzydełka – przyznał Fredzio.
– Ale ja mówię o Barrógu. A z resztą bez tego 
opoja w teamie będzie nam lżej.
– Ale Barróg nie był w naszej drużynie – ktoś 
zaoponował.
– Ale tym razem mówiłem o Flandagu!
I tak oto nasi bohaterowie przeszli przez Moirę.

Waltos: – A co to jest Lothlólólólórięn? – spytał 
Glut.
– To taka elifcka wieś – odpowiedział Lego. 
– Jest tam taka bieda, że elfy muszą mieszkać 
na drzewach.

Zielaczek: – Usąd celny Lothlólólólólięn, plose 
pokazac paspolty – odpluł elfi wyrostek o rudych
włosach.
– Co powiedział? – zdenerwował się Fredzio.
– Jakie do ciężkiej cholery paszporty? – Argon 
wyciagnął miecz.
– Ja ci pokaże paszport! – Lego wyciagnął łuk 
i napiął strzałę nie tym końcem co trzeba.

– Dobze chłopaki, zostawciemnie w sspokoju. 
– Elfi wyrostek schował się pod ladą.
Nagle łódką wstrząsnął potężny wstrząs (dziwne 
nie?). Zewsząd rozległy się klaksony. Bohatero-
wie zauważyli, że utknęli w jakimś korku.

Waltos: A TYM czymś był olbrzymi, drewniany 
łoś z pięcioma nogami. Stał na drewnianej plat-
formie z kwadratowymi kółkami. W pewnym 
momencie otwarł się jego brzuch, a ze środka 
wylazł jakiś koleś z długimi włosami, w napier-
śniku i z gołymi piętami. Spytał Fredzia z niena-
gannym amerykańskim akcentem:
– Ekskjuz mi, tchy my yesteśmy w Trui?

kruk: Przenieśmy się na chwilę do Woromira…
Podczas gdy zwiewał z całym zapasem wina, 
ogarnięty żądzą natychmiastowego rozpoczęcia 
libacji, nagle ogarnęło go przemożne uczucie 
winy. Zawrócił i…
– Na niego! – ryknął Fredzio.
– Za wino! – podchwycił Glut.
– Ale, koledzy…
Jednak Woromir nie zdążył wytłumaczyć się ko-
legom, ponieważ natychmiast został rozszarpany 
przez resztę drużyny (potem opowiadali, że to 
orkowie).

tomek_n88: Nazajutrz każdy miał strasznego 
kaca, ale Lego „Klocki” las zachował (o dziwo) 
światły umysł i wszyscy udali się nad rzekę, któ-
rą wcześniej płynęli, aby urządzić Woromirowi 
pogrzeb.
– Czy konieczne jest poświęcanie łodzi? – zasta-
nawiał się zmartwiony Fredzio.
– Nie, ale gdzieś się trzeba pozbyć ścierwa – od-
parł skrzat, popychając łódkę.
U schyłku wodospadu dało się słyszeć „KOLE-
DZY JA TYLKO ŻARTOWAŁEM !!!”, ale nikt 
już nie słuchał. Woleli przespać kaca.

tomek_n88: Dwa koboldy spały w łodzi, koły-
sanie zaczęło ich budzić.
Nagle jeden spytał: Co to jest? – po czym wycią-
gnął z dna łodzi korek.
– Z drugiej strony jest flaszka a to jest korek!!
– domyślił się drugi.
Bez większego zastanowienia zaczęli odwracać 
łódkę, aby zobaczyć, czy faktycznie jest tam bu-
telka, okazało się że była tylko dziura.
Nagle jeden z koboldów zaczął krzyczeć:
– Ja tonę, RATUJ MNIE!!!
– Nie wciskaj kita, brodzimy po kolana MŁO-
CIE!! – odparł drugi.

Co wydarzy się dalej? Czy po rozdzieleniu się 
drużyny Fredzio i Fill dotrą bezpiecznie do 
przeznaczonej do rozbiórki Góry Przezna-
czenia zanim Orkowe Ekipy Rozbiórkarskie 
SauWrona zdążą pozbyć się dowodów? Czy 
Fladnag powróci? Czy Woromir naprawdę 
będzie miał spotkanie z Kostuszką?
Możesz wpłynąć na dalsze losy (pożalcie się 
bogowie) drużyny – na www.nieboracy.wrota.
com.pl/lotr.php?ble.

http://www.nieboracy.wrota.com.pl/lotr.php?ble
http://www.nieboracy.wrota.com.pl/lotr.php?ble
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Krypta
W najgłębszych lochach Wieży Snów znajdziesz najsoczystsze 
i świeżutkie kawałki mięcha – pomysły na przygody, krótkie 
opisy postaci, gadżetów, przedmiotów i lokacji. Zapraszamy 
do miejsca pełnego spokoju i powagi, znużonym niosącego 
odpoczynek, a prowadzącym świeże pomysły.

Renata „Ashnod” Bursa

TKACZKA DZIEJÓW

Od lat nie opuszcza swojego siedliska wybudowanego na 
jednym z niedostępnych górskich szczytów. O jej istnieniu 
krążą jedynie legendy, zresztą zaledwie w niewielkim stopniu 
pokrywające się z prawdą. Nosi w nich różne imiona; najczę-
ściej Tkacza Dziejów, Tego, Który Spisuje Losy czy po prostu 
Kronikarza. Pomimo tego, że bardzo rzadko ją ktokolwiek od-
wiedza, doskonale orientuje się w tym, co się dzieje na świe-
cie. Powiadają, że wszystkie ważne zdarzenia zaszły za jej 
wiedzą i z jej woli.

W rzeczywistości jest opiekunką księgi losów każdej oso-
by żyjącej na świecie. Nieraz bierze do ręki pióro, by dopisać 
do niej jakieś nowe wydarzenie czy sen, spróbować przekazać 
jakąś myśl. Wbrew jednak temu co się o niej sądzi, nie ma 
na wszystko nieograniczonego wpływu – osoby o dość silnej 
woli już nieraz oparły się jej sugestiom.

Obecna Kronikarka pełni swą rolę od kilkuset lat. Od cza-
su, gdy trafiła do biblioteki losów poznała z licznych ksiąg
tajniki magii. Niegdyś próbowała zapobiegać nadchodzącym 
katastrofom czy wojnom; przemieniała się w ptaka, by na 
skrzydłach kruka zanieść ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. 
Zawsze docierała jednak na miejsce zbyt późno; zaczęto wów-
czas opowiadać, że czarny ptak jest zwiastunem nieszczęścia. 
W końcu zaprzestała opuszczania ksiąg i próbuje wpływać na 
zdarzenia za ich pośrednictwem.  Ma jednak swoje ogranicze-
nia – nigdy nie może pisać losów więcej niż jednej osoby na 
raz. Gdy tylko odłoży pióro, dana osoba znów zaczyna decy-
dować o sobie. Pomimo powszechnej wiary w poznaczenie 
– ostanie kartki każdej księgi są puste, do czasu aż się zapiszą 
w ostatniej chwili życia. Jedyne, czego nikt nie wie i na co nie 
ma wpływu to ilość stron, które mu pozostały.

Lecz i tu zdarzają się wyjątki. Praktycznie każdy kolejny 
Spisujący Losy przy pomocy magii pogrubia księgę i doda-
je do niej nowe kartki, przedłużając tym samym życie. Nie 
wiadomo ile lat mogłoby trwać; prędzej czy później taka 
osoba zaprzestaje przedłużania znudzona nadmiarem podob-
nych opowieści. Kronikarz możne też skrócić czyjeś istnienie 

wyrywając jedną z pustych kartek; wyrwanie jednej z zapi-
sanych spowodowałoby utratę pamięci danej osoby odnośnie 
spisanych wydarzeń. Najokrutniejszym czynem jest wrzu-
cenie księgi żyjącej osoby do ognia; kończy się zawsze dla 
niej śmiercią w męczarniach. Choć sama Tkaczka Dziejów 
nie posuwa się prawie nigdy do tak drastycznych metod, ma 
świadomość, że to ostatnie mogłoby spotkać i ją. Dlatego o ile 
to możliwe – stara się nie zostawiać na długo swojej coraz 
grubszej księgi bez opieki. Oprócz ksiąg żywych w bibliotece 
znajdują się również tomy dziejów osób zmarłych w różnych 
epokach. Jak długo taka księga istnieje, pamięć o jej bohaterze 
nie pójdzie w zapomnienie; jednak nawet pod troskliwą opie-
ką Kronikarza, każdy tom prędzej czy później obróci się w pył 
niszczony destrukcyjną siłą czasu.

Podobno obecna Tkaczka Dziejów szuka następcy, aby ob-
darzyć go obowiązkiem opieki nad tomami życia, jak i płyną-
cą z tego mocą. Może właśnie w tej chwili bierze jego księgę 
do ręki, aby za pomocą opowieści o sobie przyciągnąć go do 
biblioteki…

Wojciech „Gulash” Ośliźlok

Kinga „H
ollow

” Spiczko

mailto:ashnod@interia.pl
mailto:g-ash@o2.pl
mailto:hollow@autograf.pl
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JEREMY
Widziałeś Jeremego?? Nie szkoda. No, może nawet lepiej.
Jak z nim gadać to nawet do rzeczy gość. Całkiem fajnie gada. Młody, a ile ma historii 

w zanadrzu. Jak to kapusta nie chciała rosnąć u niego w ogródku, że ogórki pięć lat temu 
były za zielone. I że jakoś tak dziwne ślady widzi w kukurydzy… Może to Ciebie w tej 
chwili nie ciekawi, ale wierz mi, że jak zobaczysz Jeremiego, będziesz słuchał z najwyższą 
uwagą.

Z wyglądu taki żylasty. I to chyba mu przeszkadza. U niego samego nie do końca. Ale 
jak komuś wyłażą żyły, to się trochę denerwuje. Widać u siebie już się przyzwyczaił. Zresz-
tą zawsze pije jakąś kawę na ciśnienie. I to chyba go tak rozsadza.

Wiesz lepiej nie patrz się na jego żyły, a tobie akurat widać nitki niebieskie spod skóry. 
Raz siedzieliśmy przy ognisku. Jak zaczął nudzi… opowiadać o ogórkach, ktoś coś z nu-
dów wspomniał, że mu żyły wylazły. Jeremy widocznie stwierdził, że nie do końca. Bo mu 
je powyrywał. On jakoś tak wszystko dosłownie bierze.

Więc jak na pustyni spotkasz gościa, żylastego i wysokiego, w zmarnowanym ubraniu 
i dziwnych butach… I jak jeszcze zacznie gadać o jakiś warzywach w ogródku… Lepiej 
podziel się spostrzeżeniami ogrodniczymi albo wiej od razu.

Jeremy jest dziwny. Ale ponoć ktoś z nim się może dogadać. Ale to chyba ogórki…

Jeremy, to młody 25 letni chłopak. Blond włosy, zgolone po bokach i z tyłu. Wysoki 
i z obłędem w oczach. Ale co się dziwisz? A jakby tak Tobie rozsadziło ciśnienie rodzinę 
na Twoich oczach? Cieszyłbyś się? Jeremy się nie cieszy. Od paru ładnych lat. Opowiada 
dowcipy, ale niezbyt śmieszne. Takie z typu czarny humor. 

Ogólnie całkiem normalny. Oporządza grządki. Mówi o warzywach. I strzela do kre-
tów albo wszystkiego, co narusza jego święty ogródek.

(WSPÓŁCZYNNIKI POD FATE/FUDGE)

Jeremy
siła – dobra
inteligencja – kiepsko
ogrodnik – świetny
„spieprzaj krecie” (trafienie w każdego szkodnika – kimkolwiek/czymkolwiek jest, narusza ogródek) – świetnie
czarny humor – średnio
dwururka – średnio
gadanie o niczym – dobre
opowieści niesamowite – bardzo dobre
zapamiętywanie – dobre
ogrodnictwo – dobre
warzywa – średnio
owoce – średnio

dwururka
“wali, czym popadnie” [] – ładujesz, co chcesz i walisz. Tylko z prochem jest problem – działa jak rusznica
“wali, ale słabo”

Tomasz Kucza

MALOWIDŁA PIERWOTNYCH

Archeolodzy odkrywają rysunki naścienne na całej Ziemi. Dla-
czego nie wprowadzić takiego motywu do gier fabularnych? Ry-
sunki przodków goblinów na skałach mogą początkowo wydać się 
dziwnymi zaciekami, dopóki człowiek nie przyjrzy się dokładniej.

Malowidła mogą być tylo ozdobnikiem – wyobraźcie sobie 
minę drużyny, gdy zatrzymują się w jaskini, a ta okazuje się cała 
pokryta rysunkami goblinów z wielkimi fallusami goniącymi po 
stepach dzikie zwierzęta. Oczywiście lepiej z takimi rysunkami, 
nie przesadzać, bo można nieźle drużynę rozbawić. Zawsze jednak 
uświadomią graczom, że świat gry żyje, nie jest tworem zawieszo-
nym w próżni – ma przeszłość.

Mogą być elementem historii – pokazać, że dane ziemie za-
mieszkiwało plemię odprawiające tajemnicze rytuały, które odci-

snęły piętno na późniejszych losach tego miejsca. Ba! Mogą po-
kazywać przedwiecznego boga, ogromne monstrum, które – jak 
zapowiadają okoliczni mieszkańcy – niedługo powróci.

M
arek „Farvus” Tarnaw

ski

mailto:baca666@o2.pl
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:maretar@o2.pl


96 Wieża Snów #9

w
w
w
.w

ie
z
a
sn

o
w
.p

r
v
.p

l
krypta

-=baca=-

BIMBER

Chyba się spotkaliście z plakatem z czasów komuny, gdzie na-
pis głosił „Picie bimbru powoduje ślepotę”?

Dwa dni temu syn lokalnego magnata nagle oślepł. Trzy 
dni wcześniej rozmawiał ze staruszką, która uznawana jest za 
wieszczkę. Chciał się poradzić, co dalej czynić, bo napłodził 
w ciągu miesiąca około troje dzieci. Staruszka dała mu trzy wo-
reczki z kamyczkami, które miał dać trzem „lubym”. Raz, że już 
w ciąże nie zajdą to i może nie urodzą. Wieczorem szlachecki bo-
nvivant poszedł wraz z dwoma znajomymi zapić smutki w karcz-
mie. Jak się na drugi dzień okazało, bądź też i nie dla niektórych, 
bonvivant i kompani nic nie widzieli. Byli ślepi. Tatuś rozpętał 
burzę i od razu rozporządził śledztwo. Karczmarz jednak miał 
szczęście. Wszystko poszło na staruszkę, to ona dała przeklęte ka-
mienie. Bohaterowie jako siepacze prawdopodobnie mogą zostać 
wysłani by zabić „złą i potężną czarownicę”. Staruszka jednak 
wyprowadziła się do chatki w lesie, wiedząc o tym, że i tak okaże 
się, że „kamienie” są tylko bryłkami ze stwardniałym nawozem 
i działać nie będą.

Gracze mogą mieć niezłe pole do popisu. Mogą zabić „jędzę” 
i pójść po wypłatę albo doszedłszy dzięki plotkom o lewym alko-
holu wydać karczmarza. Ten może jednak zapłacić za trzymanie 
w tajemnicy, że pędzi niebezpieczne trunki. No, ale, że sprawa 
jest i tak nadzwyczaj delikatna, to panny z brzuchem będą chcia-
ły swego w tej historii – bonvivant nie spotykał się z byle, kim, 
a bastarda w rodzie nie chce nikt. Gracze chyba też będą musieli 
zakombinować tak, aby im się nie dostało. „Bo jakże to tak?! Mój 
syn na pewno się tak nie zapił. I nie prowadzi się tak!”

-=baca=-

ICE9
– Potrafi przenosić się przez sieć elektryczną, i sam się kopiuje

wielokrotnie. Zawiesza system i kasuje pliki. Kurier z nośnikiem 
ma przybyć jutro. Plac Waszyngtona.

– Przecież on omija firewalle!
– Tak i dlatego jest taki niebezpieczny.

Niedawno w media i sieci rozpowszechniono plotkę wirusie 
Ice9. Polak robi tyle szumu, co problem tzw. Y2K, czyli roku 
2000, kiedy to miały stanąć wszelkie urządzenia z powodu błę-
dów. Panika jest ogromna. I sięga nawet urzędów państwowych. 
Nikt nie wie jednak dokładnie, o co chodzi. W sieci netrunnerzy 
śmieją się z tego. „I co mi, kurwa, może żelazko na pralkę prze-
programuje?! Dajcie mi to, to zrobi sobie Alfa Romeo z mojego 
Pontiaka! Nie no, przez gniazdko z prądem mi wylezie! Boshe.” 

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. I to duże. 
Cały szum powstał z dwóch powodów. Podano miejsce, gdzie ma 
być kurier. Nawet drogę, którędy będzie jechał. A wszystko to po 
to, aby władze skierowały całe służby bezpieczeństwa w drugi 
koniec miasta. W tym czasie na drugim końcu miasta grupa prze-
stępców okradnie bank, zaś kolejna grupa konwój z pieniędzmi 
dla drugiego banku.

A może masz netrunnera w grupie i już słyszał o tym przekrę-
cie. „Jeśli macie wtyki, to może sami sobie coś uszczkniecie.”

-=baca=-

SZAMPONETKA

Widzieliśta kiedyś tegoło elfika-fircyka? Kie to dziwo! Siakieś
trawiaste kudły nosi.

Czy myśleliście kiedyś jak się bawią ludzie na karnawale 
w innym świecie. Albo jak malują włosy elfy w Starym Świecie. 
Potrzeba mieszanki kilku ziół, może korzenia, oko żaby i tym po-
dobne śmieszne rzeczy. A może kiedyś zastanawiałeś się, jakby tu 
przemalować włosy. Wydaje mi się, iż ta babcia na Tagu ma dla 
Ciebie remedium. Sprzedaje szampony koloryzujące. Kilka sztuk 
szylingów i będziesz miał włosy jakie chcesz.

Sam efekt można wykorzystać zabawowo. Może być też roz-
wiązaniem problemu dla elfa, któremu schodzi farba z włosów. 
Albo dla zabójcy trolii, którego słabo widać w lesie, bo włosy 
już nie tak pomarańczowe jak kiedyś. Może to być ratunek, jak 
i problem. Wyobraźmy sobie małą wieś, gdzie nawet słońce się 
spóźnia. Wszyscy to ciemniaki. I nagle jednemu z bohaterów, 
który akurat kupił szampon, aby umyć włosy (choć to wątpliwe 
bardzo), włosy stają się zielone. Jak spaczeń, o którym słyszeli 
wieśniacy. Na domiar złego pojawia się łowca czarownic, który 
przybywa z misją „by oczyścić te ziemie”. Chyba już nie tak do 
śmiechu może być bohaterom.

Choć jeśli mamy bohaterów, co to nie wyznają jako boga 
BHP, możemy zastosować inny chwyt. Co powiecie na egzotycz-
ny drink w karczmie o nazwie „zielony szampoon”. Wstawieni 
gracze raczej wezmą to za jakiś wytrawny szampan. A jak będzie 
drogi, to tym bardziej wypiją w myśl zasady „ co drogie, to moc-
ne”.

Adam „Khogall” Marciniak

POCAŁUNEK GRZMOTU

Podróżnicy! Szlachetni Panowie! Tak, Wy! Przysiądźcie się 
i opowiedzcie staremu krasnoludowi, co w dalekich krainach sły-
chać. Piwa, karczmarzu! Piwa nam daj!

*  *  *

A słyszeli panowie może legendę o Pocałunku Grzmotu? Nie? 
To właśnie ten wspaniały artefakt prowadził największych krasno-
ludzkich wojowników do zwycięstwa w najważniejszych bitwach. 
„Cóż to?” – panowie pytają? A tego to akurat nikt nie wie. Wieści 
o „Pocałunku” zaginęły dawno temu, tak samo jak ów przedmiot. 
Ech… miło się rozmawiało, ale niestety muszę już iść. Miłego po-
dróżowania, szlachetni panowie! Bywajcie!

*  *  *

Tajemniczy „Pocałunek Grzmotu” jest niczym innym, niż 
najmocniejszym piwem, jakie kiedykolwiek uwarzyły krasnolu-
dy. Nazwa pochodzi od „kopa”, który, jest taki, jakbyś „grzmot 
w d… no, w zadek, pocałował”. Co gracze zrobią z tak potężnym 
trunkiem?

mailto:baca666@o2.pl
mailto:baca666@o2.pl
mailto:baca666@o2.pl
mailto:addam66@gmail.com
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Adam „Khogall” Marciniak

SIANOWŁOSY
bohater niezależny do Wiedźmina 

IAN „SIANOWŁOSY” FEROE 
Rasa: Człowiek
Wiek: 45 lat
Cechy: Po:2 Ko:1 Si:1 Zm:3 Zw: 2 Zr:2 In: 3 Og:4 Wo:2

UMIEJĘTNOŚCI

Języki: Wspólny: 4  Starsza Mowa: 2, Nasłuchiwanie:1, Rzuca-
nie:1, Skradanie:1, Spostrzegawczość:2, Unik:1, Walka Bronią:2 
Walka wręcz:1, Wiedza: okolica1, historia:4, legendy:2, Przekup-
stwo:1, Geografia:3, Etykieta: 3, Czytanie i pisanie: Wspólny:3
Starsza Mowa:2, Rozmawianie:4, Jeździectwo:1

OSOBOWOŚĆ

Honor (4), Przygoda (3), Reputacja (2)

WYPOSAŻENIE I UBIÓR

Luźne spodnie, skórzane buty, zielony płaszcz z kapturem, ob-
szerna tunika z materiału, aksamitna koszula, skórzany pas, kij 
podróżny, sztylet za pasem i w rękawie, 400 denarów.

OPIS OGÓLNY

Oficjalnie historyk i podróżnik, jeździ po świecie, pisząc mapy
i badając historię. Często zatrzymuje się u bogatszych szlachci-
ców lub mieszczan, gdzie za gościnę odwdzięcza się historycz-
nymi opowieściami i legendami. W rzeczywistości jest to szpieg 
z Cintry, który podczas podróży zbiera informacje i przekazuje 
wywiadowi w swoim kraju. Znakomity mówca i miłośnik zaga-
dek.

WYGLĄD

Wysoki (ok. 180cm) i szczupły, żeby nie powiedzieć chudy. Po-
ciągła twarz z odstającymi kośćmi policzkowymi; orli nos; zarost 
wyłącznie dookoła ust; włosy przypominające siano, od czego 
pochodzi jego przydomek.

ULUBIONE POWIEDZONKA

„A nie mówiłem?” (nawet, jeśli nie mówił); „Tak właśnie my-
ślałem” (nawet, jeśli nie myślał); „Powinniśmy pomyśleć o tym 
wcześniej” (w razie sporej wpadki); „w najgorszym tego słowa 
znaczeniu” (o czymś, co mu się nie podoba).

Tomasz Kucza

STATE PRISON
Neuroshima, postapokalipsa

Dawniej więzienie stanowe stoi w ruinie od buntu w 2030 
roku.  Niedawno budynek zajęła grupa End of Days Clan (EDC 
– czytaj idisi). Twierdzą, że są byłymi żołnierzami, ale wyglądają 
raczej na nastolatków, którzy spędzali zbyt dużo czasu na grze 
przy komputerze. Pozory jednak mylą. EDC posiada niesamowi-
tych snajperów, medyków, speców od materiałów wybuchowych 
– ogólnie tworzą wyszkolony oddział paramilitarny, który zajmu-
je się głównie polowaniem na mutki oraz pilnowaniem porządku 
w okolicy.

EDC bronią State Prison, jak nazywają swoją siedzibę, zdoby-
wają żywność i zapasy w wypadach albo handlując z miejscowy-
mi (których otaczają ochroną). Aktualnie grupa liczy czterdzieści 
osób, wątpiwe, by przyjęli nowych, chyba że znacznie uszczupli 
się ich liczba. Spotykając się z przedstawicielami klanu, możemy 
być pewni, że gdzieś w pobliżu czają się snajperzy, a w ewentual-
nym starciu nie mamy szans.

Wszyscy posługują się ksywkami, nikt nie zdradza nazwisk. 
Grupą od początku istnienia przewodzi Colonel, zastępcą jest 
Black Bitch (Afroamerykanka, doskonała w walce wręcz, spe-
cjalistka od broni ciężkiej). W State Prison ukryte są różnorakie 
bronie – podobno nawet czołg Abrams, ale nikt go dotychczas nie 
widział – w tym moździerze, ciężkie karabiny maszynowe, zapa-
sy amunicji i granatów. Z tego powodu często zdarzały się próby 
rabunku, ale grupa jest w stanie obronić się nawet przed znacznie 
liczebniejszym wrogiem.

W EDC znajduje się także dwóch techników – Byteripper 
i Sonofabitch (starszy, łysiejący facet, często padają żarty, że jest 
synem Black Bitch), którzy specjalizują się w rozbieraniu i prze-
programowywaniu maszyn Molocha. State Prison leży blisko linii 
frontu i ostatnimi czasy EDC coraz częściej angażuje się w walkę 
z maszynami, chociaż mówią, że strzelanie do „puszek” ich nie 
rajcuje.

Niektórzy twierdzą, że magazyny w podziemiach więzienia 
stają się coraz bardziej puste i klan zastanawia się nad sposobem 
ich ponownego zapełnienia. Szczególna nadzieja pokładana jest 
w szalonym projekcie techników zbudowaniu minimolocha (jak 
go nazywają), który potrafiłby rozwijać własne maszyny i oszu-
kiwać maszyny Molocha, aby kraść technologię „większego bra-
ta”.

Nie wiadomo na jakim etapie są prace, ale okoliczni ludzie 
mówią, że pewnej nocy widziano w więzieniu światła, a na dzie-
dzińcu rozbierano ogromną, podobną do żółwia, maszynę bojo-
wą.

Kuba Kujaw
a

Tomasz Kucza

TRASH BAND
Neuroshima, postapokalipsa

Grupka podstarzałych muzyków założyła objazdową trupę, 

która specjalizuje się w muzyce udającej muzykę rockową, ale 

wykonywaną bez wzmacniaczy, czy też gitar elektrycznych. 

Posiadają na wyposażeniu różnego rodzaju instrumenty własnej 

konstrukcji, większość piosenek to stare przeboje, ale wykonują 

także własne kompozycje.

Trash Band stała się popularna na całym wschodnim wybrze-

żu. Trupa aktualnie jeździ z własnym menedżerem i ochronia-

rzami. Z pogardą wyraża się o wszelkiej innej muzyce, czy ze-

społach, a szczególnie ostro reagują na odtwarzanie twórczości 

sprzed apokalipsy.

Członkowie Trash Band do Old MacCarthy, Donovan, Sulli 

i Said.

mailto:addam66@gmail.com
mailto:magnes@poczta.fm
http://digart.pl/member.php?nick=nail85
mailto:magnes@poczta.fm
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Kuba Kujaw
a

Tomasz Kucza

PIRAMIDA
Neuroshima, postapokalipsa

Widziałem piramidę. Zielona, zwieńczona światłem niczym 
świeca pośród dżungli. Przyciąga, nęci, trudno to pojąć zwykłym 
ludziom, ale w pewnym sensie pokazuje sens istnienia. Można po-
jąć dlaczego się tutaj znajdujemy, doznać oświecenia. Byłem tam, 
widziałem piramidę. Chory? Nie jestem chory. Po prostu staję 
się nowym człowiekiem. Lepszym, przedstawicielem nowej rasy, 
doskonałej, aniołem, motylem przeobrażonym z poczwarki. Zgaś 
lampę, razi moje oczy…

Daleko na południu, w granicach neodżungli, znaleźć można 

dziwną piramidę rozświetloną fluorestencyjnym światłem. Nie-

którzy mówią, że zmienia osoby, które na nią patrzą – doświad-

czają efektów podobnych do zażycia Tornado, dodatkowo uzależ-

niają się od tego. Czasem w pobliżu można spotkać jednocześnie 

kilku ludzi wpatrujących się w światło – przygodnych podróżni-

ków lub stałych bywalców.

Podobno piramida przekazuje uzależnionym jakieś rozkazy, 

które potem nieświadomie wykonują. Indianie uważają budowlę 

za przeklęte miejsce, obwarowali znakami zakazu i trzymają się 

z dala. Tymczasem gruchnęła plotka, że komuś udało się dostać 

do środka i znalazł ogromne ilości złota. Niestety później umarł 

od tajemniczej choroby, podobnie jak osoby, które weszły w po-

siadanie przeklętego złota. A może choroba to tylko plotka?

To nie wszystko. Jeśli ktoś zdecyduje się odnaleźć piramidę, 

może się okazać, że napotyka dziwne przeszkody – jakby ktoś 

próbował ukryć prawdę. W dżungli miejsca strzegą strażnicy. 

Dlaczego tak zależy im na niedopuszczeniu wędrowców do ta-

jemniczej budowli? Dlaczego wszyscy są tak samo ubrani – jakby 

w mundury – i mają jednakową broń? Czy chronią wędrowców, 

czy piramidy? Z czyjego polecenia? Czy są uzależnienie od ta-

jemniczego światła, a może wszystko to plotka i piramida tak na-

prawdę nie istnieje, a wędrowcy tylko gubią się w otchłani neo-

dżungli skuszeni legendami Indian?

Tomasz Kucza

JEDNOOKI MILES
Neuroshima, postapokalipsa

Miles ucieka przez całe stany, nigdzie nie zagrzewa na dłużej 
miejsca. Wszystkim opowiada tą samą historię: ukatrupił Rogersa 
– szefa gangu motorowego z północy – teraz członkowie bandy 
ścigają go przez całe Stany. Nieciekawie, chętnie w zamian za 
pomoc, informacje albo zapasy naprawi coś – jest doskonałym 
mechanikiem, szczególnie dobrze zna się na motorach i samocho-
dach.

W rzeczywistości Miles nazywa się Miles Rogers i był zało-
życielem i szefem gangu. Zestarzał się, stracił zainteresowanie 
i chciał resztę życia spędzić w spokoju. Niestety reszta grupy nie 
była zadowolona z decyzji szefa – szczególnie, że zniknął z całą 
kasą. Teraz powstrzymuje się przed używaniem motorów – człon-
kowie gangu znają bowiem jego zamiłowanie do tych pojazdów – 
ale czasem może się zdarzyć, że po naprawieniu maszyny, zniknie 
w oddali w obłokach spalin, zanim właściciel zdąży zareagować.

Miles część gambli schował, resztę wozi ze sobą, nie ma skru-
pułów – zajmował się wszelkiego rodzaju rabieżami i nie zawaha 
się, jeśli będzie musiał zabić, nawet małe dziecko.

Nie lubi dużo mówić, woli słuchać. Numeru N301 na czole 
zarobił dzięki jednej z maszyn Molocha, którą gang napotkał na 
rubieżach. Nie chwali się tym, ma bowiem podejrzenia, że może 
w jakiś sposób ściągać Molocha do miejsc, gdzie przebywa. Oko 
stracił w tym samym czasie, zamiast tego ma mechaniczne, które 
jednak nie działa, ale nie daje się też wyjąć. Zakrył mechanizm 
opaską i jeśli ktoś zobaczy, co się pod nią kryje, Miles postara się, 
by ta osoba wąchała kwiatki od spodu.

http://digart.pl/member.php?nick=nail85
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
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Tomasz Kucza

NATASZA
Neuroshima, postapokalipsa

Natasza mówi z wyraźnym rosyjskim akcentem, twierdzi że 
pochodzi z Moskwy, ale przyjechała do Ameryki pomóc w walce 
z Molochem, bo słyszała że kowboje sobie nie potrafią poradzić
z blaszanymi puszkami. Jest arogancka, pewna siebie i lubi do-
brą zabawę. Zawsze nosi ogromną szablę, którą – jak twierdzi 
– odziedziczyła po dziadku. Oczy skrywa pod ciemnymi okula-
rami, nawet jeśli jest ciemno. Nie wspomina nikomu, ale ponoć 
ma jakąś wadę wzroku – chociaż jeśli ktoś o tym wspomni, może 
skończyć z mieczem w bebechach.

Przeszlość Nataszy nie jest znana. Teraz podróżuje po Stanach, 
zazwyczaj uczepiona jakiegoś mięśniaka, którego wcześniej czy 
później zostawia ze złamanym sercem, a czasem nawet dziurą 
w czaszce. Jeśli ktoś zdecyduje się słuchać – a głos Natasza ma 
przenikliwy, i kiedy się odezwie zaraz cichną wszystkie rozmowy 
i wszyscy słuchają właśnie jej – dziewczyna opowiada różne teo-
rie spiskowe, zawsze inne, czasem przeplata z ostatnimi wydarze-
niami, wysnuwając skomplikowane wnioski. Im więcej wypije, 
tym większe absurdy opowiada. Czasem jednak w słowach Na-
taszy kryje się prawda – jest bowiem uważną obserwatorką, poza 
tym wiele razy widywano ją u boku ważnych osobistości świata 
po apokalipsie – co może wpędzić dziewczynę w kłopoty.

Nigdy nie prosi o pomoc, ale jeśli naprawdę potrzebuje wspar-
cia, najczęściej próbuje uwieść członka jakiejś większej drużyny 
albo po prostu – bez słowa wyjaśnienia – wprasza się do bandy.

Cięty dowcip i skłonność do trunków, często omal nie kosz-
towały ją życia, ale jeśli dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, 
natychmiast trzeźwieje – tak, że niektórzy przypuszczają, że ma 
mocniejszą głowę niż się wydaje i często udaje nietrzeźwą – nie 
zastanawia się też długo, zanim pociągnie za spust albo wyjmie 
szablę.

Chociaż czasem może się wydawać, że się zadomowiła w jed-
nym miejscu lub nawet zakochała w kimś, z kim wędruje, zawsze 
następuje moment, kiedy zmienia zdanie – jakby wywracała się 
cała jej osobowość – i w jednej chwili rzuca wszystko i rusza 
w świat. Najczęściej z nowymi teoriami spiskowymi do opowia-
dania.

Tomasz Kucza

TYRAN
Aradan Morn – w rzeczywistości Lui Gualdamelli, mag ze sław-

nego rodu czarowników – posiada ogromne umiejetności przywód-
cze i jednocześnie potężną żądzę władzy. Postanowił zostać co 
najmniej królem – i do celu dąży w przemyślany sposób, konse-
kwentnie, krok po kroku.

Zmienił nazwisko i został gierkiem pewnego rycerza, od któ-
rego nauczył się etyki. Uwiódł córkę znanego wielmoża, żeby do-
wiedzieć się wszystkiego o intrygach i mieć informacje z wyższych 
sfer. Aby dostać się w szeregi arystokracji nakłonił czarami pew-
nego starca, by uznał go za syna. Później uśmiercił przybranego 
ojca i miał już w posiadaniu – niewielkie i zadłużone, ale zawsze 
– włości. Później dążył coraz wyżej w hierarchii, zawsze wiedząc, 
po której stronie się opowiedzieć – wspomagając się magią, zna-
jomością intryg, doskonałym wyczuciem. Zdobywał coraz lepsze 
znajomości, skłócał jedne frakcje z drugimi… Ostatecznie stał się 

zaufanym człowiekiem władcy kraju, zarządza wywiadem i powoli 
staje się Szarą Eminencją. Ale to Aradanowi nie wystarcza. Chce 
pełni władzy – dlatego podtruwa królewiczów, uśmiercił królową 
(wypadek podczas wyjazdu do sąsiedniego królestwa), trzyma kró-
la w ryzach swoich czarów i stara się doprowadzić do zmiany pra-
wa dziedziczenia tronu.

Ale wraz z wiekiem u Morna ujawniła się mania prześladowcza, 
zaczął wszędzie widzieć wrogów, zabił wielu z ongiś zaufanych 
przyjaciół, zapełnił więzienia, a szafoty pokryły się krwią.

Coraz częściej buntują się poddani, ale stary czarownik także 
to chce wykorzystać – aby obrócić ludzi przeciw staremu królowi 
i stać się dla złych rządów alternatywą. Czy uda mu się? A może 
ktoś poprosi graczy o pomoc w powstrzymaniu szaleńca.

Szybko okaże się, że choroba umysłowa czarownika postępu-
je, ma nawet rozdwojenie jaźni i często jedna osobowość morduje 
przyjaciół Aradana, a Aradan zabija kolejnych, myśląc, że tamci 
zabili owego pierwszego.

http://digart.pl/member.php?nick=nail85
mailto:magnes@poczta.fm
mailto:magnes@poczta.fm
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l Plany wydawnicze

Jak zwykle zebraliśmy trochę (podkreślam to słowo) informacji o planach wydawniczych pol-
skich i zagranicznych wydawnictw erpegowych na najbliższy kwartał. Poniższe informacje są 
niepotwierdzone i mogą zawierać błędy, poza tym obsuwy są już tradycją na polskim rynku 
RPG.

Wydawnictwo Portal (za planem wydawniczym na stronie i forum)

► „Zabójca maszyn / Łowca mutantów” przechodzi finalną redakcję, powstaje także dodatek do 
Monastyru „Nordia”, a przygoda „Gambit Złotego Króla” ukaże się lada dzień.

► Cały czas zapowiadana jest (od kilku lat) antologia opowiadań z Neuroshimy, ma ukazać się 
nationbook „Nowy Jork”,  w tym roku także „Rzeczpospolita Odrodzona”, której fragment 
niedawno był prezentowany na stronie Wydawnictwa i w Wieży Snów.

► Do Monastyru ma się pokazać także przygoda w Cynazji oraz Sojusznicy. W zapowiedziach 
jest także Gwiezdny Pirat #17.

► Machina II ma się ukazać w pierwszej połowie tego roku, podobnie jak Unexploded Cows, 
kolekcjonerska karcianka z Neuroshimy pod jego koniec.

Copernicus Corporation (zapowiedzi)

► Zapowiadane są nowe podręczniki do Warhammera – Kuźnie Nuln, Wieże Altdorfu, Karak 
Azgal - Smocza Skała oraz Dziedzictwo Sigmara.

► Ciągle nie wiadomo co z Cyberpunkiem 2020, ale na stronie głównej pojawiła się ankieta, 
która sugeruje, że wydanie trzeciej edycji w Polsce jest bardzo prawdopodobne.

► Prace nad polską wersją Zamku Falkenstein jeszcze się nie rozpoczęły na dobre, ale wydaje 
się, że Copernicus jest zainteresowany wydaniem i prace „ruszą z kopyta” jeszcze przed 
wakacjami.

ISA (za forum)

► Brak nowych informacji. Pojawiają się cały czas podręczniki do D&D oraz książki. Nie ma 
raczej szans na polskie edycje nowego Shadowruna, czy też Nowego Świata Mroku.

Wolf-Fang

► Po Crystalicum LITE chyba w końcu nadejdzie długo oczekiwane Crystalicum RPG. Mimo 
wszystko nigdzie nie znalazłem żadnych konkretnych informacji.

Kuźnia Gier (zapowiedzi)

► Nic nowego, mają się rozpocząć betatesty tajemniczej gry (zapewne planszowej).

Niezależni twórcy

► Nie zmieniło się wiele w tej gestii, jeśli chodzi o projekty red. nacza Wieży Snów, wynik-
nęły za to pewne opóźnienia. Trudno powiedzieć o innych projektach, których wiele jest 
rozpoczętych, ale autorzy trzymają wszystko w tajemnicy. Zachęcam do śledzenia dyskusji 
na autorskie.fora.pl.

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.

►  Caprica to tytuł nowego serialu SF kanału SciFi Chan-
nel. Nowa seria jest spin-offem Battlestar Galactica, dzie-
je się 50 lat wcześniej i koncentruje się na losach rodziny 
Adama (przodków dowódcy Galactici) oraz Greystone. 
Wszystko rozpocznie się, gdy dwanaście kolonii będzie 
zbliżać się do technologicznego przełomu – zostanie zbu-
dowany pierwszy Cylon.

►  To tylko jeden z nowych projektów SciFi Channel – jed-
nocześnie powstanie miniserial na podstawie „Rydwanu 
Bogów”, książki Ericha von Danikena. Całość będzie 
trwała sześć godzin, scenarzystą został John Whelpley 
znany ze Star Treka i Andromedy.

►  Abrams wyznaczony na twórcę nowego Star Treka, za-
przecza jakoby było to odświeżenie starego (skrytyko-
wanego przez fanów) pomysłu „Starfleet Academy”. Od-
mawia też podania jakichkolwiek szczegółów na temat 
filmu.

źródła: Syfy Portal, sajfaj.net

Z ostatniej chwili

►  Ukazały się Wieści z Fron-
tu 2 – kolejna część Neuro-
shimowej gazety. W środku 
dużo o Kanadzie, włącznie 
z przydatną mapą. Całość jest 
ładnie poskładana, ale trochę 
nieczytelna i ciężka do wy-
drukowania (a to powinien 
być chyba priorytet) z powo-
du klimatycznego podbicia 
na stronach. Dostajemy 78 
stron pełnych ciekawego mięcha do Neuroshimy.

►  Wraz z Wieściami z Frontu ruszyła oficjalna strona Neu-
roshimy – neuroshima.pl. Strona powstała niedawno, 
a miłośnicy Neuroshimy już znajdą na niej mnóstwo 
tekstów.

►  Fluorescencyjne świnie 
za pomocą inżynierii 
genetycznej uzyskali 
naukowcy z Tajwanu. 
W świetle mają lekko 
zielony nos i okolice 
oczu, w ciemności zaś 
roztaczają zieloną po-
światę. Wykorzystano 
geny od meduzy. Nie 
jest to pierwsze podejście, ale po raz pierwszy świnie są 
zielone także w środku… ich wewnętrzne organy także 
mają zielony kolor.

ostatnia strona

http://autorskie.fora.pl
http://ocen-wiezesnow.prv.pl
http://syfyportal.com
http://sajfaj.net
http://wzf.neuroshima.pl/
http://wzf.neuroshima.pl/
http://neuroshima.pl

