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Zapewne zacieracie rączki, macki lub inne kończyny nie mogąc się
doczekać lektury, tymczasem zmuszeni jesteście czytać zwyczajowo
nudnawy wstępniak, który narodził się w chorej głowie rednacza. Tak,
wiem co przeżywacie, dlatego postaram się pisać krótko.
Dziesięć to dość okrągła liczba, musicie przyznać. Większość humanoidów chwali się taką liczbą palców, zarówno u rąk jak i u nóg.
Możliwe, że niektóre przedwieczne istoty pomachały właśnie radośnie
pięcioma parami macek opatrzonych w klasyczne przyssawki. Z okazji okrągłego numerka na okładce wybraliśmy temat nawiązujący do
nazwy kwartalnika – tematyką numeru są sny. Może łagodniej byłoby
nazwać to… elementem przewodnim? I proszę nie mylić z elementem przestępczym. Zastanowię się. Nie nazwa w końcu najważniejsza,
a treść.
A właśnie, skoro o treści mowa. W numerze trzy przygody, długie i krótkie, fantasy i nie-fantasy. Co tu dużo mówić – najlepiej jeśli
przekonacie się sami. W dziale artykułów otwarty artykuł „W szponach Morfeusza”. Dlaczego otwarty? Ponieważ każdy mógł edytować,
poprawiać, dopisywać fragmenty i ogólnie znęcać się nad tekstem na
stronach Gobasa, gdzieś od połowy czerwca. Co z tego wynikło? Przekonajcie się sami i jeśli się podoba, śledźcie stronę Wieży Snów, na
pewno będzie więcej takich w przyszłości.
Dużą część artykułów zajmuje przetłumaczony przez Geriona fragment „Preludium Wojny” – dodatku do Earthdawna, na pewno warto
zerknąć, nawet jeśli Przebudzenie Ziemi nie jest naszym konikiem.
W numerze oprócz zwyczajowej dawki wieści, artykułów, tekstów
w kronice dla Mistrzów Gry, czy też recenzji i mięcha w Krypcie i humoru w Skrzywionej Wieży, także dwa systemy. Konstantynopol to
gra, którą stworzyłem na nową edycję Nibykonkursu. Ziemia 2 RPG to
zalążek systemu opartego o znany serial SF, który niestety (na szczęście?) zmarł śmiercią nienaturalną po pierwszym sezonie.
Omal nie zapomniałem o ważnym wydarzeniu – strona Wieży przeniosła się na własny serwer (własny, jak własny, wykupiony), dzięki
czemu koniec z nieśmiertelnym zdawałoby się komunikatem „Przekroczono transfer”. Nowy wygląd i możliwości strony są w trakcie poprawiania i rozbudowy, także proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Stara
wersja strony działa póki co pod dawnym adresem.
Obiecywałem nie zanudzać, stąd życzę miłej lektury i już się nie
odzywam.
Tomasz Kucza
Witam, po długiej przerwie.
Pogłoski o mojej śmierci były nieco przesadzone, aczkolwiek zacząłem już wątpić, czy w ogóle kiedykolwiek będę miał komputer. Na
szczęście praca zarobkowa okazała się być wystarczającą do wzięcia
laptopa na raty. W związku z tym powracam do gry, kilka moich recenzji już w tym numerze (ilość zależna od Magnesa), coś więcej w kolejnym oraz około dwie aktualizacje tygodniowo na blogu (www.bezcukruprosze.blogspot.com).
Nowa strona rozbudowuje się coraz bardziej; trzeba jeszcze popracować nad jej wyglądem (sorry MG), ale licznik wejść od początku
lipca jest dość imponujący. Jest zainteresowanie „Wieżą...” ze strony
czytelników i to nas motywuje do dalszej pracy. W związku z przenosinami i nowym silnikiem strony mamy artykuł pisany kolektywnie na
bieżąco i zamierzamy kontynuować ten pomysł. Żeby dłużej nie bredzić, zapraszam do lektury.
A jeśli ktoś nie zauważył, stuknęła nam dziesiątka. Możemy sobie
pogratulować. My, znaczy redakcja i czytelnicy.
Piotr A. Nowakowski

n u m e r

ILUSTRACJE
aoi_hitomi, Marcin Cybulski, Marcin „Kroghul” Górecki,
Jakub Grygier, Przemysław „Mr. UnDead” Horoszkiewicz,
Jakub „JakkaS” Kasper, Kuba Kujawa, Miki Lisowski,
Wojciech „Gulash” Ośliźlok, Marcin Sawicki, Wojciech
„Ar’this” Sułek, Marek „Farvus” Tarnawski, Michał „Tomb”
Żółtowski, Kinga „Hollow” Spiczko, Mateusz Stefanko,
Valsharess

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY
Moorhold, Aleja Fantasy, Athel Loren, Autorskie Forum,
Avatarae, DragonLady.pl, ErtClub, Exodus WFRP, Extreme
Nights, Fantasy Forever, Fantazyn, Forum RPG, Galeria
Hollow, Gerion Portal, Gildia Fantasy, GOBAS, Imperium
Ashnod, Inkluz, Insimilion, Ogień i Lód, Karczma RPG,
Kislev.prv.pl, Klan Mrocznego Miecza, Konpiracja, Królestwo
Szarego Smoka, Krypta XIII, Kryształy Czasu, magorya,
Middenheim, Mystery of the Ring, Nieboracy, Samaetry
Town, Starcraft RPG, Strażnicy Starych Praw, Trihex, Unreal
Fantasy, Wiedźmin, Zielona Wieża
komiksy: DragonLady, www.dragonlady.pl
© 2003-2006 Łowcy Kynitu
magorya kiedy sny stają się rzeczywistością

Okładkę zdobi rysunek
Hollow nawiązujący
do tematyki snów.
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spis treści
Garść wieści I
► Serwis Poltergeist zyskał nowy, ciekawy wygląd.
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► W Tawernie #81 kolejne teksty do gry Nieboracy RPG – opisy kilku nowych bogów autorstwa
Waltosa, a także artykuły MAd Phantoma jak grać
Nieborakiem oraz jak partaczyć grę.
► Już we wrześniu powrócić ma Fantazyn, sprzedawany dotychczas wysyłkowo papierowy magazyn
o RPG i fantastyce, który ogłosił zawieszenie tuż
przed premierą ostatniego numeru Wieży Snów.
Twórcy zapowiadają udostępnienie w PDF pierwszych numerów pisma. Na stronie można wypełnić
konkursową ankietę, która będzie miała wpływ na
ostateczny kształt Fantazynu.
► W Gobasie, czyli Generalnie Otwartej Bazie
Autorskich Systemów, pojawiły się nowe gry
– Bizancjum 4000 (z Nibykonkursu), bitewniak
Dustbowl, mechanika Kość, system fantasy Dzierżyciele, czy też Celatum. Powstały także nowe kategorie – Steampunk oraz Gry kompletne (dla pełnych lub, wbrew nazwie, częściowo ukończonych
gier zamieszczonych bezpośrednio na Gobasie).
► Twilight 2013, czyli nowa wersja znanego postapokaliptycznego systemu rozgrywającego się
w Polsce (Twilight 2000), jest tworzona przez 93
Game Studio.
► Elephants Dream to pierwszy na świecie otwarty
ﬁlm – twórcy udostępnili wszystkie materiały używane do stworzenia każdego elementu, w szczególności obiekty 3D. Film powstał w darmowym
narzędziu Blender3D (i kilku innych darmowych,
otwartych programach), można go ściągnąć z oﬁcjalnej strony orange.blender.org (np. poprzez torrent).
[źródła: własne, Poltergeist, Wrota Wyobraźni, Nowa Gildia]

Warhammer 40k RPG

Przygody
13 LABIRYNT SENNYCH MAR
Tomasz Kucza
„Szczekanie psa doprowadza was do szału,
zlewa się w jedno z przejmującym bólem
głowy. Czujecie na nadgarstkach i kostkach
stóp zaciśnięte więzy.”

Temat przewodni
21 W SZPONACH MORFEUSZA
autorzy różni
„Sen jest niezbędny do życia, koi wędrowca
po wypełnionej trudami przygodzie, przynosi wytchnienie, ale także koszmary i niepokojące wizje.”

Artykuły
30 PRELUDIUM WOJNY
Gerion

„„Preludium Wojny” to tytuł nieledwie legendarny dla fanów Earthdawna. (…) oznacza zakończenie pewnego etapu w fantastycznym świecie wyobraźni.”

40 CZARNA MAGIA
Paweł Branecki
„[Czar kukiełka] powstał w efekcie studiów
wiedzy tajemnej czarowników kultur całkiem już zapomnianych, takich jak Babilonia, czy Asyria.”

Literatura
40 HEJ, CZARODZIEJE…
Tomanek9

„Długopisy okazały się różdżkami, których są
setki rodzajów, odmian i gatunków, a ostatnim krzykiem magicznej technologii w tej
dziedzinie są różdżki teleskopowe z czarownicą (…).”

Warhammer 40.000 RPG – Dark Heresy to nazwa nowego systemu Black Industries.
Podręczniki zostaną wydane w marcu i kwietniu 2007 roku, więc miłośnikom Warhammera
w przyszłości przyjdzie jeszcze poczekać. Tymczasem znane stały się ich tytuły – Podręcznik
podstawowy, Ekran Mistrz Gry, Niezbędnik
Gracza oraz zbiór przygód „Purge the Unclean”.
[źródło: Black Industries, Wrota Wyobraźni]
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Systemy
76 KONSTANTYNOPOL
Tomasz Kucza

„Konstantynopol to zawieszone w bąblu
podprzestrzennym, otoczone
giętką, ale niemal nieprzenikalną barierą,
miasto. Nie można dostać się do środka, ani
wydostać na zewnątrz (…).”
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Spis Treści
Wieści

Piotr Maciej „galopujące_widły” Sobestiańczuk

73

Księga Szynetów

Tomasz Kucza

PREZENTACJE
75

Klasyczna przygoda fantasy.

Autorki – Wielki Test #2
Tomasz Kucza, test Na ratunek Marsowi!

Labirynt sennych mar

alternatywa

Tomasz Kucza

88

podaj.net
Tomasz Kucza

Scenariusz w dzisiejszej rzeczywistości.

19

Patrząc w oczy larwie

fantasy

Tomasz Kucza

13

Ramzensztajn Riwendż
Druga część short story o Pasterze Yzowanym.

PRZYGODY
9

72

Sześcian

fantasy

Paweł „gilbert” Świątek

SYSTEMY

Przygoda w stylu „Cube”.

21

W szponach Morfeusza

PRZEWODNI

76

Tomasz Kucza
Gra w rozdartej rzeczywistości.

dowolny system

Tomasz Kucza, Misz, Constant D., Paweł Branecki, Jacek Jamroży

80

Otwarty artykuł poświęcony tematyce snu w RPG.

Preludium wojny

Ziemia 2
Tomasz Kucza

ARTYKUŁY
30

Konstantynopol

System oparty o znany serial SF.

96

Pojedynek Niemocy
Tomasz Kucza

fantasy

Minikarcianka dla dwóch osób.

tłum. Gerion
Fragment dodatku do Earthdawn.

40

Czarna magia

alternatywa

Paweł Branecki
Czarna magia w Złym.

45

Likantropia

dowolny

Kacper „Hilsim” Pluta

47

Baza „Perła Orh”

SF

sed
Stacja kosmiczna z gry Golem.

50

Heretykiem być…

SF

Tadeusz „Tadeopulous” Smolar
Artykuł jak grać drugą stroną w Kronikach Mutantów.

53

Lord Durrow

fantasy

Jacek Jamroży

54

Rahoteph i Sekhem

fantasy

Jacek Jamroży

KRONIKA
56

88
88
89
89
90
90
90
91
91
91
92

Gra komputerowa źródłem pomysłów na przygody.

93

94

Kiedy znikną cienie…
Marek Jasiński

66

Hej, czarodzieje przybywajcie…
Tomanek9

ﬁlm

Droga do Guantanamo

ﬁlm

Człowiek z Wysokiego Zamku

książka

Necrosis: Przebudzenie

książka

Battlestar Galactica (sezon 2)

muzyka

Doom

ﬁlm

Imago

książka

Wygnaniec

książka

The Traveler

książka

Rok świra. Żółć i ropa.

DZIAŁY

Skrzywiona Wieża
Uderzenie barana, Słup ogłoszeniowy, Isomaniak, Kreator Snów, Pojedynek Niemocy (karcianka dla dwóch osób)

98

Krypta
Chłopiec bez imienia, Gladiator, Oleńka, Astrolog, Chirug, Duo, Li-

Tomasz Kucza

61

ﬁlm

Dungeons&Dragons 2

-=baca=-

LITERATURA
Środki uświęcone

książka

Różowa pantera

STAŁE

Cywilizacja
Tomasz Kucza

59

Marchia Cienia

PUBLICYSTYKA

Dlaczego przeciwnicy to skończeni idioci?
Ganisz

57

RECENZJE

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

TEMAT

kwidator, Kroseyr, Biedny Koli, Kleszczak

101

Bestie z krypty
Kleszczak

102

Ostatnia strona
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wieści
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SimWiocha i inne
SimWiocha, legendarna gra z magazynu Portal w postaci pliku PDF pojawiła się do ściągnięcia na stronach
Wydawnictwa Portal.
Z opisu na stronie: Sławna, kultowa gra karciana, która zapoczątkowała nurt gier „odjechanych” (Sim
Wiocha, Machina, Zombiaki, Gody,
czy zapowiadane Ghulaki). Gra szalona, niepoprawna politycznie, jeden z pierwszych
„kopniaków w jaja” od magazynu Portal.
W dziale Ekstra znajduje się także więcej ciekawych rzeczy,
które Portal zdecydował się udostępnić za darmo. Na dzień dzisiejszy są to teksty z magazynu Portal:
– „Jak tworzę scenariusze”, artykuł Michała Oracza,
– „Krawędź snu, krawędź rzeczywistości”, sen w Cyberpunku
2020, Przemka Wienio,
– „Żyjemy w dniach ostatnich”, felieton Piotra „Nurglitcha”
Smolańskiego,
– „Potrzeba normalności”, artykuł do Zew Cthulhu Marka
Nogi,
– „Reżyseria nietypowych sesji” Michała Oracza,
– „Middenheim”, wydanie gazety ze świata Warhammera.

Zakończyła się siódma edycja Nibykonkursu, czyli konkursu bez nagród na autorkę w tydzień. Nadeszło pięć prac, każda
specyﬁczna i nietypowa. Tym razem tematyka nawiązywała do
wylosowanych kwestii: Bizancjum, Battlestar Galactica (do tych
dwóch nawiązywała większość gier) oraz Liga Niezwykłych
Dżentelmenów.
Nadesłane prace znajdziesz na stronie autorskie.fora.pl, tam
także toczy się dyskusja, ocenianie i można dowiedzieć się o nowych edycjach. Gry, które nadeszły na konkurs:
– Erpegis „Koine niezwykłych rycerzy” – wciel się w rolę basileusa Oreinosa Sprawiedliwego, system o rycerzach-superbohaterach,
– Tomasz Kucza „Konstantynopol” – gra fabularna w rozdartej rzeczywistości stanowiącej pomieszanie dzisiejszych Katowic,
Konstantynopola z dni jego upadku oraz świata niebezpiecznych
Syjonitów, gra ukaże się w nieco poprawionej wersji w najnowszym numerze Wieży Snów,
– Behir „Galaktyczna Wojna” – dzieje się w czasie wojny między Cesarstwem Kadarenu, a Cyronami, humanoidalnymi cyborgami,
– Beacon „Bizancjum 4000” – gra utrzymana w klimacie
wczesnych seriali SF, czyli space opera z mechaniką, która oddaje
klimat takich seriali,

Strona systemu autorskiego Starcraft RPG ruszyła na nowo, tym
razem pod adresem starcraftrpg.eu. Miłośników gry osadzonej w uniwersum cRPG czeka sporo nowych materiałów, w tym detektywi-

– sil „Trzynasta Planeta” – gra osadzona w konwencji Pulp SF.
Ostatni ocalały statek ludzkiej federacji dociera do na legendarnej
planety. To ostatnia nadzieja na pokonanie wrogiej rasy Cyborgian.
Zapraszamy do zapoznania się z grami i dyskusji na ich temat.

styczna przygoda Cyberdyne Systems, czy też opis Zergów.

A później – do uczestnictwa w następnych edycjach Nibykonkur-

Neuromachia #1, wyniki
Są już wyniki długiego, organizowanego przez serwis Moorhold konkursu neuroshimowego Neuromachia, a dokładniej jego
pierwszej edycji.
Za stroną: „Niniejszym i po zsumowaniu punktów za wszystkie pięć rund ogłaszam zwyciązcą Neuromachii #1 i zdobywcą
Pucharu im. Multideja Pastora! Wraz z Pucharem do rąk Pastora
traﬁ też jeden z nowszych, wybranych dodatków do Neuroshimy
oraz zestaw trzech kostek Nukleranych z Q-workshop. Nagrody
prześlemy pocztą (zawsze chciałem to napisać).
Wicemistrzem Neuromachii #1 został Khaki, a zaszczytne
trzecie miejsce zdobył Tomakon Inc. Teksty wkrótce pojawią się
w serwisie (…).
Wszystkim uczęstnikom w imieniu Rady i kibiców serdecznie
dziękuję za udział.
W imieniu Rady Ostatecznej
Radca Ostateczny
Bulkers”
Zwycięzców ostatniego etapu oraz sumarycznych poznasz na stronie Moorhold.net. Druga edycja zapewne niedługo.
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Fallout d20 z E$

Grzegorz „E$” Ocetek, redaktor Poltergeista, będzie jednym z autorów Podręcznika Gracza do „Fallout d20”. Pozostali to Jason Mical
(autor fanowskiego Fallouta PnP), CJ Hurtt oraz Cary Martin. John
Wyatt, wydawca, pisze: „Jeśli ich znacie, to pozdrówcie ich po falloutowemu, traﬁeniem krytycznym w klejnoty”. Grę wydaje Creeper
Glutton Games, Podręcznik Gracza jest zapowiadany na jesień.
[za: konspiracja.attu.pl]

wieści
The New York Times
Na stronie neuroshima.org pojawiły się pierwsze Wieści z Zasranych Stanów Ameryki – The
New York Times. „(…) To cykl gazet i czasopism
wydawanych w różnych miejsach powojennych
ZSA, który stara się przybyliżyć Wam obraz życia w każdym z miast-państw, oraz dostarczyć
pomysłów i inspiracji na wiele klimatycznych
sesji. Są to także wspaniałe rekwizyty, których
obecność podczas gry na pewno da dużo frajdy
zarówno Mistrzom jak i Graczom.”
Fikcyjna gazeta dostępna jest w kolorze
i odcieniach szarości, w postaci pliku PDF.
Na stronie pojawiły się także utwory muzyczne rodzimych twórców w klimatach odpowiednich oczywiście dla postapokalipsy.

Nadmuchiwany kosmohotel

Firma Bigelow Aerospace wysłała w kosmos próbny
fragment… nadmuchiwanego hotelu kosmicznego.
Do budowy wykorzystana została technologia zarzucona
po złożeniu mógł zostać wyniesiony w kosmos w jednym

Karcianka „Na sygnale

kawałku przez poradziecką rakietę międzykontynentalną

Wydawnictwo Kuźnia Gier wydało nietypową grę karciano-planszową
„Na sygnale”. Pozwala wcielić się
w ordynatora Szpitala w Obleśnej
Górze i zająć się brutalną walką
o pacjentów.
Gra przeznaczona jest
dla od dwóch do czterech
osób, każdy z graczy to
dyrektor innego szpitala,
celem jest podniesienie
statystyk w NFZ, żeby uzyskać najlepszy kontrakt.
Zabawne rysunki i specyﬁczny humor powinien gwarantować, że gra będzie warta przynajmniej zerknięcia.

z Syberii. Moduł nadmuchano zdalnie na wysokości około 550 km nad powierzchnią morza. Całość przypomina
walec, ma długość 4,5 i średnicę 2,4 metra.
[źródło: Sci-ﬁ.pl]

Film Dragonlance
Jeśli myślałeś, że podstawowa seria książek Dragonlance – rozpoczynająca się „Smokami jesiennego
zmierzchu” jest warta ekranizacji, nie byłeś osamot-

Steampunk atakuje

niony.
Powstaje animowana produkcja oparta właśnie
o „Smoki jesiennego zmierzchu”, Margaret Weiss
i Tracy Hickman współpracują przy tworzeniu całości, a wśród podkładających głosy jest Lucy Lawless

Po wakacjach ukaże się zapowiadany od dawna przez wydawnictwo ISA pod-

(Xena) jako Goldmoon. Will Meugniot, reżyser, pra-

ręcznik „Modern d20”. Zaraz potem, możliwe że jeszcze w tym roku, ukaże się

cował wcześniej nad X-Men, gorzej trochę ze scena-

„Wolsung: Magia wieku pary”, gra fabularna w klimatach steampunka.

rzystą, który jest znany z… Xeny, Herkulesa (brr…)

Wolsung to system autorski stworzony przez Artura Ganszyńca, który po
przetworzeniu na mechanikę Mordern d20 zostanie wydany przez ISA. Zarówno
tłumaczenie Modern d20, jak i podręcznik Wolsunga są już ponoć gotowe. Aktualnie podaje się datę wydania „wrzesień” dla pierwszego, „październik” dla
drugiego, ale może dojść do opóźnień.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

przez NASA. W efekcie powstał moduł Genesis 1, który

oraz Kleopatry 2525 (brrr…). Styl animacji ma być
utrzymany w klimatach komiksów Dragonlance.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Przyznam, że najbardziej liczę na udany soundtrack. (TK)
[za: Poltergeist]

Jednocześnie Copernicus Corporation prowadzi prace nad polską edycją
Zamku Falkenstein, także gry steampunkowej, możliwe, że będzie gotowa w tym
roku. Polska edycja będzie uwzględniać wszystkie poprawki, jakie ukazały do
Zamku po wyjściu podręcznika podstawowego.
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Fantazyn Kompilacja 1-3

8

Jak podaje serwis Poltergeist, na nowej
stronie Fantazynu (www.fantazyn.glt.pl) pojawiła się pierwsza (i miejmy nadzieję nie
ostatnia) kompilacja numerów w postaci pliku PDF. Dzięki temu możemy nareszcie zapoznać się z numerami 1-3.
Całość liczy 28 stron, została poskładana
na nowo (wygląd ma stanowić próbkę nowych numerów Fantazynu). Cena okładkowa 6,5 złotego. Szykuje się zatem drukowane uzupełnienie dla Gwiezdnego Pirata.
Co najważniejsze, jak wynika z zapowiedzi szóstego
numeru Fantazynu, będzie od teraz ukazywał się w formie drukowanej w empikach i kioskach ruchu. Co ciekawe twórcy zapowiadają także symboliczną wierszówkę dla autorów tekstów (i zapewne ilustratorów).
Projekt jest ambitny, miejmy nadzieję, że wypali, nareszcie bowiem będziemy mieli trochę większy wybór przy kupowaniu (lub ściąganiu – w przypadku
Wieży i innych e-zinów) magazynów o RPG.

Midnight PL?
Na forum Gozoku pojawił się temat, w którym twórcy magazynu chcą się dowiedzieć jak
dużym zainteresowaniem cieszy się gra „Midnight”. Recenzja systemu ukazała się w serwisie Poltergeist – http://dnd.polter.pl/Midnight-c4274, w komentarzach system nazywany
jest „dark heroic fantasy”. Warto zapoznać się
ze wspomnianą recenzją, bo świat Midnight
zapowiada się bardzo ciekawie – akcja dzieje
w rzeczywistości, w której siły zła zwyciężyły. W recenzji zamieszono także odnośnik do
mapy oraz fragmentu settingu.
Co ciekawe wydanie gry zapowiedziało także wydawnictwo Galakta, które ponoć już od dłuższego czasu prowadzi prace nad tłumaczeniem. Zapewne
zatem doczekamy się (względnie) niedługo Midnight PL. Całkiem możliwe, że
zainteresowane wydawnictwa dogadają się między sobą.

Wieża Snów #10

Strona Karcianki i Planszówki (kip.irpg.pl) zamieściła informację wydawnictwa Galakta, zgodnie z którą wydawnictwo szykuje nową grę SF. Gra ma być
wydawna w dużym pudełku, ze sporą planszą, masą
żetonów i kart. Ma też być epicka i nowatorska.
Bohaterami będą najemnicy i poszukiwacze przygód podróżujący po rubieżach kosmosu.

Spellsinger
Gozoku wydało Spellsingera – setting d20
w klimatach westernowych.
System jest połączeniem Dungeons & Dragons i Dzikiego Zachodu
– są pojedynki, napady na
pociąg, szaleni naukowcy, zmiennokształtni, rewolwerowcy…

Moloch
Strona molochﬁlm.com to oﬁcjalna strona powstającej animacji 3D Moloch. Miłośnicy Neuroshimy mogą być jednak trochę rozczarowani – ﬁlm nie
nawiązuje do Neuroshimy. Jest to produkcja Platige
Image.
Fabuła według twórców: „Przemysłowy kombinat
niegdyś pełen splendoru, dziś mechaniczna przestrzeń,
przenikliwa, zimna. W tym zdegenerowanym i zapomnianym przez samego Stwórcę świecie władzę sprawuje Moloch, wyrodna maszyna, która co pewien czas
budzi się z letargu, aby wywoływać najgorsze ludzkie
instynkty…”
Na stronie dostępny jest trailer. Klimat na pewno
przypadnie do gustu miłośnikom postapokalipsy.

przygody

Tomasz Kucza

KsidgaSa
Księga Szynetów
netów
przygoda w świecie fantasy

WPROWADZENIE
Scenariusz pierwotnie rozgrywał się w moim autorskim systemie
fantasy. Aktualna wersja została przetworzona, aby łatwo można było
dostosować przygodę do dowolnego systemu.
Gracze powinni być w drodze z jednego miasta do drugiego (z Tar
Kassak do Yltaru – nazwy rzecz jasna łatwo możesz zmienić, podobnie jak Bela Rota, Siepacze Maskarady, czy inne).
WÓZ NA DRODZE
Trakt z Tar Kassak do Yltaru był zaniedbany i porośnięty zielskiem.
Spękane kamienie ledwo wystawały spod warstwy mchu i naniesionego przez wiatr piasku. Strumyk na skraju drogi szemrał cicho, a ptactwo świergotem witało budzącą się wiosnę. Słońce grzało, jakby był
co najmniej czerwiec, a nie pierwsze dni kwietnia.
W falującym powietrzu ujrzeliście coś, co wyglądało jak kawałek
materiału rozparty na patykach. Dopiero, gdy zbliżyliście się, zauważyliście, że to drewniany, przykryty skórzaną narzutą wóz. Zwrócony
w stronę Tar Kassak – najwyraźniej właściciel jechał w przeciwnym
niż wy kierunku. Woźnica z młodym pomocnikiem właśnie zmagali się
z kołem, które utkwiło w koleinie.
Koło wozu utkwiło w koleinie i pękło. Woźnica ma zapasowe, ale
nie potraﬁą sobie z synem poradzić, dlatego poproszą o pomoc. Wóz
jest solidny, nie wygląda na chłopski, raczej kupiecki, ciągną go dwie
zmęczone szkapy. W środku znajdują się pochodnie, łopaty, pusta
skrzynia oraz worek.
Woźnica nazywa się Muran, ubrany jest w skórzany kaftan, drogie
choć zniszczone buty, o bok wozu oparł sporych rozmiarów dębową pałkę, po którą sięgnie na widok bohaterów. Oprze się na kiju
i poczeka aż się zbliżą, a następnie poprosi o pomoc w wyciągnięciu
wozu. Będzie podejrzliwy, ale mówi pewnie. Jest nietutejszy – zdradza go ciemniejszy odcień skóry i akcent. Podaje się za drobnego
kupca z Tar Kassak, wygląda na prostaczka, ale pozory mogą mylić.
Syn woźnicy ma na imię Tasan, wygląda na najwyżej kilkanaście
lat, nie jest podobny do ojca, u pasa ma nóż, długie włosy związał
w kucyk. Niemal się nie odzywa, unika wzroku graczy.
Muran nie będzie zbyt gadatliwy, ale będzie usilnie błagał o pomoc. Zdradzi, że wraz z synem wybiera się do ruin pradawnego miasta – czarownik z Yltaru podał sposób dostania się tam, w zamian
za mało ważną księgę, która się w mieście znajduje – by poszukać
skarbów (przy tych słowach zapala się w oczach mężczyzny chciwość). Miasto jest blisko, godzinę drogi stąd według mapy czarownika. Gracze przydaliby się w wyprawie, ponieważ oprócz skarbów
mogą także w mieście czekać jakieś niebezpieczeństwa.

ATAK SIEPACZY
Nagle rozlegnie się tętent kopyt (jakby jeźdźcy od dłuższego
czasu znajdowali się w pobliżu, ale zachowywali ciszę) i na drodze
pojawi się sześciu (lub więcej, zależnie od liczebności graczy) zamaskowanych mężczyzn na koniach prowadzących przez elfkę w zielonym kubraczku. Napastnicy uzbrojeni są w szable, każda maska
z czarnego materiału posiada na czole biały krąg – gracze powinni
rozpoznać zbrojne ramię silnego zakonu Bela Rota, który niegdyś
rządził całą okolicą.
Elfka jadąc na koniu wystrzeli z łuku i traﬁ syna woźnicy w skroń.
Wtedy Muran ryknie i zacznie wykonywać młyńce kijem. Gracze powinni już włączyć się do walki (chyba że wolą stać z boku i oglądać
masakrę). Przywódczyni napastników odrzuci łuk i zacznie używać
metalowego pręta miotającego pioruny. Kiedy traﬁ Murana, cała grupa ucieknie w las.
Wynik walki: woźnica umierający, elfka i jeźdźcy zabici albo odjechali, syn woźnicy nie żyje.
Oczywiście – klasycznie – Muran zdąży przed śmiercią wygłosić
mowę: „Szukaliśmy pradawnych ruin Saol Taboth. Jako pierwsi mieliśmy szansę je odnaleźć, a teraz wszystko przepadło. Cała nadzieja
prysła. Chyba że weźmiecie to – przekaże amulet w kształcie sztyletu
w gwieździe – i udacie się do ruin. W zamian za Księgę Szynetów
czarodziej Severus al’Tavar, którego znajdziecie w mieście Yltar, da
wam szkatułkę pełną srebra. Severus mieszka w kamienicy na rynku,
naprzeciwko ratusza, na parterze. Zróbcie to dla mnie i mego syna,
szybko, zanim inni dotrą do miasta. Księga pozwoli Severusowi uratować resztę mojej rodziny, bez tego są straceni… Moja malutka córeczka, ma zaledwie roczek.” – załka i umrze zostawiając graczy bez
słowa. Jakże odmówić takiej prośbie?
Jeśli unikną walki: możesz zrezygnować z przygody albo powtórzyć podobną sytuację później, kiedy dotrą do miasta, także z Muranem w roli głównej. Dlaczego? Czas chyba wyjaśnić o co w tym
wszystkim chodzi…

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

przygoda | dowolny system fantasy

NO WŁAŚNIE, O CO TUTAJ CHODZI?
W ruinach Saol Taboth od dawna spoczywa Księga Szynetów, na
którą chętnych jest wielu. Tomiszcze kryje w sobie duszę Szejmara,
najpotężniejszego czarownika dawnych lat. Do ruin nie można się
jednak dostać, gdyż skruszałe mury ukryte są pod osłoną magicznych
mgieł.
Marun nie jest kupcem, co więcej nie został wynajęty do znalezienia księgi. Marun jest czarnoksiężnikiem, do tego nieumarłym.
Ponieważ zbyt wiele osób próbuje dostać się do ruin, Marun – dysponujący kryształem, który to umożliwia – postanowił wyręczyć się
graczami, a samemu obserwować wszystko z daleka i w razie czego
odzyskać przedmiot z rąk ludzi, którzy zdobędą go jako pierwsi. Do-
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datkowo Marun nie może się dostać samemu do miasta, ponieważ
tylko żywi mogą tego dokonać.
Początkowo zamierzał wysłać tam ucznia, ale ten został zabity
przez Hosenę (patrz dalej) – Minarkę, od której czarownik ukradł
amulet. Postanowił zatem wysłać tam graczy, by później łatwo odzyskać od nich księgę.
Dlatego czarownik upozorował swoją śmierć – nasyłając fałszywych Siepaczy Maskarady. „Syn woźnicy” był tak naprawdę wynajętym pechowcem, który miał dodać wiarygodności postaci woźnicy.
Jeśli gracze będą oporni i nie udadzą się ruin, czarnoksiężnik będzie
próbował ponownie ich tam skierować, aż do skutku.
Na księgę i Maruna polują od dawna Bela Rotanie. Księgę chce
zdobyć Mistrz Bela Rota Araviel. Wysyła więc za Marunem Siepaczy
Maskarady – zbrojne ramię Bela Roty.
Wobec księgi plany ma także Ystevaria Haidin – stary naukowiec
(możesz zrobić go gnomem), który może graczy wspomóc. Przyczepi się wręcz do nich i będzie próbował pomóc (a w rzeczywistości
zbadać księgę).
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CO ZOSTAWIŁ MARUN?
Przy trupie Maruna gracze znajdą: kij (magiczny, czarodziej może
używać go do wzmocnienia czarów), mapę ukazującą drogę przez las
oraz amulet – sztylet wpisany w gwiazdę z czerwonego kryształu.
DROGA DO RUIN
Droga jest kamienna, ale tak zarośnięta, że pośrodku traktu wyrastają nawet drzewka. Czy ruszą w stronę Yltaru, czy też Soal Taboth,
ostatecznie zastanie ich na trakcie noc.
Gdy rozbiją obóz, z ciemności wyłoni się niska sylwetka starego
gnoma – starzec przedstawi się jako Ystevaria Haidin. Przebierając
krótkimi nogami i powłócząc po ziemi długi płaszcz, podbiegnie do
ogniska, ukłoni się i przywita. Poprosi o pozwolenie na towarzyszenie graczom w podróży. Opowie bajkę, że szuka miasta i szedł śladem Maruna, ale dogonił go za późno, gdy ten był już martwy. Haidin
oczywiście chce tylko dostać się do miasta, by wykraść księgę do
własnych badań. Graczom przedstawi się jako archeolog – może opowiedzieć historię upadku Soal Taboth.
Powie, że szuka słynnego Sztyletu Szynetów, który ponoć tam się
znajduje, a o księdze słyszał, ale sztylet jest mu bardziej potrzebny
– bowiem otacza go dziwne zaklęcie, które pozwala ostrzu wysysać siły oﬁar. Haidin, jako badacz, chciałby poznać sposób splecenia
tamtego zaklęcia.
Starzec jest wesoły, gadatliwy, wie dużo o technice, mało o konkretach. Ostrzeże przed Mgłą Szaleńców – w mgle otaczającej ruiny
kryją się najgorsze niebezpieczeństwa i jedyny sposób, by ich uniknąć, to trzymać się drogi do miasta obłożonej pewnymi zaklęciami
ochronnymi, które jednak z biegiem lat mogły stracić na sile…
UPADEK SOAL TABOTH
Gracze poznają zapewne historię miasta od Haidina albo Hoseny.
Soal Taboth było stolicą regionu, potężną metropolią, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe. Miastem władali Szyneci – pradawna
rasa istot o spiczastych uszach, wydłużonej twarzy, białej skórze.
Szejmar, najpotężniejszy czarownik tamtych czasów, władał miastem
twardą ręką. Kupcom nie podobało się, że muszą płacić wysokie podatki panu miasta, podjudzili ludzi przeciwko czarownikowi i magii
w ogóle. Wybuchł bunt, polała się krew, a miasto zostało oblężone
przez przeciwników magii.
Kilka lat pozostawało odcięte od świata, od zniszczenia i głodu
chroniła Soal Taboth wyłącznie moc Szejmara. Ale pewnego dnia oblegający zrozumieli, że są w impasie i zgłosili się o pomoc do Evena,
uważanego za syna boga, nieumarłego założyciela Bela Rota.
Even przekradł się do miasta i pojmał Szejmara. Rozpętała się
walka na ulicach, magia i miecze niosły śmierć wszystkim Szynetom. Szejmara stracono, ale czarnoksiężnik przeniósł przed śmiercią
duszę do Księgi Szynetów i zamknął miasto w kręgu mgły, zabijając
wszystkich najeźdźców. Nikt odtąd nie naruszył spokoju wymarłej
metropolii.
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MGŁA SZALEŃCÓW
Nocą amulet rozjarzy się światłem, a spomiędzy drzew wyłonią
się białe opary mgły. Posiadacz artefaktu będzie widział drogę jako
czerwoną smugę prowadzącą do ruin.
W mgle drzewa ożywają, ich sploty próbują zadusić graczy,
słychać odgłosy bitwy, widać cienie walczących ludzi i Szynetów.
W walce biorą udział także trolle i inne bestie, magiczne stwory. Regularna bitwa omija tylko ścieżkę, która wije się między walczącymi.
Na ścieżce jest względnie bezpiecznie, choć czasem coś może się
na nią dostać. Ale jeśli ktoś zejdzie w bok (możesz robić testy – pamiętaj, że tylko właściciel amuletu widzi drogę), traﬁa w sam środek
bitwy, a cienie staną się jak najbardziej realne.
POSĄGI I HOSENA
Wreszcie ścieżka zaprowadzi graczy (i być może Haidina, jeśli
pozwolili starcowi się przyłączyć) do pomników dawnych władców
Saol Taboth. Jeśli nie wypowiedzą specjalnej formuły, posągi ożyją
i zniszczą intruzów. Trochę wcześniej bohaterowie mogą zauważyć
samotną osobę, która najwyraźniej przemyka ścieżką przed nimi.
Osobą tą jest Hosena – przedstawicielka rasy Marinów (podobni kotom, obdarzeni śnieżnobiałym futrem, możesz zmienić np. na elfów)
– której Marun skradł amulet. Przy posągach Hosena zatrzyma się
i wypowie jakieś słowa, których gracze nie dosłyszą, po czym zniknie we mgle.
Gdy kamienne ﬁgury ożyją wyczuwając intruzów i rzucą się na
bohaterów, kobieta zawróci, przysiądzie na opuszczonym cokole
i będzie się przyglądać walce. W ostatniej chwili wypowie słowa, po
których posągi znieruchomieją.
– Wystarczy jedno moje słowo, by ożyły na nowo – ostrzeże.
– Nie wiem dlaczego wam pomagam, złodzieje, ale możecie mi się
przydać, a te głupie skały omal nie zniszczyły amuletu. Gdzie Marun? – zapyta na koniec. Mówi szybko, pewnym głosem, strosząc
futro i mrużąc zielone oczy.
Hosena jest zwinna i łatwo unika wszelkich ataków, ale ulegnie
przewadze liczebnej, jeśli gracze zdecydują się pojmać Minarkę.
W przeciwnym wypadku będzie w miarę przyjazna, zdradzi, że Marun ukradł jej amulet, ale nie wie, że jest nieumarłym czarownikiem.
Wie tylko, że pragnie zdobyć księgę – podobnie jak Siepacze Maskarady.
Celem Minarki jest Księga, twierdzi, że potrzebuje jej dla osobistych celów – których nie chce zdradzić. W rzeczywistości chodzi
o zdobycie mocy Szejmara, aby zemścić się na pewnym nekromancie
(można to rozwinąć w inną przygodę), który dopadł młode Hoseny.
Hosena jest sprawna w walce, uzbrojona w cienką szpadę idealną
do kłucia i sztylet. Potraﬁ sobie poradzić nawet nie widząc ścieżki.
Obiecuje zostawić graczom inne skarby miasta, jeśli oddadzą księgę. Haidin będzie podburzał graczy przeciwko kobiecie – ale będzie
to robił spokojnie, używając rzeczowych argumentów („To ciekawe,
jak odkryła istnienie amuletu”, „Słyszałem, że w Yltarze kilku Minarów pracuje w szeregach Bela Rota”).
W MURACH SOAL TABOTH
Ostatecznie cała drużyna – z Haidinem, Hoseną, lub sami – docierają do bram Soal Taboth. Drewniane wrota opatrzone symbolem
sztyletu w kole są zamknięte, ale jeśli uniesie się amulet tak, aby
czerwony blask padł na okucia, otworzą się. W środku jest ciemno,
mgła opada, a widma rozpływają się w powietrzu.
Soal Taboth to skruszałe budowle, rozłupane posągi, ściany bez
okien i dachów. Po obu stronach szerokiej ulicy zalegają zwały gruzu, w środku walają się dzbany, przedmioty codziennego użytku,
w jednym budynku nawet różnego rodzaju szkła (koniecznie o tym
wspomnij graczom, szkła się przydadzą później), czy też wisiorki
albo włócznie i inne typy broni.
Kiedy wejdą do miasta, brama zatrzaśnie się za nimi powoli. Jeśli
nie rozwikłają zagadki, którą niedługo poznają, nie wyjdą łatwo poza
mury.

przygody

bokach na każdym piętrze, większość pełna rozpadających się ze starości przedmiotów. Okna wieży są zaczarowane – czasami pokazują
fragmenty historii miasta. Kolejne okna, kolejne odwiedzane wieże,
odkrywają przed bohaterami moment upadku Saol Taboth (patrz dalej) – fragment historii widzą zawsze, gdy mijają na krętych schodach okno wychodzące na świątynię w kształcie piramidy położoną
w centrum.
Stopnie są w kilku miejscach zmurszałe, natknąć się można na
stłoczone szkielety, które rozsypują się pod dotknięciem. Na szczycie
każdej wieży jest lustro i dwie obrotowe soczewki, można zobaczyć
panoramę miasta i ukrytych we mgle lasów wokoło. Słońce wznosi
się coraz wyżej na niebie (powinni wejść do miasta około świtu).
Ustawienie luster i soczewek tak, aby światło skupiło się na
szczycie świątyni-piramidy (a trzeba pamiętać, że słońce przesuwa
się, więc muszą wziąć to pod uwagę, co zwiększa trudność, szczególnie, że droga pieszo między wieżami to około 20 minut), spowoduje,
że otworzą się drzwi świątyni.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

WIEŻE I PIRAMIDA
Opis kolejnych miejsc i zdarzeń odwoływał się będzie do punktów zaznaczonych na powyższej mapie. Każdy z punktów oznacza
jedną z wież z lustrami, linie oznaczają drogi (wewnątrz) lub mury
(zewnętrzne), podwójne linie oznaczają wejście do miasta a także
wejścia do centralnej piramidy.
Zagrożenia: W mieście nie ma specjalnie stworzonych pułapek.
Mimo to istnieje kilka niebezpieczeństw, które czekają na nieostrożnych badaczy. Nie należy też zapominać, że drogi do środka szukają
Siepacze Maskarady (prawdziwi, nie przebierańcy Maruna – wyróżniaj się silnymi mocami, lepiej wykonanymi maskami, są lepiej wyszkoleni i mają za sobą moc Evena – założyciela zakonu Bela Roty).
Oto kilka przeszkód, które mogą napotkać gracze:
– ogromny pająk w jednym z pełnych pajęczyn domów,
– wciągająca posadzka,
– latające stwory (kilka), które czasem obierają za cel ludzi, szczególnie, gdy wyczują woń mięsa, są pierzaste, mają ostre dzioby, zwykle przesiadują na którejś z wież lub na murach,
– przegnite podłogi (stare zmurszałe deski), przez które można
wpaść do piwnic lub podziemnych tuneli,
– potok, który zerwał most odcinając jakąś część miasta,
– dziki kot (np. puma) broniący młodych, który obrał sobie miasto
za swój teren.
Aleje: ogromne drzewa, potężniejsze niż największe z dębów,
suche gałęzie są grubsze niż pnie sosen, czarna kora pomarszczona i stara. Aleje to wszystkie drogi oznaczone na mapie. Miasto jest
spore (przejście z jednego końca na drugi to około godziny piechotą),
oprócz głównych alei jest sporo mniejszych ulic i uliczek.
Wieże z lustrami: wieże zwężają się ku górze, na szczycie znajduje się wąski balkon. W każdej są drzwi na dole, za nimi mała sala
z szafami i kręte schody prowadzące na górę, jest także kilka sal po

WIEŻE WEDŁUG MAPY:
I. Wieża jest zachowana w dobrym stanie, schody są zasypane
kośćmi, jakby na stopniach toczyła się krwawa walka. Soczewki są
obklejone czymś mazistym, a na szczycie gniazdo mają sporej wielkości (dużego psa) ślimaki, które mają trujące właściwości – zatruta
osoba zapada w śpiączkę na pół godziny.
II. W wieży mieszka staruszek. Nie pamięta imienia, jest człowiekiem, ma brodę do pasa, śmierdzi i najwyraźniej żywi się szczurami.
Zrobił sobie toaletę na dole wieży, a na górze, na lustrze urządził sypialnię.
III. Soczewka jest zniszczona, drobinki szkła zalegają cały szczyt
wieży.
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IV. Wieża jest spalona. Lustro i soczewki są całe, ale pokryte grubą warstwą sadzy, dodatkowo mechanizm służący do obracania lustra
jest złamany, żeby ustawić lustro trzeba użyć jakiejś podpórki.
V. Lustro jest zniszczone, w ziemi zebranej na szczycie wyrosło jakieś pnącze, najwyraźniej zresztą jadowite (w uścisku trzyma
nadgniłego ptaka), zaatakuje graczy, ale jest powolne, choć ma przyssawki, których nie da się oderwać inaczej niż ze skórą.
VI. Na szczycie wieży, na lustrze znajduje się gniazdo pierzastych
latających gadów.
VII. Brakuje schodów, muszą znaleźć jakąś drabinę – schody się
skruszyły i dolna część wieży jest częściowo zniszczona, w każdej
chwili może się zwalić, jeśli nie będą ostrożni (jak wtedy ustawą soczewki?).
VIII. Na dole są worki, w których coś się rusza – okaże się, że są
tam gniazda szczurów. Stworzenia nie są zbyt agresywne, ale głodne
mogą się rzucić na samotnego człowieka.
W mieście znajdą zarówno soczewki (wspomniany budynek przy
wrotach), lustra jak i drabiny, ale muszą trochę pomyszkować, co nie
zawsze jest bezpieczne.
HISTORIA MIASTA Z OKIEN
1. Mnóstwo ludzi, trolli, Szynetów i innych stworzeń, zmierzają
ku centralnemu placowi wokół świątyni.
2. Na schodach grupki Szynetów, przemawiają zakapturzeni kapłani.
3. Pod okiem kapłanów schody zraszają oﬁary, głównie z Szynetów.
4. Przez tłum prowadzony jest ktoś na wozie w stronę piramidy.
5. Przemawiają kapłani, wóz zatrzymuje się u podnóża schodów
piramidy, na wozie widać dostojnego Szyneta (Haidin i Hosena rozpoznają Szejmara).
6. Szejmar stoi na schodach, a kapłani przygotowuję jakiś rytuał,
rozwijane są dywany, ostrzony nóż, odmawiane modły.
7. Szejmar zostaje stracony, krew spływa po schodach, wydaje się
wypływać z ciała bez końca, tłum szemra.
8. Z ran Szejmara wydobywa się jasne światło, miasto zaczyna
czernieć i zapadać się, ludzie i Szynetowie krzyczą i umierają. Powoli obraz zmienia się w widok dzisiejszego Saol Taboth.
ŚWIĄTYNIA TABOTH
Na schodach świątyni w kształcie piramidy widnieją czarne plamy. Jest zwieńczona kryształową ﬁgurą Szyneta. Posiada troje drzwi,
które wyglądają jak narysowane na kamieniu – jakby stanowiły część
murów. Hosena przysięga, że to w świątyni jest księga. Aby otworzyć drzwi, trzeba ustawić soczewki i lustra tak, by skupić światło na
kryształowej ﬁgurze.
W razie problemów, Haidan będzie w stanie naprawić różne mechanizmy i zamocować soczewki. Możliwe, że będą musieli się rozdzielić, żeby zdążyć ustawić wszystko tak, żeby światło jednocześnie
skupiło się na wszystkich ośmiu (możesz założyć że soczewki i lustra
są na tyle duże, że raz skupione światło słońca pozostaje w ich zasięgu przez godzinę).
Drzwi: wszystkie prowadza do trójkątnego pomieszczenia – wnętrza piramidy – ale każde pomieszczenie jest inne zależnie od tego,
którymi drzwiami wejdziemy. Gracze nie muszą tego początkowo zauważyć, ale z pomieszczeń jest zawsze tylko JEDNO wyjście, a nie
trzy, co powinno wzbudzić ich podejrzenia. Możliwe też że Hosana,
Haidan albo Siepacze Maskarady (którzy powinni być już blisko, gdy
drzwi zostaną otwarte) wejdą innymi drzwiami.
Zawsze na środek sali pada blask skupiony przez soczewkę w suﬁcie z kryształowej ﬁgury. Najlepiej, jeśli będą odwiedzać drzwi
w następującej kolejności (oczywiście wszystko w Twoich rękach,
żeby tak właśnie zrobili):
Pierwsze: Za nimi w trójkątnej komnacie znajdą trzy posągi
(w każdym rogu) kapłanów ze sztyletami, pośrodku zaś, w centrum
światła znajduje się misa z wodą, która jasno połyskuje – zmącenie
wody w jakikolwiek sposób, budzi kapłanów, którzy walczą z wielką
wprawą i próbują złożyć z graczy oﬁarę. W sali można zdobyć srebrną monetę, która spoczywa na dnie misy. Posiada magiczną aurę,
więcej o jej możliwościach w dalszej części przygody.
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Drugie: W posągu klęczącego Szyneta ze sztyletem wycelowanym we własne serce, widnieje prawdziwy sztylet Szynetów – biały, śliski, nęcący. Aby wziąć sztylet, trzeba rozłupać rękę trzymającą
sztylet, a wtedy z kamienia popłynie prawdziwa krew i zaleje salę.
Z posadzki zaczną wydostawać się ręce brudne od krwi i spróbują
zatrzymać złodzieja. Ostatecznie posąg rozpryśnie się, krew wtopi
w kamień zostawiając czarne ślady, ręce znikną – ale dopiero wtedy,
gdy ktoś nasączy ostrze sztyletu własną lub cudzą krwią.
Trzecie: Na postumencie znajduje się otwarta księga, ściany pokrywają płaskorzeźby przedstawiające Minarów, lodowe pustkowie
i istoty, które mogą być tylko smokami, na płaskorzeźbie jest Minar
z księgą wpatrzony w litery na stronie z symbolem węża. Zabranie
księgi, powoduje zamknięcie drzwi. Osoba lub osoby uwięzione zobaczą wszędzie wokół eterycznych kapłanów ze sztyletami oraz Szyneta Szejmara. „Chcieliście wiedzy zamkniętej w tym tomie – pokaże księgę trzymaną przez jednego z kapłanów. – Krwią zapłaciliście
zabijając mych krewnych i znajomych, po trupach zdobyliście księgę. Miasto zapłacze za wasze czyny. I tylko ten będzie mógł ją wziąć,
kto uczyni to nie z myślą o zdobyciu zawartej w niej wiedzy.” Wizja
minie, drzwi się otworzą. Przez salę popłyną słowa: „W godzinie
prawdy wezwij mego brata. Wezwij Umbara.”
CO DALEJ?
W momencie, gdy drzwi staną otworem, skończy się udawanie ze
strony Hoseny i Haidana. Starzec okaże się mieć na podorędziu różne
mechaniczne pomoce – jak samopowtarzalną kuszę, a Hosena nie zawaha się dźgnąć kogoś szabelką, żeby zacisnąć ręce na księdze.
Hosena będzie ich także pokojowo namawiać, by dali jej księgę,
ale gdy zjawią się Siepacze Maskarady, zniknie – boi się, bowiem
Siepacze od dawna ją ścigają.
Jednocześnie do miasta dostanie się oddział Siepaczy, których
cel będzie jednakowy – dorwać księgę za wszelką cenę. Ktokolwiek
wydostanie się z księgą z ruin, natychmiast zostanie złapany przez
Siepaczy (poza może graczami – będą w stanie stawić jakiś opór).
Jeśli pogodzą się np. z Haidanem i będą podróżować razem z nim,
wieczorem zauważą, że z kimś rozmawia za granicą ognia z ogniska
– wynajętymi zawczasu zbirami – i dojdzie do walki (w razie wygranej zbirów, Haidan ucieknie z księgą i wpadnie w ręce Siepaczy).
Złapanych – czy to graczy, czy innych posiadaczy księgi – Siepacze zaprowadzą bezpośrednio do Mistrza Bela Rota w Yltarze, który
nie będzie się patyczkował: księgę zabierze, właścicieli wyrzuci na
bruk.
Jeśli gracze ruszą do Yltaru z księgą i unikną Bela Roty, okaże się,
że… Severusa nie ma i nigdy nie było. Obserwuje ich za to Muran,
który z kolei jest obserwowany przez Siepaczy.
Jak to się skończy? Nie mam pojęcia. Muran będzie dążył za
wszelką cenę do zdobycia księgi, podobnie Hosena, Haidan i Mistrz
Bela Rota. Posiadają różne możliwości (najwięcej Muran i rzecz jasna Zakon, najmniejsze Hosena), a gracze będą w to mocno wplątani,
chyba że oddadzą księgę dobrowolnie i nie dadzą się ponownie wplątać przez Murana.
Moneta jednak okaże się posiadać pewne właściwości, które – jeśli ją zachowali – mogą ponownie skrzyżować losy graczy z księgą.
Nie da się bowiem otworzyć tomiska bez monety, o czym zainteresowani dowiedzą się dopiero później. Jeśli ktoś inny niż gracze zabrał
monetę, Muran może ich po nią posłać.
Sztylet ma niezłą cenę na czarnym rynku, mogą go sprzedać.
Posiada też zabójcze właściwości (wysysa życie z oﬁary), a osoba,
która go używa zaczyna zmieniać się wewnętrznie w honorowego
Szyneta. Inne możliwości: Marun nie ma pieniędzy i ochoty, by zapłacić graczom za księgę, więc na zapłatę nie mają co liczyć, chyba
że trzeba będzie odebrać księgę Bela Rocie (Mistrz uda się karawaną na południe). Mogą użyć księgi – wtedy duch Szejmara wejdzie
w posiadanie wykonującego rytuał (przyzywającego Umbara), a może Umbarem okaże się istota podobna do smoka…
Zakończenie opisałem bardzo chaotycznie – częściowo dlatego,
że trudno przewidzieć, co będzie się działo po otwarciu drzwi świątyni. Wiele zależy tutaj od działań graczy. Życzę miłej gry.
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Scenariusz osadzony jest mniej więcej w dzisiejszych czasach. Można wykorzystać go w każdym systemie, gdzie występuje policja, służby specjalne i tajemnicze zjawiska. Pewną inspiracją była książka „Łowca snów” Stephena Kinga. W przygodzie
zapewne mocno przekłamuję metody działania policji i służb specjalnych – jeśli kogoś to razi, może dokonać korekty zgodnie
ze swoją wiedzą. Ponieważ jednak zdarzenia dzieją się w Polsce, myślę, że pewien chaos i błędy w działaniu są łatwe do wyjaśnienia.
WSTĘP
Pozwól graczom stworzyć bohaterów należących do grupy operacyjno-dochodzeniowej przy Centralnym Biurze Śledczym w Sarachowie Komórka N. KN zajmuje się wyłącznie zabójstwami i sprawami
niewyjaśnionymi – takie polskie Archiwum X. Wspólnie z graczami
pracują Robert Cukrowski (Mańkut) i Herbert Zarmia (Kiler) – stanowią razem Grupę N1. Powinni stanowić zgraną ekipę specjalistów
od różnych spraw, które można napotkać podczas śledzctwa nad tego
typu sprawami – może być psycholog, patolog sądowy, były policjant albo ochroniarz, badacz zjawisk nadprzyrodzonych. Ogólnie:
podchodzą do sprawy poważnie, ale zazwyczaj nie znajdują nic ciekawego – ot, kolejne „zwykłe” morderstwa i zbiegi okoliczności.
Z punktu widzenia prawa są zwykłymi pracownikami CBŚ-u – mają
legitymacje, mogą współpracować z policją, nikt nie wie o istnieniu
specjalnej komórki w ramach oddziału sarachowskiego.
Sarachów to ﬁkcyjne miasto na Śląsku, wielkości Katowic, możesz zastąpić dowolnym innym.
Scenariusz był przewidziany dla dwóch osób, ale powinno być
możliwe przeprowadzenie go także dla liczniejszej grupy. Można
przeprowadzić np. używając mechaniki Zewu Cthulhu, pomijając
tamtejszą magię.
Szczekanie psa doprowadza was do szału, zlewa się w jedno z przejmującym bólem głowy. Czujecie na nadgarstkach i kostkach stóp zaciśnięte więzy. Siedzicie na krzesłach, plecami do siebie w ciemnym
pomieszczeniu bokiem do drzwi. Wokół rozchodzi się zapach starego
drewna i oleju.
Nie pamiętacie jak się tutaj znaleźliście – przeszłość rozmywa się,
a ból głowy utrudnia myślenie.
Przez szczeliny w drzwiach widzicie skierowane w waszą stronę
światła – zapalone reﬂektory samochodu, słychać nawet cichy szum
pracującego na jałowym biegu silnika. Wzrok powoli przyzwyczaja
się do ciemności, widzicie że znajdujecie się w szopie na narzędzia.
Tak rozpoczyna się gra. Przeczytaj wstęp nieśpiesznie, w tle puść
powolną muzykę, najlepiej z jakimiś gitarowymi basami. Klimat jest
ważny. Wybierz coś wpadającego w ucho, używaj tej muzyki zawsze,
gdy gracze będą w sytuacji zagrożenia.
Teraz mogą się rozejrzeć – pod ścianą szopy poukładano grabie,
dwie łopaty i kosę, na półce leżą kleszcze i skrzynka na narzędzia.
Oprócz tego w pomieszczeniu jest większa szafa z pustymi słojami
pokrytymi warstwą kurzu, pomieszczenie ma betonową posadzkę, na
której widać ślady zabłoconych butów. Jeden z graczy ujrzy stojącą
obok szafy postać, która poruszy się… ale okaże się, że to tylko wiszące na haku ubranie robocze poruszane przeciągiem i buty położozne poniżej. Po drugiej stronie szopy jest stół, a pod nim kosiarka do
trawy. Na stole pusta paczka po nabojach. Pod stołem leżą zwinięte
rzeczy, które rozpoznają – broń, telefony komórkowe, kurtki CBŚ.
Resztki sznura, którym zostali związani leżą pod jednym z krzeseł,
razem z sekatorem.
Nagle gdzieś z prawej rozlega się strzał i urwany krzyk. Chwilę
później z zewnątrz dobiega trzask zamykanych drzwi i odgłos kroków na żwirze. Ktoś zbliża się do szopy, w której zamknięci są gracze.
Przed światłem przesunął się długi cień i zatrzymał na chwilę przy
samochodzie, wydaje się, że nieznajomy (widzicie czarny zarys jego
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sylwetki, wygląda na wysokiego mężczyznę w rozpiętej kurtce) zatrzymał się, patrząc na drzwi szopy. W ręce trzyma strzelbę.
Mężczyzna schylił się i po oczach uderzyło was ponownie jasne światło, drzwi auta trzasnęły i samochód ruszył. Po chwili widzicie tylko
niknące czerwone światła, a warkot silnika oddala się. Otacza was
nieprzenikniona ciemność. Z zewnątrz dobiega tylko rechotanie żab
i cykanie świerszczy.
Powoli zaczynacie przypominać sobie jak się tu znaleźliście…

Część I: Śledzctwo
JAKIŚ CZAS WCZEŚNIEJ
Akcja gry przenosi się w przeszłość – trudno powiedzieć o ile
cofamy się w czasie, zależy to od późniejszych działań graczy. Ponieważ opowiedziałeś wcześniejszy wstęp, gracze będą wiedzieć, że
kiedyś znajdą się w owej szopie na narzędzia, możesz napomknąć,
że niekoniecznie musi do tego dojść, że wydarzenia mogą potoczyć
się inaczej, żeby nie czuli się zbyt pewnie. Ostatecznie jednak i tak
wszystko stanie się tak jak opisałeś wcześniej, może tylko kogoś będzie brakować, będzie ranny albo odegra inną rolę.
W każdym bądź razie wszystko zacznie się w biurze Komórki N.
Jest ranek, spokojny dzień w pracy, gracze zamknęli wszystkie aktualne sprawy, więc przeglądają akta w poszukiwaniu nowej. Oprócz
nich w oddzielonej dla Grupy N1 części biura jest też Mańkut i Kiler,
pierwszy siedzi w papierach, a drugi nudzi się i gapi w okno. Włączony telewizor w przerwie reklam nadaje informację o zniszczeniu
przez meteoryt rosyjskiej kapsuły dokującej przy stacji Alfa. Zginęło
dwóch kosmonautów – Rosjanin i Amerykanin. Spikerka przypomina, że rok temu rój meteorytów narobił zniszczeń na południu Polski.
W pokoju brzęczy mucha, ktoś rozwiązuje krzyżówkę.
Wchodzi szefowa, Alina Kalińska. Natychmiast ogłasza, że mają
nowe sprawy i jest pilny wyjazd. Niektórzy się ucieszą, inni jękną,
że znów robota…
Dalsza część zdarzeń będzie zachodzić nieliniowo, zależnie jak
i kiedy gracze zajmą się kolejnymi sprawami. Każda sprawa będzie
wymagać wypytywania różnych osób, jeżdżenia po całym mieście
– wykazania się inicjatywą – żeby zdobyć wszystkie informacje, które przedstawiam poniżej. Oczywiście w niektóre rzeczy gracze mogą
się wgłębiać bardziej – musisz wtedy wymyślić dodatkowe elementy,
jeśli jednak prowadziłeś już sesję-śledzctwo, powinieneś sobie poradzić.
SPRAWA LUNATYCZKI
Wynikła dość delikatna sprawa. Znany biznesmen i inwestor Tadeusz Morholc zadzwonił przez swoje kontakty do CBŚ. Jego córka
lunatykuje czy coś i biznesmen obawia się jakiejś zbrodni – ogólnie wygląda na to, że to jakiś przewrażliwiony tatuś, ale sprawa jest
poważna, bo gostek jest jednym z najbogatszych w Polsce, dlatego,
trochę przypadkowo, sprawa wylądowała w Komórce N. Sprawa jest
pilna, bo mąż córeczki jest w sprawach służbowych w USA i wraca
za tydzień. Morholc nie chce, żeby się dowiedział.
Dostają numer telefonu Tadeusza Morholca, mają się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji.
Jeśli zadzwonią do Tadeusza Morholca, będzie niechętny omawiać kwestię przez telefon, umówi się z nimi na jutro o 20:00 w hotelu Skryszliniec (hotel przy oczyszczalni ścieków, kryształowa woda,
sporo gwiazdek), mają stawić się po cywilnemu.

przygody
SPRAWA NAWIEDZONEGO
Nawiedzonym przezwali Sarachowscy policjanci nieznanego
seryjnego… usypiacza. Nawiedzony atakuje oﬁary w ich mieszkaniach, znaczy miejsca w specyﬁczny sposób (ciała rozciąga krzyżem
na ziemi, zostawia gryzmoły z krwi na ścianie, okalecza oﬁary), a napadniętych zostawia w stanie śpiączki. Aktualnie pięć oﬁar. Lekarze
nie wiedzą co jest przyczyną śpiączki.
Poprzednie oﬁary Nawiedzonego:
– Łucja Olszczyn, studentka farmacji, 17 lipca 2005 roku znaleziona w akademiku przez koleżankę (Elę Jaskin) ze znakiem krzyża
na czole zrobionym długopisem (do krwi), rozkrzyżowana na podłodze. W pokoju znaleziono rozsypany tlenek żelaza w niewielkich
ilościach. Powód śpiączki nieznany, oﬁara leży w szpitalu wojewódzkim na ul. Rybnickiej. W wyniku śledzctwa ustalono, że jej chłopak
od miesiąca był w wojsku, przyjął wiadomość z szokiem.
– Robert Iksiński, były radny, aktualnie bezrobotny, utrzymywał się z odłożonych na koncie oszczędności. Znaleziony w swoim
mieszkaniu z podobnymi śladami jak Łucja. Aktualnie leży w tym samym szpitalu, gdzie chwilowo odzyskał przytomność, po czym wpadł
w ciężki atak, po którym prawdopodobnie uszkodzeniu uległ mózg
mężczyzny (tego dowiedzieć się mogą w szpitalu). Znaleziono go 15
września 2005 ze złamaną ręką, jakby próbował walczyć, najwyraźniej został uderzony tępym narzędziem. Podejrzewany o defraudację
publicznych pieniędzy i mahlojki ﬁnansowe w powiązaniu z ﬁrmą
Soltarz z Zabrza. Grozi mu kara 12 lat więzienia, proces w toku.
– Elżbieta Solarz, nauczycielka z przedszkola nr 5 w Sarachowie,
pobożna starsza pani, uważana przez otoczenie za „moherowy beret”.
W mieszkaniu znaleziono martwe psy i koty, najwyraźniej zamęczone przez panią Elżbietę, wieszała zwierzęta na sznurach od prania,
przypalała w piekarniku i mikrofalówce. Sąsiedzi uważali ją za dziwaczkę, słyszeli odgłosy torturowanych zwierząt od dawna, ale policja nie interweniowała. Znaleziono ją w śpiączce 24 września 2005
roku. Leży w prywatnym szpitalu przy ul. Jakubowskiej.
– Gerard Abracki, kierowca tira, według znajomych częsty klient
tirówek, damski bokser, żona rzuciła go w 2003 roku, od tego czasu
mieszkał sam. Znaleziony w śpiączce 15 grudnia 2005 roku w swoim
samochodzie na parkingu bazyliki św. Jakuba, początkowo przypuszczano, że zamarzł na śmierć. Znajomi Gerarda zeznają, że szykował
się na komunię syna, dlatego pewnie był w kościele na spowiedzi.
Miejscowi księża zadzwonili na policję, gdy ujrzeli jakąś szamotaninę w tirze, a potem widzieli mężczyznę uciekającego w stronę drogi.
Leży w szpitalu św. Józefa na ul. Wrocławskiej.
– Agata Muller, dziwka, znaleziona martwa w burdelu po wizycie
jak opisała burdelmama Justyna Sewer: „wysokiego przystojniaka
w czarnym garniturze”. Niestety policji nie udało się uzyskać spójnego rysopisu. Leży w szpitalu wojewódzckim, jak dwie pierwsze
oﬁary.
Związki: wszystkie przestępstwa miały miejsce w północno-zachodniej części miasta. Wszystkie oﬁary miały zrobiony długopisem
ślad na czole, ale nic poza tym nie wskazuje na powód śpiączki, brak
śladów gwałtu, czy użycia siły poza złamaną ręką u Roberta Iksińskiego. Brak śladów rabunku. Wszędzie znaleziono ślady tlenku żelaza, jakby napastnik używał jakiegoś zardzewiałego narzędzia.
Gdyby gracze sprawdzili pod kątem wyznania oﬁar, okazałoby
się, że wszystkie były (mniej lub bardziej) praktykującymi katolikami i uczęszczały do tego samego kościoła – bazyliki św. Jakuba.
Zaraz pierwszego dnia, gdy przejmą śledzctwo o Nawiedzonym
dostaną przez telefon wezwanie – w szpitalu na ul. Rybnickiej przebudziła się Agata Muller po długiej śpiączce. Natychmiast powinni
stawić się na miejsce. Gdy będą blisko, zauważą biegnącą od strony
szpitala kobietę w piżamie. Przez radio zostaną powiadomieni, że
Agata uciekła przez okno.
Zanim zdążą zareagować kobieta wybiegnie na drogę. Uderzona
przez czarny mercedes poleci na pasy. Nie będzie wiele krwi, ale ułożenie ciała mówi wszystko – złamany kark. Patolog potwierdzi diagnozę w dwie sekundy. Agata Muller nie żyje. Z samochodu wysiądzie roztrzęsiony… Leszek Seleszcz, kierowca Tadeusza Morholca,
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Okazuje się, że córka biznesmena zaginęła tydzień temu, wcześniej zachowywała się dziwnie - ojciec podejrzewał, że ćpa, chyba
też spotykała się z kimś, dwa dni temu znalazł w szuﬂadzie narkotyki, dlatego skontaktował się z Komórką N.
Gracze mogą przeszukać mieszkanie dziewczyny – znajdą chiński zegarek (z napisami po chińsku) zawinięty w… zakrwawiony
kawałek pasiastego garnituru. Badanie odcisków palców znajdzie na
zegarku i w pokoju dwa typy odcisków palców – jeden należący do
kobiety, inny do mężczyzny. Wizja lokalna pozwoli ustalić – powie
im to dowolna koleżanka lub sąsiadka Justyny Morholc – że dziewczyna spotykała się z Chińczykiem Nu Ling, starszym doktorem geologii z Politechniki Sarachowskiej. Dziewczyna podobno ćpała, ale
jak twierdzą jej koleżanki „z umiarem”. W szuﬂadzie biurka znajdą
pusty woreczek ze śladami jakiegoś proszku. Laboratorium ustali, że
to… tlenek żelaza (rdza). Ze znaczących rzeczy znajdą też legitymację studencką, książeczkę zdrowia, dowód oraz indeks – nie wygląda
żeby gdzieś uciekła.
Jeśli zrobią badanie mieszkania Justyny po sprawie z meteorytem,
Mańkut będzie nieobecny (ma rocznicę ślubu i urlop), znajdą wciśniętą pod materac łóżka (jeśli zadeklarują, że przeszukują tak dokładnie) kopertę ze zdjęciami i kartką. Na kartce pisze drukowanymi
literami: „10 000€ albo twój mąż się dowie”. Na zdjęciach, najwyraźniej z taniej cyfrówki robionych przez okno sąsiedniego budynku:
Mańkut i córka Morholca w miłosnych zapasach, Mańkut i córeczka
w samochodzie, na parkingu hotelu stoją przed autem – samochód
Mańkuta, stare Polo, rejestracja SSR-103AS.
Powinni wysłać zdjęcia do analizy, żeby zbadać więcej szczegółów. Jeśli spróbują skontaktować się z Mańkutem, jego telefon będzie
milczał.
Justyna studiowała medycynę na uniwersytecie w Sarachowie,
zaocznie. Nie miała bliskich przyjaciółek, była dość niemiała i nie
miała skonności do „szaleństwa”, oceny bardzo dobre. Zaczęła się
dziwnie zachowywać, gdy poznała Nu Linga, wtedy też pewnie zaczęła ćpać, ponieważ według relacji koleżanek ze studiów zaczęła zachowywać się jak nieprzytomna i opuściła tydzień zajęć – jak mogą
się dowiedzieć na Uniwerku.
Ostatni raz widziano ją przed tygodniem na niedzielnej mszy
w bazylice św. Jakuba. Potwierdza to sporo osób.
Doktor Nu Ling zaginął dwa dni wcześniej niż dziewczyna.
Ostatnim razem widziano go na piątkowych konsultacjach. W poniedziałek nie stawił się do pracy. Jego mieszkanie jest zamknięte,
był samotny. Na uczelni uchodził za miłego, ale samotnika, nigdy
nie mówił o sprawach rodzinnych. Ostatnie miesiące go przygnębiły,
zachowywał się jak w transie. Niektórzy podejrzewali, że umarł mu
ktoś bliski.
Z informacji o Nu Lingu wynika, że przybył do Polski z rodzicami w 1991 roku, biegle włada językiem polskim, na uczelni wykłada geologię. Znajomym podał wyłącznie numer gg i telefon (ma
też służbowego maila) – oba milczą, ale dzięki numerowi telefonu
można ustalić adres zamieszkania.
Mieszkanie Chińczyka to niewielka kawalerka w bloku. Zamek
jest zardzewiały, drzwi łatwo wyważyć. W środku wszystko jest zakurzone, a na stole leży coś co musiało kiedyś być pizzą. W notatkach na biurku jest rysunek jakiegoś kamienia, opisany niewyraźnym
pismem. Grafolog może rozszyfrować, że chodzi o pozostałość meteorytu znalezioną rok temu na przedmieściach Sarachowa (wtedy
kiedy spadł spory rój wspomniany w telewizji). Jest także mapka
z zaznaczonym miejscem spadku kamieniu. Po wypytaniu miejscowych okaże się, że meteoryt spadł na auto, którym Ling jechał wraz
z drugim mężczyzną (ubranym w czarną marynarkę – tyle zapamiętali świadkowie), którego nikt nie znał. Tamten mężczyzna traﬁł
do szpitala z dziurą w brzuchu i chyba umarł, a Ling wyszedł bez
uszczerbku na zdrowiu.
Inne osoby znane Justynie: Leszek Seleszcz, kierowca przydzielony przez ojca dziewczynie wraz z czarnym mercedem, kiedy
dziewczyna zniknęła Tadeusz właśnie wysłał go w inny rejon Polski.
Mocno drążąc rodzinę Leszka, gracze mogą się dowiedzieć, że miał
romans i pokłócił się żoną.
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BAZYLIKA ŚW. JAKUBA
Na miejscu zastaną policję, przepytywaną kucharkę i jakiegoś
księdza. Kucharka ma czerwoną, opuchniętą twarz jakby płakała,
ale stara się trzymać fason. Mówi urywanymi zdaniami. Znalazła
proboszcza w sypialni, gdy chciała zmienić prześcieradła. Cały pokój był we krwi, na czole zamordowanego krzyżyk. Zniknął gdzieś
ksiądz Janusz Skorupa – zastępca proboszcza. Na pytania o poprzednie sprawy kucharka nic nie powie, jeśli zrobią większe wypytywanie
albo wizję lokalną dowiedzą się, że sypiała z proboszczem, może to
zdradzić drugi ksiądz, zdegustowany.
Na miejscu zbrodni znajdą ciało proboszcza podziurawione długopisem, z krzyżem na czole, pełno krwi, sporo rozsypanej rdzy
i proszku przypominającego kwarc, na ziemi leży zakrawiony długopis, głęboko w szuﬂadzie list z „Faktów i Mitów” w sprawie molestowania w jakimś seminarium kilka lat temu, najwyraźniej redakcja podejrzewała proboszcza o udział w sprawie, znajdą też sporo
świerszczyków.
Pokój Janusza Skorupy jest pusty. Oprócz łóżka i obrazu Matki
Boskiej nie ma w nim nic. Pod łóżkiem znajdą notatnik, kasety i kilka długopisów, niektóre z zaschniętą krwią. Notatnik zawiera szczegółowe raporty ze spowiedzi. Opisane osoby to oﬁary. Grzechy są
zaznaczone na czerwono, na przykład Gerard Abracki ma „zdradziłem żonę”, Elżbieta „spaliłam młode, bawiło mnie gdy piszczały ze
strachu”. Kasety zawierają zapis spowiedzi, ale zanim gracze do nich
dotrą, zapewne zauważą ostatnią zapisaną stronę notatnika. Jest tam
wymieniona Alicja Łukowa, nauczycielka historii z miejscowego liceum. Jest podany adres, telefon, na czerwono zaznaczono „paliłam
trawkę” i „jadłam mięso w Wielki Piątek” (czy inne podobne bzdury). Zapewne szybko ruszą do samochodów i pojadą do domu Alicji,
gdzie mógł się udać Janusz Skorupa.
Czy zdążą uratować oﬁarę? Trudno powiedzieć, możesz uzależnić
to od czasu jaki poświęcą na zbędne planowanie. Najlepiej jednak jeśli się spóźnią lub przyjadą za wcześnie i zauważą zbliżającego się do
budynku lub już wychodzącego księdza. Kiedy zauważy samochody,
rzuci się do swojego opla. Rozpocznie się pościg samochodowy, a Janusz kieruje jak szaleniec.
Gracze mogą zarządzić blokadę dróg, najlepiej jednak jeśli Janusz
wyjedzie na autostradę – będzie bardziej widowiskowo. Wyprzedzanie tirów, stłuczki, boczne uliczki, aż nagle… świst i huk. Opel księdza zostaje przyszpilony do ziemi, jakiś samochód na niego wpadnie,
inny zjedzie na pobocze i przewróci się na bok. Cisza.
Z samochodu, który uderzył w auto księdza wyjdzie Łukasz Seja,
mechanik samochodowy, będzie klął i podejdzie do rozbitego auta
Janusza, złapie się za głowę.
Gdy zatrzymają samochody i podbiegną, zapewne zatrzymają się
zaskoczeni. Cały przód wozu został wbity w ziemię razem z kierowcą
przez… meteoryt, który zostawił niewielki krater na środku autostrady. Do krateru ześliźnie się Mańkut, próbując zerknąć do ocalałego
wnętrza samochodu. Pomoże mu wydostać się Łukasz Seja. Gracze
powinni zapamiętać siwięjącego, ciągle klącego mężczyznę w grubych okularach, który dopytuje się o odszkodowanie.
Krater w ulicy obstawi policja, ma przyjechać specjalna ekipa
Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Sarachowskiego. Meteoryt wygląda jak kawał kamienia z rdzawym nalotem. Gracze nie powinni
się do niego zbliżać, jeśli to zrobią, będziesz musiał wymyślić jak
to wpłynie na nich później – więcej wyjaśnień odnośnie meteorytów
znajdziesz dalej.
Policjant zamelduje im (o ile Alicja zginęła), że zabezpieczono
miejsce śmierci Alicji Łukowej i zapyta czy chcą zebrać dowody.
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który także często woził Justynę Morholc. Jest bardzo roztrzęsiony
i rozkojarzony. Najwyraźniej jednak wypadek nie był z jego winy.
Tymczasem kolejne wezwanie, sprawy zaczynają toczyć się szybkim tempem – kolejna oﬁara Nawiedzonego, proboszcz Józef Karuszka znaleziony na zakrystii bazyliki św. Jakuba. Trupa znalazła
kucharka – tym razem nie ograniczyło się do śpiączki. To ważne,
żeby na akcję razem z graczami pojechali Mańkut i Kiler. Pierwszy
z nich ma do odegrania ważną rolę w przygodzie.

Mańkut klepnie policjanta w ramię i powie: „Jjaśne, że trzeba ttam
jechać” po czym uśmiechnie się głupio, ktoś może od niego poczuć
zapach alkoholu, co na pozór wiele wyjaśnia, prawda?
Zwłoki Alicji są w podobnym stanie jak zwłoki proboszcza –
zmasakrowane długopisem. W pokoju znajduje się niewielki okruch
rdzawego kamienia.
Gracze, jeśli chcą, mogą teraz zamknąć sprawę Nawiedzonego
– w końcu sprawca zginął – i zająć się w spokoju drugą sprawą.
SPRAWA MAŃKUTA
Jeśli znaleźli zdjęcia Mańkuta i Justyny w pokoju Justyny (czyli przeszukali jej mieszkanie już po akcji z meteorytem), Mańkut
będzie właśnie na urlopie w związku z rocznicą ślubu, zaplanowali
z żoną jakąś imprezę. Pewnie oszczędzą mu dzwonienia, ale jeśli nie
– będzie nieobecny pod telefonem.
Po dokładniejszym zbadaniu zdjęć – kiedy wrócą z analizy - okaże
się, że na jednym widać przycięty bagażnikiem kawałek pasiastego
materiału, możliwe, że marynarki Nu Linga. Sprawa robi się trudna
dla Mańkuta i jeśli jeszcze się z nim nie próbowali kontaktować, powinni zrobić to teraz.
Jeśli zdjęć wtedy nie znaleźli, dzień po meteorycie skontaktuje się
z nimi Tadeusz i powie, ze dostał takie zdjęcia z listem. Kiedy poznają Mańkuta mogą od razu zauważyć fragment marynarki Nu Linga.
Sprawa zniknięcia Justyny utknęła w martwym punkcie, Mańkut nie
daje znaku życia… Będą się pewnie zastanawiać, czy zakłócać mu
rocznicę ślubu.
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Laboratorium CBŚ tymczasem da znać, że w meteorycie odktyo
jakąś organiczną substancję. Badania trwają.
Zapewne gracze zaczną kombinować, gdzie mógł pojechać Mańkut. Zerknięcie do jego akt da jasną odpowiedź – ma domek na wsi,
zaraz za Sarachowem. W domu stoi zdjęcie tego domku wraz z rodziną Roberta w górach.
Mogą skojarzyć wiejski dom z szopą. Czy wpadną w pułapkę,
wiedząc jak to się skończy, czy też będą kombinować i próbować
uniknąć wydarzeń opisanych na początku?
Los jest nieubłagany, a nie wszystko jest takie jakie się graczom
wydaje. Jeśli będą chcieli jechać większą grupą, zaprotestuje szefowa
i wyśle ich samych. Teraz zapewne będą bardzo ostrożni…
PUŁAPKA
Ale ostrożność to za mało. Pułapka jest dobrze przygotowana,
a gracze już byli pod wpływem Grzybków, zaczynają być podatni na
senne mary – rzeczywistość zacznie się mieszać z koszmarami. Gdy
przyjadą do siedziby Mańkuta, dom będzie pogrążony w ciemności.
Na podwórzu, przed garażem, stoi zaparkowany samochód agenta,
przy budzie szczeka pies, w pobliżu ujrzą czarną sylwetkę szopy na
narzędzia.
W garażu rozlegną się nagle odgłosy szamotaniny. Niektórzy
z graczy usłyszą coś innego niż pozostali – zależnie od stopnia zainfekowania. Dla osób, które starannie unikały kontaktu z rdzawym
proszkiem i meteorytem, garaż nadal będzie pogrążony w ciszy. Inne
mogą dostrzec z tyłu szamoczące się postaci, błysk światła na ostrzu
noża, usłyszeć agonalny krzyk mordowanej kobiety – żony Mańkuta.
Czy zapomną o ostrożności i wbiegną do garażu? Jeśli tak, drzwi
zatrzasną się za nimi, a silnik samochodu zapali. Zauważą, że pod
drzwiami wetknięta jest rura, z której wydostają się spaliny – najwyraźniej podłączona do rury wydechowej samochodu. Nie da się jej
przecisnąć na drugą stronę, z garażu nie można się szybko wydostać,
chyba że ktoś ma spawarkę albo materiały wybuchowe (to blaszana
konstrukcja). Po chwili stracą przytomność.
Osoby, które pozostaną na zewnątrz nie będą wiedziały co się
dzieje z tymi w środku – możesz ich rozdzielić na dwie grupy albo
porozumiewać się notatkami na kartkach. Jeśli jest dzień szybko
zauważą rurę podłączoną do samochodu, ale jej odłączenie to inna
sprawa – została przyspawana, jest metalowa. Wyłączenie silnika samochodu może się wreszcie udać (jeśli dostaną się do środka albo
dostatecznie go podziurawią), podobnie jak próba dostatecznego podziurawienia rury, by spaliny nie dostawały się do środka garażu.
Trzeba jeszcze otworzyć garaż, który najwyraźniej jakaś siła zamknęła na kłódkę, która wytrzymuje wszystkie strzały. Odskoczy bez
problemu dopiero, gdy będzie już za późno.
Pies przy budzie nagle zacznie wyć, a gdzieś na piętrze domu zapali się światło. Ludzie, którzy byli w garażu są nieprzytomni, jeśli
ktoś wejdzie im pomóc, garaż ponownie się zamknie, jeśli nie, rzuci
się na nich pies. Będzie atakował jak wściekły, a osoby ugryzione
zwalą się nieprzytomne na ziemię.
Ostatecznie wszyscy stracą przytomność tak czy inaczej. Mańkut
zwiąże ich i zamknie w szopie.
Akcja z Mańkutem może się rozegrać w trakcie szukania córki
Tadeusza – jeśli podejmą takie poszukiwania na rozkaz Łukasza, by
uniknąć masakry zakładników i ślady naprowadzą ich na Mańkuta.
Ostatecznie gracze są zamknięci w opisywanej na początku szopie, możesz przypomnieć im tamte wydarzenia…
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Tymczasem dostają wezwanie do… wypadku samochodowego.
Dlaczego Komórka N? Dziwne ślady, mają się stawić, na miejscu
dowiedzą się szczegółów.
Wypadek miał miejsce przy ul. Rybnickiej, koło szpitala. Czarny
mercedes, rozbita z dwóch stron szyba, kierowca najwyraźniej zabity
strzałem w głowę. Specjalista od wyznaczania trajektorii zaraz powinien przyjechać, ale na oko widać, że strzał padł z okien szpitala.
Oﬁarą był kierowca córki Morholca – wspomniany Leszek Seleszcz,
ten sam, który przechał Agatę… Zbieg okoliczności?
Kiedy będą na miejscu jeden z obecnych także policjantów dostanie jakąś informację przez radio, jednocześnie usłyszą strzał. Okazuje się, że w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Rybnickiej, ktoś wziął
zakładników. Znajdują się na ulicy Rybnickiej. Szpital jest dwa kroki
stąd. Policja przekaże im z ulgą dowodzenie akcją, jak już będą na
miejscu. Powinni sprowadzić antyterrorystów, obstawić teren, Kiler,
który przyjechał z nimi jest ekspertem od odbijania zakładników.
Szybko dostaną telefon od Łukasza Seji – owego kierowcy
w okularach, którego widzeli przy meteorycie. Kolejny przypadek?
Kierowca okazuje się owym terrorystą. Połowicznie od Łukasza,
połowicznie od policji i lekarzy ze szpitala dowiedzą się szczegółów: mężczyzna traﬁł do szpitala po próbie samobójstwa (wbił sobie
śrubokręt w kark). W środku obrabował z broni strażnika, zastrzelił
z okna kierowcę (eksperci od broni powinni się zastanowić jaką broń
mógł mieć strażnik, że pozwoliła na tak celny strzał… może był kolekcjonerem?). Ma zakładników: trzy pielęgniarki, chirurga, dziecko
i rodziców dziecka oraz ochroniarza i dwóch pacjentów przykutych
do łóżek. Zajął salę na trzecim piętrze i przylegającą salkę pielęgniarek.
Łukasz Seja na początku chce rozmawiać z dowódcą, gracze muszą kogoś wyznaczyć, najlepiej kogoś kto choć trochę zna się na negocjowaniu. Chce, żeby dostarczyć mu Justynę Morholc, chce z nią
porozmawiać… Problem jest, że Justyny oczywiście gracze jeszcze
nie znaleźli. W miarę negocjacji (jeśli do nich dojdzie) będzie nalegał na coraz więcej – będzie chciał porozmawiać z Justyną w cztery
oczy, osobiście – w razie gdyby podstawili mu inną kobietę. Będzie
trochę seplenił, jakby był pijany (tak, dokładnie jak Mańkut!).
Jest zdolny, widział na pewno te same ﬁlmy o akcjach antyterrorystycznych co gracze, pozasłaniał okna, zabezpieczył drzwi, snajperzy
nie mają łatwego zadania. Jeśli gracze zrobią jakiś fałszywy ruch albo
nie dostarczą Justyny w ciągu godziny (czego na pewno nie zrobią,
chyba że odszukają jej sobowtórkę), zagrozi, że będzie co pół godziny zabijał jednego zakładnika. Na potwierdzenie tych słów zastrzeli
ochroniarza i da do telefonu pielęgniarkę, która potwierdzi, że ochroniarz nie żyje, jest we krwi na podłodze. Potem każe otworzyć okno
i wyrzuci trupa przez okno.
Namierzanie jego komórki da obraz miejsca, z którego mówi, co
mogą wykorzystać snajperzy (ale Łukasz to przewiduje i nigdy nie
wychodzi przed okno, a gdy mówi trzyma aparat daleko od głowy).
Na strzał snajpera odpowie zabiciem kolejnego zakładnika.
Kiler będzie nalegał na wtargnięcie siłą przez system wentylacyjny. Lubi takie akcje, ale nie słynie z przeżywalności zakładników.
Jeśli będą się go słuchać, będzie masakra, chyba że wszystko dobrze
przemyślą. Łukasz w końcu zgodzi się wpuścić kogoś i rozmawiać
osobiście, co daje szanse do ataku – mogą też okłamać go, że mają
Justynę i np. podesłać agentkę.
Jak rozwiążą sprawę, zależy od graczy. Ostatecznie jednak albo
złapią Łukasza albo zginie w starciu. W szpitalu mogą natknąć się na
innych pacjentów w śpiączce zostawionych przez Janusza Skorupę
– Łucję i Roberta. Okaże się, że ktoś ich zamordował, nie wiadomo
kto, pojawił się w czasie akcji, mignął odznaką CBŚ, powiedział, że
chce obejrzeć te osoby, a gdy odjechał, okazało się, że odłączył aparaturę i wbił oﬁarom w oczy wtyczki. Rysopis pasuje do… Mańkuta.
Tak, pozostała sprawa Mańkuta, który nie odbiera telefonu. Gracze zapewne zdecydują się jechać do jego domu lub wyślą tam kogoś. W środku znajdują zwłoki, ślady jakby ktoś powtórzył zbrodnię
Janusza Skorupy (tylko nie ma krzyża na czołach). Nie żyją córka
i syn Mańkuta, żony brakuje. Są także ślady ziemi, piasku i rdzawych
odłamków jak z krateru.

Część II: Rozstrzygnięcie
O CO CHODZI?
Większości z tego gracze nigdy się nie dowiedzą, ale części mogą
się domyślić, a reszta jest potrzebna, żeby scenariusz zachował spójność
i miał ręce i nogi (a nawet macki).
W pobliżu Ziemi orbituje statek Grzybków – rasy która rozmnaża się
infekując kolejne planety zarodnikami. Nie robi tego jednak pochopnie
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– wysyła kolejne próbniki (meteoryty), z których zarodniki są coraz lepiej przystosowane do infekowania życia danej planety.
Rok temu meteoryt uderzył w samochód, którym jechali Nu Ling
i Janusz Skorupa (mężczyzna ubrany na czarno – jeśli gracze sprawdzą
historię Janusza dowiedzą się, że rok temu traﬁł do szpitala z poważnymi uszkodzeniami wewnętrznymi spowodowanymi uderzeniem meteorytu). Zarodniki szybko opanowały obu mężczyzn, zaczęły wpływać
na ich sny, nakazywać im zakażanie kolejnych osób, które później mogą
być nosicielami (pierwsza faza).
Na początku rozwój przebiega źle – osoby zapadają w śpiączkę (zamiast zostać nosicielami) i stawiają opór w dziwacznych snach, dlatego
nie jest prowadzona inwazja na pełną skalę. Janusz Skorupa zaczyna
dopadać kolejne osoby, rozsiewając na nie zarodniki z meteorytu. Nu
Ling zaraża kilka osób w Chinach (do tego gracze nie dotrą), a w Polsce Justynę Morholc, także używa do tego odłamków meteorytu. Jednak
w międzyczasie Grzybki zrzucają kolejną porcję zarodników (drugi meteoryt) – celem jest Janusz Skorupa, dlatego zostaje on traﬁony meteorytem, ciało staje się pierwszym „nawozem” (druga faza), z którego
powstaną Grzybki przystosowane do życia na Ziemi.
Osoby zainfekowane znajdują się w stanie podobnym do snu, a co
więcej – dzięki zarodnikom – sny stają się rzeczywiste dla innych zainfekowanych. W ten sposób Mańkut mógł sterować rzeczywistością wokół
garażu – ponieważ gracze mieli już we krwi zarodniki z różnych źródeł.
Ponieważ każdy tłumaczy swój stan – w półsennych marzeniach – na
swój sposób, dlatego każdy różnie reaguje na rozkazy zarodników.
Janusz Skorupa wierzył, że został dotknięty przez swojego Boga. Ponieważ zarodniki nakazywały zabijać kolejne osoby, uważał się za Młot
Boga uderzający w grzeszników.
Nu Ling uwodził kolejne kobiety, które ostatecznie zarażał kawałkami meteorytu, które traktował jak narkotyk. Justyna była szybsza i wraz
z zakażonym Mańkutem (ten był już z drugiej fazy zakażania) zabili Nu
Linga, by przygotować drugą fazę – zakopali oﬁarę jako nawóz, Mańkut
to samo zrobił z Justyną, a następnie swoją żoną. Kolejnym celem są
gracze.
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DALSZA AKCJA
Znajdują się w szopie. Mańkut odjechał samochodem. Na zewnątrz
ujada pies, nawet jeśli wcześniej go zatłukli. Dzwoni telefon komórkowy, najpierw jeden, potem następny. Czyli szefostwo już próbuje się
z nimi skontaktować.
Czy podali szefowej, gdzie się udali? Jeśli nie, nie mogą się spodziewać pomocy (a może Centrum będzie w stanie zlokalizować ich telefony?), jeśli tak, mogą czekać… Ale czy Mańkut nie wróci wcześniej niż
nadejdzie pomoc (pojechał zakopać zwłoki żony, powinno mu to zająć
pół godziny)?
Muszą się odwiązać, ale jak? Pies nagle zapiszczał cienko i ucichł, na
zewnątrz rozległ się odgłos łamanych kości. Tam coś jest, przesuwa się
obok szopy, słyszą jak ociera się o ścianę szopy. A może to tylko wiatr?
W końcu zapewne zdołają się odwiązać i wydostać na zewnątrz.
Przed budą leży martwy, wzdęty pies. Wygląda jakby pękł od środka. W domu dzwoni telefon, gdzieś na pierwszym piętrze. W jednym
z okien pali się światło, widać że ktoś się tam porusza za ﬁraną.
W domu są dwa ciała, oba postrzelone – brat Mańkuta i jego matka.
Brat jeszcze żyje, jest wzdęty, siedzi przed telewizorem i bełkocze, może
powiedzieć coś, że zapomniał wyłączyć kuchenkę gazową. W kuchni
pali się gaz, to jedyne światło w domu poza telewizorem i światłem na
górze. Nie ma prądu. Telewizor jest wyłączony z prądu, każdy z graczy
widzi coś innego na ekranie (możesz podesłać im na kartkach, dostosuj
do charakteru bohaterów), np. wybuch wojny atomowej, ﬁlm rodzinny bez muzyki, rzeźnię. Jeśli gracze zwrócą na coś uwagę, stanie się
to intensywniejsze. Jeśli ktoś właśnie oglądał jakiś ﬁlm, może na ekranie pokazać się jego przekręcona wersja. Brat policjanta wkrótce straci
przytomność.
Najlepiej gdyby gracze zaczęli mówić o przypuszczeniach, o co może
w tym wszystkim chodzić – może wciągnie ich do tej rozmowy łkający
z bólu brat policjanta, zacznie mówić o szarych obcych wykluwających
się w brzuchach ludzi. Gracze mogą dodać coś innego – wszystko co
wymyślą będzie się działo rzeczywiście (w ich umysłach), mogą pojawić się szarzy obcy, potwory, alieny, oślizłe ślimaki, cokolwiek!
Telefon przestaje dzwonić, gdy wejdą do domu. Kiedy podniosą słuchawkę usłyszą tylko szum, jakby morza. Wydaje im się że w domu ktoś
jest, wszędzie snuje się pełno pajęczyn.
Fotel brata policjanta jest zakrawiony, jeśli mężczyznę ruszą zauważą, że… plecy ma wyżarte.
W rzeczywistości: każdy z zabitych jest „nawozem”, miejscem, z którego wyklują się Grzybki, aby rozsypywać kolejne zarodniki. Grzybki
nie mają określonego wyglądu – wszystko zależy od wyobraźni graczy.
We snach graczy: Grzybki będą alienami albo czymś podobnym, pająkami, szarakami, czymkolwiek.
Czy to co słyszeli obok szopy było pierwszą wyklutą istotą szukającą
pożywienia? Wkrótce przyjedzie Mańkut z dwoma martwymi sarnami
w samochodzie. Czarne, smutne oczy zwierząt są puste, brzuchy wzdęte.
Na pięterku w fotelu obok otwartego okna buja się matka Mańkuta.
Jest martwa, stanowi zmasakrowaną masę mięsa. Teraz zacznie się mordercza walka o życie – w okolicy roi się od Grzybków, a kolejne przybywają. Gracze będą atakowani przez monstra z koszmarów, aż zginą,
poddadzą się lub uciekną daleko od domu.
Po pewnym czasie zjawią się siły interwencyjne CBŚ. Teren zostanie
oczyszczony, gracze zabrani.
Żółta taśma otacza rozkopany dół w ziemi, w środku szkielet z rozerwanymi żebrami. Policjanci pilnują, by dziennikarze nie wkroczyli na zabezpieczony teren. Komendant stoi na skraju dziury, wyraźnie zaaferowany. „Czy śmierć Justyny Morholc, ma związek ze sprawą Nu Linga
i Nawiedzonego sprzed ośmiu lat?” – pyta dziennikarz. Komendant policji unosi ręce i uspokaja: „Oczywiście nie, Justynę zabił jakiś szaleniec,
wystraszył się i zakopał ciało. To wszystko.”. W lesie, poza zasięgiem
kamer unosi się niekształta mgła zarodników. Słychać szepty i zgrzyty.
Coś przesuwa się między drzewami.

przygody

Sześcian

przygoda do D&D lub dowolnego innego systemu fantasy
przygoda | D&D, fantasy

OD AUTORA
„Sześcian” jest przygodą częściowo opartą na pomyśle autorów
ﬁlmu „The Cube”. Polecam ją osobom, którym znudziło się turlanie
k20 i chciałyby zmierzyć się z zadaniem wymagającym wysiłku intelektualnego. Mam nadzieję, że scenariusz, pomimo swojego poziomu
trudności zapewni Wam przyjemną, kilkugodzinną zabawę.
„Czyli, że jak? Nie ma wyjścia?”
MIEJSCE AKCJI
Magiczne więzienie stworzone przez Arivalda Cagea (czarodziej
20; arcymag 3) na zlecenie amnijskiej Rady Sześciu. Nieco ekscentryczny starzec postanowił w sprytny sposób połączyć nieprzeciętną wiedzę magiczną z doświadczeniem technicznym, jakie nabył
na przestrzeni wieloletnich studiów u swych przyjaciół gnomów.
Zbudował „żywy” budynek z mobilnymi celami. Skoncentrował się
na większej komplikacji zabezpieczeń. Wiedział, że wielu najgroźniejszych fearuńskich rzezimieszków włada magią i potraﬁ kruszyć
mury, radząc sobie tym samym z większością klasycznych więzień.
Nowoczesny budynek był sześcianem o dwunastu metrach wysokości i takiej samej szerokości. W swoim wnętrzu mieścił sześdziesiąt cztery cele, po których więźniowie mogli poruszać się zupełnie
swobodnie (!). Każda przypominała sześcienna bryłę, jednak o boku
tylko trzech metrów.
MECHANIZM DZIAŁANIA
Każda z cel tajemniczego lochu była wyposażona w cztery włazy, po jednym na każdej ze ścian. Otwarcie włazów następowało raz
dziennie i trwało około piętnastu minut. Przez ten czas więźniowie
mogli przemieszczać się swobodnie pomiędzy symetrycznymi celami. Po zamknięciu włazów następowało przemieszczenie rzędu komnat, w którym akurat znajdowali się bohaterowie (o jedno miejsce
na północ). Cele wspomagane magiczną mocą mogły przesuwać się
w nieskończoność. Na szczęście (lub nie) graczy na każdym z włazów umieszczono oznaczenie pokoju, do którego przejście prowadziło, np. B2. Co sprytniejszym więźniom takie ułożenie pomagało

orientacyjnie odkryć swoje położenie w misternej i okrutnej układance.
WYJŚCIE Z ZAMKNIĘCIA
Według pomysłu Arivalda Cagea z Sześcianu nie było klasycznego włazu wejściowego mającego ujście gdzieś na zewnątrz. Więźniowie byli dostarczani do lewitującego na wysokości dziesięciu metrów
lochu poprzez specjalny „Kryształ Transportu” wysyłający niczego
nieświadome postacie do kwadratu B3. Tam pozostawieni sami sobie
więźniowie rozpoczynali walkę o przetrwanie.
W ŚRODKU
Gracze przemieszczający się po „Sześcianie” odniosą wrażenie
przejmującej, wręcz klaustrofobicznej pustki. W więzieniu, oprócz
paru stworzeń żywiących się szczątkami więźniów, nie żyje dosłownie nic. Rozsiany z rzadka ﬂuorescencyjny mech i podtrzymywane
magią pochodnie rozjaśniają zimne, nieprzytulne cele. Podróż po
nieznanym miejscu powinna być doświadczeniem wręcz traumatycznym. Arivald zadbał zarówno o niezbyt dobre samopoczucie
psychiczne więźniów, jak i ograniczenie czasu na wnikliwe badanie
budowy lochów…
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Paweł „gilbert” Świątek

DODATKOWE NIESPODZIANKI
Niektóre z komnat kryją w sobie niebezpieczne pułapki lub inne
niespodzianki niosące śmiercionośne zagrożenia.
Według prostego wzoru można określić, czy dane pomieszczenie
zawiera pułapkę, czy nie:
A(1) + X;
B(2) + X;
C(3) + X;
D(4) + X;
Jeśli wynik jest parzysty, oznacza to, że w pomieszczeniu należy
spodziewać się pułapki. W przeciwnym razie gracze mogą odetchnąć
z ulgą. (Wartości nawiasów są związane z kolejnością liter w alfabecie. Uzyskana suma nie ma żadnego związku z rzędem, dla którego
liczymy).

Wieża Snów #10

19

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

przygody

Powyżej widać prosty schemat Sześcianu (rzut z góry). Kolory oznaczają rzędy. Załóżmy, ze gracze znajdują się w kwadracie b2 (pierwsza
strona). Po przemieszczeniu (tylko jeden, ten konkretny rząd!), postacie znajdują się już przy krawędzi więzienia. Cela b1 jeden zeszła poziom
niżej, a na górę wskoczyła cela b4 z poziomu niższego (oznaczonego cyfrą w nawiasie). Podczas prowadzenia notatek polecam niezwykłą
ostrożność. Pamiętaj, że każdy właz jest oznaczony. W naszym przypadku gracze zobaczą włazy od wschodu: c2, b3, a2, b1, a po przemieszczeniu: c1, b3, a1, O (dalej już nic nie ma).
I tak wg kilku przykładów:
A1 – Pomieszczenie w krótkim czasie napełnia się suszącym gazem, trwale uszkadzającym płuca.
C3 – Każdy dźwięk wydany w tym pomieszczeniu, owocuje powolnym obniżeniem temperatury do – 80 C.
B4 – Pomieszczenie jest zamieszkałe przez rodzinę wygłodniałych
złowieszczych szczurów.
D2 – Pomieszczenie jest pełne magicznych luster przywołujących
w swoich odbiciach traumatyczne przeżycia bohaterów graczy.
(Rozwiązania mechaniczne i inne wymyślne pułapki pozostawiam
indywidualnemu podejściu MP)
WPROWADZENIE
Postaci graczy powinny zostać wprowadzone do „Sześcianu” zupełnie nieświadome całej sytuacji (tak jak bohaterowie Cube). Może
obiekty doświadczalne? Ciekawym elementem przygody jest poznawanie więzienia i rządzących nim reguł. Warto wpuścić do mistycznej klatki bohaterów kierowanych przez doświadczonych graczy. Nie
ukrywajmy, że „Sześcian”, to przygoda matematyczna, w której logiczne myślenie jest wymaganym warunkiem przeżycia.
Więźniowie nie są karmieni. Być może będą odżywiać się szczątkami zmarłych towarzyszy (jeden trup odpowiada około 10 jadalnym
racjom. Reszta ulega zbytniemu rozkładowi). Jeśli postacie wyjątkowo brzydzą się kanibalizmem, czeka ich dość szybka śmierć głodowa.

Zadbaj o odpowiednia atmosferę. Żongluj nastrojem opowieści,
odzwierciedlaj dynamikę wydarzeń. Szczególnie w tym scenariuszu
nie polecam muzyki.
JAK WYJŚĆ?
W momencie, w którym do krawędzi „Sześcianu” zbliży się jedna
ze środkowych komnat, jej (stale zamknięty) właz będzie sąsiadował
jedynie z powietrzem. Przy odrobinie szczęścia i dobrych obliczeń
można określić korzystne położenie. Zniszczenie włazu nie będzie
zadaniem arcytrudnym. Pamiętaj, są automatycznie naprawiane po
każdych 24 godzinach! Potem pozostaje kilkunastometrowa przepaść… Podejrzewam, że gracze odnajdą jeszcze wiele możliwości
ucieczki. Może przekupią czarodzieja, który podczas całej wędrówki
będzie obserwował ich poprzez rozsiane w przypadkowych miejscach gałki oczne? Ściany są czaroodporne, nie ma możliwości ich
przebycia. W niektórych pomieszczeniach magia w ogóle nie działa.
Nie ma możliwości teleportacji (magiczna bariera). Tak więc jedynym słabym punktem konstrukcji można nazwać włazy, których wytrzymałość odpowiada klasycznym żelaznym drzwiom.
NAGRODA
Myślę, że wystarczającą nagrodą dla naszych bohaterów będzie
ukończenie tej przygody z zachowaniem życia. Być może jednak
potężny czarodziej nagrodzi swoje króliki doświadczalne? Pamiętaj,
że w każdym momencie gry decyzja należy do Ciebie. „Sześcian”
wymaga wyjątkowo dużo uwagi, więc dobrze zastanów się nad każdą
z nich… nad każdą.

Wyjaśnienie od rednacza
Przyznam że początkowo trochę pogubiłem się w opisie Sześcianu. Dlatego kilka wskazówek ułatwiających zrozumienie „o co
w tym chodzi”:
1. Wszystkie cele ułożone na początku w kolumnie mają jednakowe oznaczenie (A1, A2, A3… D4), wynikające z rysunku obok
(litera to współrzędna x, liczba y, współrzędną z autor podaje czasem w nawiasie).
2. Tylko cele wewnętrzne mają sześć drzwi. Są to cele: B2(2), B2(3), C2(2), C2(3), B3(2), B3(3), C3(2), C3(3).
3. Cele w narożnikach będą miały tylko troje drzwi (nawet kiedy przesuną się do środka rzecz jasna).
4. W początkowym ustawieniu co druga cela jest „niebezpieczna”. X we wzorze podanym wcześniej oznacza zapewne wiersz w którym jest kolumna (czyli A1 = 1 +1 = 2, parzyste, czyli jest pułapka, D3 = 4+3 = 7, nieparzyste, czyli nie ma pułapki).
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W szponach
Morfeusz a
otwarty artykuł poświęcony tematyce
snu w grach fabularnych

artykuł | dowolny system

Poprawiali:
Tomasz Kucza,
Akavel
Aileen

Jakub „JakkaS” Kasper
fragment rysunku „Whitemare”

Ilustracje:
Jakub „JakkaS” Kasper

„W szponach Morfeusza” był swoistym eksperymentem zainspirowanym ideą Wikipedii oraz
tygodnika Ubuntu. Przeznaczony do dziesiątego
numeru Wieży Snów powstawał na podstronie
Gobasa dzięki udziałowi wszystkich chętnych.
Mimo przerw w działaniu strony oraz znikomej
reklamie, w projekcie wzięło udział (poza mną)
sześć osób, którym serdecznie dziękuję za pomoc.
Morfeusz, jak zwykłem skrótowo nazywać przedsięwzięcie, to pierwszy, ale nie ostatni otwarty
artykuł do Wieży Snów. Od teraz zawsze po premierze numeru będę zaczynał nowy temat, nowy
artykuł, w którym każdy będzie mógł dopisać
fragmenty, wprowadzić poprawki. Mam nadzieję,
że pomysł się przyjmie, bo to świetna zabawa.
„W szponach…” powstawał od 15 czerwca do 23
lipca. Całość z zamierzenia ma być przekrojowym
poradnikiem dla Mistrzów Gry – jak wykorzystać
marzenia senne na sesji, oraz dla graczy, jak odkryć potencjał tkwiący w snach.
Tomasz Kucza
Wieża Snów #10
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Constant D.
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Jacek Jamroży
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SNY

W GRACH FABULARNYCH

autorzy: Misz, Constant D., Tomasz Kucza
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Monolit połyskiwał w świetle księżyca. Usadowiony na szczycie
wzgórza przypominał kamienny nagrobek. Zdobienia wyglądały jak
wypełnione roztopionym srebrem, oplatały ﬁgurę szaleńczymi wzorami, z których wzrok zdawał się ześlizgiwać.
Zawył wiatr. A może wilk? Czarny ptak na monolicie zakrakał złowrogo i łypnął złotym okiem w jednej chwili zamieniając się w sępa
o czerwonym podgardlu. Dwadzieścia – wyskrzeczał. – Dwadzieścia!
Obudziłeś się zlany potem…
Sen jest niezbędny do życia, koi wędrowca po wypełnionej trudami przygodzie, przynosi wytchnienie, ale także koszmary i niepokojące wizje. Może być proroczy lub stanowić plątaninę wymieszanych wspomnień, wydawać się lub nawet stać rzeczywisty, ostrzegać,
przekazywać wiadomości… Szkoda byłoby nie wykorzystać takiego
potencjału na sesjach.
Podstawową i najczęściej stosowaną funkcją snu (jako stanu uśpienia) w grach fabularnych jest regeneracja – punktów magii, zdrowia,
czy czego tam jeszcze. Sny rozumiane jako wydarzenia, przygody
rozgrywające się niezależnie od świata zewnętrznego w naszej głowie, pełnią różnorakie role. Stanowić mogą między innymi pretekst
do przekazania graczom przez MG ważnych informacji.
Przykładowo – MG ułożył scenariusz, w którym gracze mają
stracić majątek, a jako że są biedni, muszą się w tym celu najpierw
wzbogacić. MG wyjawia im zatem we śnie numery najbliższego losowania na loterii.
Sny mogą pełnić funkcję czysto artystyczną. Budować nastrój, budzić niepokój, lub wprost przeciwnie – nastrajać pozytywnie, rozpalać
nadzieję. Szczególne pole do popisu dają w systemach fantasy, gdzie
generalnie oczekuje się od nich głębokich, proroczych znaczeń.
Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której graczom przyśniło się, że ratują z rąk zbójców piękną pannę królewskiego rodu,
zyskując chwałę, szacunek, złoto i wdzięczność wysoko postawionych osób. Wydarzenia przedstawione przez Mistrza Gry we śnie
wydają się ziszczać, sen zaś – wydaje się być snem proroczym. Lecz
nim nie jest. Bo gdy przychodzi co do czego, branka nie okazuje się
ani piękna, ani z królewskiego rodu, niedoszli porywacze okazują się
nie rozbójnikami, lecz braćmi panny, którzy nie tyle ją porwali, ile
wydarli z rąk wywodzącego się z wrogiej rodziny amanta. Gracze natomiast wkopali się w taką kabałę, że wypadki Reynevana z trylogii
Narrenturm A. Sapowskiego to małe miki…
„Senna sesja” daje nieograniczone możliwości zarówno dla MG
jak i bohaterów, jadnakże musimy pamiętać, aby nie przesadzać
– zwłaszcza dotyczy to Mistrzów Gry – o ile nam życie miłe. Z doświadczenia wiemy, że gracze niechętnie przymują informacje o nierealności skarbu, który wywalczali przez ostatnie sześć godzin sesji.
Poza fantasy sny są najbardziej obecne w horrorach, gdzie często
rzeczywistość przeplata się z różnego rodzajami Krain Snu, a koszmary stają się realne.
Motyw snu powinien być zatem tylko dodatkiem do sesji (jak
przykłady powyźej), a nie samą sesją, wtedy dopiero magia przygody
zostanie spotęgowana, a gracze będą cieszyć się grą od początku, aż
do samego rozliczenia doświadczenia.

TKANINA

SNU

autor: Tomasz Kucza
Zasłona wydymała się, gdy wiatr wpadał przez otwarte okno. Podszedłeś bliżej, odsunąłeś tkaninę, która okazała się lepka i przylgnęła do
palców. Nagle znalazłeś się w zimnej wodzie, otaczała cię ze wszystkich stron, ale mimo to mogłeś oddychać, chociaż czułeś ogromny
ciężar na piersiach. Otworzyłeś oczy. Ujrzałeś dwa świecące punkty
tuż przed twarzą. To ogromny pies toczący z pyska ślinę! Poderwałeś
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się na nogi… i obudziłeś. Światła to ogniska rozpalone przez twoich
towarzyszy. Przecierasz z ulgą mokre od potu czoło.
Rzadko zdarzają się sny nieodróżnialne od rzeczywistości. Zazwyczaj jednak (poza tzw. snami świadomymi) nie zdajemy sobie
sprawy z nierealności toczących się wydarzeń, ani nie możemy na
nie wpływać.
Na potrzeby sesji musimy w pewien sposób zasymulować ową
łatwowierność śniących (wynikającą bezpośrednio z wyłączenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za sceptycyzm), chyba że kreujemy sen nieinteraktywny – jedynie jako uzupełnienie sesji.
Nieinteraktywne sny najprościej tworzyć jako zbiór scen połączonych w dziwaczny sposób, gdzie jedne elementy przechodzą
w drugie bez większego ładu i składu – na przykład księżyc zamienia
się w twarz dziadka. Należy pamiętać, że – o ile sen jest naturalny,
a nie wywołany np. magicznie z zewnątrz lub pod wpływem hipnozy – marzenie senne to zlepek wspomnień i myśli śniącego, nie ma
tam miejsca na rzeczy nowe, nieznane osoby, miejsca. Nawet jeśli
ktoś przemawia przez sen do bohatera, możemy założyć, że będzie
się ukazywał jako postać znana bohaterowi (a najlepiej kilka różnych
– polecam obejrzeć pilotowy odcinek Deep Space 9, gdzie w ten
sposób komunikują się Prorocy) w przyjaznym otoczeniu (ale w jakiś sposób zmienionym – np. ostatnio odwiedzona karczma skąpana
w krwistoczerwonych promieniach światła).
Elementy nie pochodzące ze wspomnień, nieznane śniącemu,
mogą posłużyć do wprowadzenia grozy – zawsze boimy się nieznanego. Nie tylko nieznanych miejsc i osób – grozę może także wywołać osoba nam znana lub miejsce, które lubimy, gdy okazuje się
czymś lub kimś innym, zachowuje się lub wygląda inaczej niż byśmy
się spodziewali.
Kiedy gracz ma problemy z rozróżnieniem snu od rzeczywistości motyw zupełnie nie pasujący do całości może poprzez kontrast
uświadomić mu, że śni.
Przykład: Stary rycerz śni o rodzinnym zamku (znane otoczenie),
jednak opustoszałym (zmiana, zawsze było tam gwarno), idzie do pokoju swojego ojca (znajoma osoba), który nie mówi ani słowa, tylko
patrzy na syna dziwnym wzrokiem (nietypowe zachowanie).
Aby odróżnić sen od jawy podczas sesji, możesz spróbować oddać oniryczną atmosferę poprzez spowolnienie akcji. Niech wszystko toczy się w zwolnionym tempie, krople deszczu opadają na drogę
z oporem, rozpryskują się nieśpiesznie, a wśród spowolnionej ulewy mały chłopiec z parasolką obserwuje uważnie gracza wielkimi
oczami… Tak, dodatkowo mówimy powoli, szeleszczącym głosem,
jakbyśmy sami byli bliscy zaśnięcia. Jeśli gracze są po nieprzespanej nocy, łatwiej wczują się w klimat, ale uważaj by nie przysnęli
w rzeczywistości.
Nie wszystkie sny będą powolne. W rzeczywistości każdy sen to
kilka sekund splątanych scen, które wydają nam się godzinami – ale
tylko wydają. Czasem zdajemy sobie sprawę z owej ulotności marzeń sennych i warto to wziąć pod uwagę podczas sesji. Zrób odwrotnie niż poprzednio – nie zawieszaj każdej sceny w bezruchu, ale
opisuj szybko kolejne obrazy. Nie zarzucaj jednak powolnej narracji,
możesz spróbować mówić szeptem dla lepszego efektu.
Warto sięgnąć także do metamorfozy i symboliki. W każdej opisywanej scenie powinien dominować jeden symboliczny element
– postać, przedmiot – na większej liczbie bowiem śpiący umysł nie
jest w stanie się skupić. Dominująca rzecz będzie stanowić spoiwo
między kolejnymi częściami, chociaż ciągle ulegać będzie zmianom,
transformacjom zgodnym ze zmianami w przebiegu snu.
Przykład: Sen rozpoczyna się na plaży. Czerwona piłka podskakuje na falach, co rusz wyrzucana na piasek. Ale stop! To nie piłka,
to wielka papuga strosząca pióra na gałęzi, dziobie boleśnie, drapie
pazurami… Zamienia się w wielkiego rudego kota, który łypie oczami siedząc pośrodku leśnej polany.
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SEN PARADOKSALNY
autor: Tomasz Kucza

Urządzenia szumiały nieznośnie, aż wydawało się dziwne, że Anastazja może spać tak spokojnie, niewzruszona mimo hałasu.
Blade policzki srebrzyły się od potu w gorącym szpitalnym pokoju.
Kształtne ciało skryte pod prześcieradłem już nigdy nie miało podnieść się z łóżka. Coma. Wyrok dla Anastazji. Nieskończone zawieszenie w sennych marzeniach, póki impulsy mknęły połączeniami nerwowymi w mózgu, póki nie podjęto decyzji. Ostatecznej decyzji.

ZABURZENIA SNU

autor: Paweł Branecki, Tomasz Kucza
Pot spływał z czoła mężczyzny grubymi kroplami. Odgłosy bitwy
zdawały się dochodzić gdzieś z oddali zagłuszone szumem w uszach.
Pieczenie w skroniach nasilało się, kolana sprawiały wrażenie, jakby
miały ugiąć się pod ciężarem ciała.
Artur wiedział, że musi zachować świadomość. Nawet jednak smród
spalonych ciał, czy krzyki traﬁonych seriami z działka, nie oddalały bezsensownej senności, która atakowała mężczyznę, ale nigdy nie
przekładała się na sen, ogarniała całe ciało jak nieznośny ból. Uniósł
drżącą dłonią blaster. Czy widział poruszenie? Czy może to tylko kolejna z halucynacji?
Bezsenność. Insomnia. Przyczyny jej mogą leżeć w chorobie psychicznej bohatera gracza. Z bezsenności wynikają efekty mało przyjemne z rodzaju ograniczeń do testów umiejętności i cech. Zaburzenia snów, to zaburzenie pracy umysłu. Lekiem na bezsenność niech
będą więc zioła uspokajające. Z chwilą, gdy choroba Bohatera nasila
się, zwykłe ziółka nie pomogą. Potrzebne są alchemiczne specyﬁki.
To niestety kosztuje. Tego rodzaju pigułki mogą jednak być niezbędne do funkcjonowania organizmu. Pamiętajmy, że bez snu nie można żyć. Bezsenność w wyjątkowych wypadkach doprowadzić może
do skrajnego wyczerpania organizmu i całkowitej apatii czy katatonii. Chory na bezsenność nie ruszy się nawet z łóżka, choćby o cal.
W mechanice gry modyﬁkatory karne do testów przekroczą wartość
cech.
Jedna nieprzespana noc obniża sprawność ﬁzyczną i psychiczną
człowieka (może inne rasy są bardziej odporne?). Bezsenność, często
wynikająca z nerwicy, szybko prowadzi do wycieńczenia. Z braku
snu możemy odczuwać zaburzenia nastroju, a skupienie uwagi na
czymkolwiek będzie wymagało ogromnego wysiłku. Co więcej możliwe jest wystąpienie halucynacji, urojeń, obsesji, czy nawet nagłych
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Poniższy rozdział napisałem korzystając z pomocy m. in. Wikipedii, jego nazwa to inne określenie fazy REM. Skupię się tutaj na śnie
z naukowego punktu widzenia.
Deﬁnicja jest prosta: „Sen jest to stan czynnościowy ośrodkowego
układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie dobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości
(…) i bezruch”. [Wikipedia]
W skrócie sen jest stanem umysłu, w którym pozbawieni jesteśmy
świadomości, a nasze ciało jest „odłączone”. Dobowy rytm snu regulowany jest stężeniem melatoniny. Co ciekawe człowiek wolałby,
żeby doba była dłuższa niż dwadzieścia cztery godziny, rytm snu dostosowany jest nawet do ponad trzydziestogodzinnej doby. Zazwyczaj ludzie śpią dziewięć do dziesięciu godzin.
Sen można podzielić na dwie fazy rozpoznawane po ruchu gałek ocznych. Szybkie ruchy to faza REM (ang. rapid eye movement)
zwana snem paradoksalnym – to wtedy najczęściej występują marzenia senne, a mięśnie są rozluźnione przez co śpiący pozostaje nieruchomy. Wolne ruchy występują w śnie głębokim (powierzchniowym,
wolnofalowym) charakteryzującym się falami delta w aktywności
elektrycznej mózgu. Fazy powtarzają się w cyklu około 90 minutowym.
Co ciekawe w czasie nocy śnimy bardzo wiele snów, ale pamiętamy tylko te, które mieliśmy w momencie przebudzenia. Sny zapominamy po kilkunastu minutach (nie są zapisywane przez pamięć długą, chyba że podejmie się wysiłek ich zapamiętania). Faza REM jest
dłuższa po pewnym czasie snu (dlatego gdy dłużej śpimy, większe
prawdopobieństwo, że przebudzimy się w trakcie marzenia sennego
i sen zapamiętamy), dochodzi do czterdziestu minut.
Śniąc wykorzystujemy niektóre rejony mózgu w znacznie większym stopniu niż podczas czuwania, fale mózgowe zmieniają się
z szybkich rytmów alfa i beta w wolne theta i delta (zmienia się częstotliwość fal mózgowych).
Dlaczego sen wytworzył się i utrzymał w toku ewolucji? Nie
wiadomo dokładnie – na pewno przywraca do równowagi poziom
neuroprzekaźników (czyli związków dzięki którym impulsy są przekazywane w sieci neuronowej), a także redukuje poziom wolnych
rodników wytworzonych podczas dnia, które normalnie utrudniają
myślenie wprowadzając zakłócenia do pracy mózgu.
Wiadomo, że jest niezbędny – długotrwałe pozbawienie snu prowadzi do śmierci. W Wikipedii wspomniany jest przypadek Koreańczyka, który zmarł z wycieńczenia po 86 godzinach bez snu ani
jedzenia. Jednocześnie najdłuższy udokumentowany przypadek pozostawania bez snu (rekord Guinessa) to 283 godziny (11 dni).
Śpiączka znana jako coma jest podobna do snu, ale spowodowana najczęściej uszkodzeniem mózgu. Przyczyny śpiączek mogą być
przeróżne – od chorób zakaźnych, zatrucia lekami, poprzez różnego
rodzaju uszkodzenia układu nerwowego (z powodu urazu ﬁzycznego
lub choroby), aż do zaburzeń psychicznych (np. katatonia lub depresja).
Hibernacją nazywa się sen zimowy zwierząt, w którym spowolnieniu ulega metabolizm, a temperatura ciała obniża się niemal do
temperatury otoczenia. Charakteryzje się oprócz tego spowolnieniem
akcji serca i arytmią, zwężeniem naczyń krwionośnych, spowolnieniem tempa oddychania (a nawet wystąpienia bezdechu). Określa się
tak również sztuczne zamrażanie (lub inny sposób zatrzymania czy

też spowolnienia procesów życiowych) żywych organizmów w celu
późniejszego wznowienia ich życia.
Sen letni nazywa się z kolei estywacją – najczęściej polega na
przeczekaniu trudnych warunków (przykładowo pory suchej). Jest
cechą np. ślimaków słodkowodnych, pijawek, czy niektórych gatunków susła.
Świadomy sen to sen, w którym możemy kontrolować bieg wydarzeń oraz jesteśmy świadomi swojego stanu. Rzadko zdarza się
spontanicznie, ale co ciekawe można wyrobić sobie umiejętność
wchodzenia w stan świadomego snu poprzez różnego rodzaju techniki. Najczęściej polega to na uświadomieniu sobie w czasie snu, że
śnimy.
Techniki wywoływania świadomego snu obejmują:
– ćwiczenie zapamiętywania snów,
– testy rzeczywistości, czyli badanie co jakiś czas czy nie śnimy
poprzez np. odczytywanie napisów, czy też analizę logiczności
wydarzeń,
– ustalenie kotwicy (np. widoku własnych rąk), która spowoduje
automatyczne odzyskanie świadomości (także w czasie snu), wymaga swego rodzaju autohipnozy,
– ustalenie „znaku snu”, czyli jakiegoś motywu lub osoby, która
pozwala nam odróżnić sen od rzeczywistości,
– ponowne zasypianie po spontanicznym przebudzeniu z próbą
kontynuacji przerwanego snu (chyba najprostsze, u mnie działa).
Fałszywe przebudzenia wynikają z szoku, jaki powstaje w momencie odzyskania świadomości. Czasem nie wiąże się on z przebudzeniem – człowiek myśli że się przebudził, wykonuje codzienne
czynności, aż okazuje się, że w rzeczywistości nadal śni. Łatwo wtedy o sen świadomy.
Niektóre grupy religijne i ruch New Age wykorzystują sen świadomy jako element religijny (stan z nieograniczonymi możliwościami i wiedzą lub możliwością przebywania poza ciałem, kontaktów ze
zmarłymi, jasnowidzenia).
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Jakub „JakkaS” Kasper

zmian osobowości (w skrócie: psychozy) oraz paranoi. Oczywiście
takie objawy pojawiają się dopiero po dłuższym braku snu – po kilku
dniach pozostawania na nogach.
Objawy bezsenności nie muszą wynikać z braku snu jako takiego,
ale wyłącznie z zaburzeń w fazie REM (która jest niezbędna do życia
i np. tabletki nasenne jej nie zapewnią).
Kolejnym z nieciekawych efektów bezsenności jest osłabienie
układu immunologicznego, czyli łatwiej o jakieś choróbsko. Pozbawianie (deprywacja) snu działa jak bezsenność i jest używane jako
tortura.
W grach fabularnych gracze mogą stać się obiektem takich tortur,
zachorować na bezsenność od nadmiaru punktów obłędu, czy też dostać się pod wpływ insomnicznej klątwy. Czasem bezsenność może
być też powodowana przez nadmierne pijaństwo (krasnoludy?), czy
inne używki.
Najprościej – pomijając wspomniane ziółka – wyleczyć się dzięki… spokojnej noclegowni (bez hałasów), chodzeniu spać o regularnych porach, wysiłek ﬁzyczny, zarzucenie używek, lekkostrawne
jedzenie (ech, barbarzyńcy chyba nie dadzą rady, prawda?), niską
temperaturę i wygodne łóżko.
NPC chorujący na bezsenność może być ciekawym elementem sesji, o ile Mistrz Gry dobrze odegra postać (może pomóc nieprzespana
noc). Wyobraźmy sobie przywódcę armii kraju, w którym zamieszkują gracze, który z trudem pojmuje co się wokół dzieje po kilku
dniach bez snu. Leki nie pomagają, stres i alkohol zrobiły swoje. Czy
taki ktoś będzie w stanie wygrać bitwę?
Pamiętacie ﬁlm „Bezsenność”? Wyrzuty sumienia mogą stać się
przyczyną nerwicy, której nie bedzie łatwo się pozbyć. W systemach,
gdzie nie ma tak przydatnych elementów jak punkty obłędu, Mistrz
Gry będzie miał wolną rękę, może też uznać zaburzenia snu jako bezpośredni wynik nieudanego testu na „siłę woli” albo jej odpowiednik.

SNY PROROCZE

autor: Paweł Branecki, Tomasz Kucza
„Umrzesz”. Cichy szept. Obejrzała się za siebie. Cztery czarne kruki
z furkotem skrzydeł uniosły się w górę. „Umrzesz”. Szelest skrzydeł
zdawał się układać w złowieszcze słowo. Kap. Kropla zostawiła rozszerzające się kręgi na powierzchni wody. Czerwone. Ktoś stąpał po
wodzie, mącił powierzchnię gdzieś poza granicą wzroku. „Umrzesz”
szeptał.
„Ianis” – tym razem inny głos. Otworzyła oczy i… sen uleciał w dal.
– Ktoś zbliża się do obozu, Ianis – wyszeptał stojący na warcie elf.
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Wyjęła broń. Czuła się dziwnie niepewnie, jakby zbliżający się intruzi
nieśli większe zagrożenie, niż pospolici w tych stronach rabusie.
Prorocze sny są niebezpieczne. Mogą wpłynąć na przygodę w znaczący sposób i utrudnić prowadzenie Mistrzowi, jeśli okaże się nagle,
że gracze uparli się, by proroctwo się nie spełniło. Dlatego jeśli zależy nam na udanym proroctwie, warto na tyle zagmatwać przesłanie
w morzu symboli, by później łatwo wybrnąć z sytuacji, kiedy gracze
zabijają osobę, której nie powinni albo niszczą ważny przedmiot („O!
Mityczny miecz Khalesa, wrzućmy go w bezdenną przepaść.”).
Kto powinien być odbiorcą proroctwa? Czy członek drużyny, czy
może zleceniodawca graczy albo ktoś ważny dla świata, w którym
rozgrywa się przygoda? A może ktoś nieznaczny, mało ważny, którego nikt nie słucha, jak staruch żebrzący na rynku?
W tym ostatnim przypadku można proroctwo rozegrać jako przerwynik, jak w ﬁlmie – nagła przerwa w grze (może podczas dłuższej
podróży), opisanie snu i przebudzenia żebraka, który później ginie
przypadkowo z rąk adwersarzy graczy.
Trudno żeby proroctwa dotyczyły małych rzeczy, chyba że stanowią np. prywatne proroctwa gracza. Mogą także być zesłanymi przez
przeciwnika graczy (lub innego intryganta) wizjami, a jedynym celem owych snów będzie zagmatwanie sytuacji lub skłonienie graczy
do zrobienia (lub zaniechania) czegoś.
Prorocze sny mogą się wiązać z klątwą, stać się utrudnieniem, którego gracze będą się chcieli pozbyć – przykładowo mogą być powodowane przez magiczny pierścień albo przedmiot, który bohaterowie
obiecali dostarczyć bezpiecznie z miejsca na miejsce. Niekoniecznie
mogą to być proste wizje przyszłości – możliwe, że przedmiot powoduje, że pokazane proroctwa się spełniają mimo wszystkich przeszkód.
Klasyczne proroctwa mają jednak globalne implikacje. Często
oﬁary proroctwa, próbując uniknąć wydarzeń ze snu, nieświadomie
coraz bardziej zbliżają się do spełnienia go (jak Voldemort w Harrym
Potterze). Proroctwo może wiązać się ze śmiercią kogoś ważnego,
narodzinami nowego herosa, czy też mesjanizmem (czyli przybyciem, narodzinami kogoś, kto uratuje cały świat, kraj lub stanie się
prorokiem, przewodnikiem ludzi).
W światach SF prorocze sny mogą być efektem przeplatania
równoległych światów, w cyberpunku i postapokalipsie wynikiem
uszkodzenia wszczepów lub efektem działania nowego dragu.
SNY PROROCZE A ZŁEGO ŚWIAT
W Złego świecie sny prorocze są udziałem nadzwyczajnych ludzi,
tzw. Esperów o talencie Jasnowidzenie oraz mnichów Inkwizycji,
tzw. Widzących.

temat przewodni

KOSZMARY

– Stać się rzeczywistością: codziennie rano gracze budzą się z kosz-

marów, pewnego dnia okazuje się, że koszmar jest tym razem
prawdziwy. Początkowo mogą zachowywać się jak we śnie, zanim zrozumieją zagrożenie.

KOSZMARY A CZARTY
W świecie Złego bohaterowie gracze są Czartami, którzy na swej
drodze odprawili potężne rytuały zmuszające Upadłe Anioły do
uległości. Te nigdy nie zapominają tego rodzaju obelgi. Diabły nie
mają wstępu do materialnego świata, chyba, że w ciałach kultystów.
Koszmary to ich środek wywierania presji na Czartach. To także sygnał, że w pobliżu Czarta czają się pokorne sługi Diabłów, kultyści.
Koszmary to gra wstępna w akcie zemsty na Czartach. To znak dla
Bohaterów graczy, że czas się pilnować. Zło może czaić się tuż za
rogiem…

KRAINA SNÓW
autor: Tomasz Kucza

Głuche echo towarzyszyło krokom grupki komandosów. Chociaż starali się poruszać jak najciszej, każdy, nawet najdrobniejszy odgłos
powracał zwielokrotniony, odbity od niewidzialnych ścian.
Posadzka połyskiwała, a cienka warstwa zielonkawej wody odbijała
światło latarek.
– Gdzie jesteśmy? – zapytał trwożliwie Hans Kauser.
– Steśmy, steśmy, steśmy – odpowiedziało echo.

autor: Paweł Branecki, Tomasz Kucza
Pazury rozdzierały ramię Jahima, wbijały się w mięśnie zdzierając
skórę, łamiąc kości. Krzyknął, próbując się wyszarpnąć, ale nie potraﬁł się poruszyć. To koniec. Poczuł nagłe szarpnięcie, gdy bestia
oderwała mu nogę. Dziwne, wokół nie było krwi, może już wypłynęła
wszystka z porwanych w strzępy żył. Kolejny cios rozłupał czaszkę
Jahima, który ze zdziwieniem patrzył na rozpływający się mózg. Nie
powinien już żyć.
Otworzył oczy. Słońce wpadało do pokoju na piętrze gospody. Odetchnął głęboko z ulgą. W pobliżu nie było potworów, nawyraźniej
także nie został rozerwany na strzępy. Ale czuł czyjąś obecność, nieznośną, obserwującą. Czy koszmar na pewno już się skończył?
Nie każde sny są dobre. Koszmary nawiedzają wszystkich. Niekoniecznie musi to być tematem sesji RPG. Zawsze jednak można
wykorzystać je na kilka sposobów:
– Gracz dręczony jest koszmarami z powodu klątwy, przedmiotu,
czarownika wywierającego wpływ na jego umysł, ataków w łącze
VR wbudowane w mózg, wyrzutów sumienia.
– Koszmary są przekazem ostrzegającym przed czymś lub proroctwem.
– Stanowią wynik przeplatania się rzeczywistości, jeśli ktoś zaburzy równowagę, staną się bardziej rzeczywiste. Kto wie, czy nie
zaczną zabijać.
– Wprowadzą odpowiedni nastrój: przykładowo wszyscy gracze mogą jednocześnie śnić ten sam koszmar o rozrywających
na strzępy wilkołakach. Następnego dnia docierają do pełnego sennych ludzi miasteczka, gdzie najwyraźniej dzieje się coś
dziwnego. Czy stoją za tym wilkołaki? A może sen miał na celu
odstraszyć zbłąkanych wędrowców od miejsca eksperymentów
potężnego nekromanty?
– Koszmary mogą stanowić kontrast z rzeczywistością, w rzeczywistości mamy normalne domostwo należące do starszego małżeństwa, miłych ludzi, ale nocne koszmary sprawiają, że gracze
stają się podejrzliwi i wszędzie widzą zagrożenie, napotykają
analogie do snów („Niech mnie, ta komoda! Wygląda identycznie
jak we śnie. Wychodziły z niej stada karaluchów i zjadały mnie
żywcem”), które niekoniecznie mogą mieć jakieś znaczenie dla
scenariusza.

Kraina Snów stanowi nieodłączny element mitów Cthulhu. Nie
tylko w Zew Cthulhu można jednak czasem przenieść graczy w miejsce poza rzeczywistością, gdzie nie działają zwyczajne prawa ﬁzyki,
czy też magii, a wszystko jest pełne symboli.
Chociaż idea może przypominać VR, czyli wirtualną rzeczywistość, to jednak na pewno nie będzie Kraina Snów identyczna z różnorakimi matriksami – umysł we śnie działa nieco inaczej niż gdy
mamy pełną świadomość. Warto zawrzeć w naszych Krainach Snów
elementy prawdziwych snów – chociażby niemożność odczytania
napisów, zmieniające się godziny na zegarach, niespójność miejsca
i czasu, nagłe zmiany jednych osób lub przedmiotów albo nawet
miejsc w inne, czy też wreszcie wszechobecną symbolikę, symbole
zastępujące rzeczywiste elementy. Możliwe jest także, że każdy ze
śniących nieco inaczej widzi „rzeczywistość” – inne symbole, inne
postaci, może inną kolorystykę zależną od jego charakteru i wcześniejszych przeżyć.
Nie ma we śnie ścisłych zasad, które nawet w najbardziej szaloncych VR raczej będą występować (podobne do zasad MMORPG),
o wielu rzeczach decyduje wyobraźnia, czy też siła woli.
Mogą być wytworami umysłu śniących, przedwiecznych bogów lub innych potężnych istot, wreszcie umysłem pogrążonego
w śpiączce człowieka, do którego próbują dostać się (żeby pomóc,
znaleźć jakąś informację) gracze.
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Parę słów w tym temacie. Talent Jasnowidzenie ma dwie odmiany: Krótkofalową i Długofalową. Jasnowidz o talencie krótkofalowym ma Dar podobny do Szóstego Zmysłu. Jego wizje przewidują
bieg zdarzeń na parę chwil, ewentualnie minut, wcześniej. Jasnowidz
Długofalowy doświadcza natomiast wizji podczas snu, czyli jego Wizje to tytułowe prorocze sny.
Prorocze sny w tym przypadku to bieg zdarzeń, które może zajść
za pare dni, tygodni lub nawet lat. Esper doświadcza tego rodzaju wizji podczas snu, a po przebudzeniu na chłodno i spokojnie analizuje.
W przypadku gdy pracuje dla Wydziału K na przykład, analiza jego
snów proroczych przebiega w zespole analityków, których wnioski
determinują operacje z ramienia sekcji pierwszej Agendy Jej Królewskiej Mości. Podsumowując, prorocze sny Esperów utalentowanych
w tym kierunku wpływają na wytyczne Operacji Agentów rządowych, czyli pracę w Firmie – Agendzie Jej Królewskiej Mości.
Teraz pokrótce w temacie Widzących. Otóż też doznają Proroczych Snów. Jednak w tym przykładzie Prorocze Sny wynikają
z ich łaski Bożej i natchnienia przez siły wyższe – Boga lub Aniołów. W przypadku Widzących prorocze sny często dotyczą faktów
z przeszłości bohaterów, których znajomość jest ważna w akcjach
Mnichów Inkwizycji. Tym sposobem prorocze sny zmieniają charakter z przewidywania przyszłości na swoistą pomoc sił wyższych,
która odsłania pominięte fakty i naprowadza na drogę prowadzącą
do sukcesu.

USZCZYPNIJ SIĘ
autor: Tomasz Kucza

Wszyscy zachowywali się dziwnie. Alicja nie mogła znieść wściekłych
spojrzeń, złośliwego chichotu na każdym kroku. Co się działo? Czy
to sen? Próbowała uciec, biegła drogą w stronę lasu. Bose stopy
krwawiły od ostrych odłamków skały. Poczuła uderzenie w ramię.
Kilka kamieni przeleciało obok jej głowy. Więc to nie sen, o Jasności
i Ciemności świata, to się dzieje naprawdę!
Sen czy rzeczywistość? Klasycznym testem zawsze było…
uszczypnięcie się. Czy to jednak wystarczy w każdej sytuacji? A jeśli
sen wydaje się realny? Poniżej przedstawiliśmy kilka sposobów odróżnienia snu od rzeczywistości.
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Po pierwsze można skorzystać z doświadczeń nauki. Mianowicie
w śnie każdego człowieka występuje kilka łatwych do rozpoznania,
powtarzających się cech:
– nie da się odczytać tekstu – poza krótkimi słowami tekst jest bezładną plątaniną liter, ciągle się zmienia,
– zegary nie działają – pokazują losowe godziny, zmieniają cyfry
po ponownym spojrzeniu na nie (szczególnie dotyczy to zegarów
elektronicznych, w mniejszym stopniu wskazówkowych),
– czas nie płynie tak jak powinien – gwałtowne zdarzenia zachodzą
powoli (np. strzał, upadek), z oporem nie mającym wyjaśnienia,
zaś zdarzenia powolne (np. podróż) mogą zachodzić błyskawicznie, w efekcie np. trzeba spróbować zrobić coś konkretnego (jak
zapalenie światła) i sprawdzić czy zadziała, jeśli nie, to możliwe,
że śnisz.
Inne metody, które mogą pomóc (bo sen Krainy Snów, magiczny lub wywolany przez implanty mózgowe może być realniejszy niż
rzeczywisty, prawda?):
– Ból ﬁzyczny: Pierwsze co robi każdy podejrzewający się o śnienie jest uszczypnięcie się albo w inny sposób zadanie sobie bólu.
Ma to umożliwić wybudzenie się i upewnienie, czy na pewno nie
śpimy. Włożenie ręki w płomienie może być bardziej drastyczną
metodą. Desperaci na krawędzi choroby psychicznej mogą nawet
rzucić się ze skały lub podciąć sobie żyły.
– Niespójności: ludzie sobie zaprzeczają, działają inaczej niż zwykle, pada deszcz, a jest sucho i nie słychać kropel.
– Brak danych: przeglądając encyklopedię nie potraﬁmy odczytać
haseł, których nie znamy (nie zna osoba, która sen stworzyła) lub
zawierają bzdury.
– Przeskoki: nie występuje płynność wydarzeń, przeskakujemy
z miejsca na miejsce, nie wszystko dzieje się po kolei.
– Ciężki umysł: można poznać, że coś z nami nie tak – że być może
śpimy – jeśli czujemy się strasznie ociężali, wolno myślimy, łatwo dajemy wiarę rzeczom, które – uśpiona właśnie – analityczna
część naszego mózgu uważa za nierealne, wręcz głupie, nieprawdziwe.
– Brak kontroli: chcemy podnieść rękę, ale nie da się – jest zbyt
ciężka.
– Metody ze snu świadomego: czyli wyznaczenie sobie symbolu,
który pomaga odróżnić sen od rzeczywistości (np. spojrzenie na
swoje ręce żeby stwierdzić, czy są realne).
Trudności jednak napotykamy na każdym kroku – przecież
wszystko co odczuwamy może być wytworem naszej – lub cudzej –
wyobraźni. Możemy być chorzy psychicznie, poddani praniu mózgu,
podłączeni do magicznego kryształu lub maszyny. Łyżka nie istnieje?
Nigdy nie będziemy mieli pewności.

SYMBOLIKA SNÓW

autor: Paweł Branecki, Tomasz Kucza
Trzy psy szczerzyły kły i szarpały się na niewidocznych uprzeżach.
Zamiast szczekania rozlegało się jednak ciche tykanie zegara. Po
każdym głośnym tik-tak zwierzęta zmieniały się. Skóra szarzała, kły
wypadały, a stworzenia wydawały się starsze o kilka lat.
W końcu tylko trzy szkielety podrygiwały zabawnie zawieszone w pustce.
Symbole w snach mogą być róznorodnie interpretowane, na pewno będą zależeć od kultury, w której zawieszony jest śniący. Inaczej
śnić będzie rycerz z Greyhawka, inaczej klucznik w Zacofanych Krainach (ten pierwszy może o damie czekającej na ratunek, a ten drugi… hm… może pomińmy ten fragment).
Oneiromancją nazywa się magię związaną ze snami – oddziaływanie na sny, czy też badanie ich symboliki, a także kontakty z planem snu, Krainami Snu i innymi tego typu miejscami. Trudno jednak
wyobrazić sobie specjalizację maga w snach, co najwyżej może to
być hobby lub dodatkowa umiejętność jakiegoś czarownika.
Oto przykłady symboli w snach i ich interpretacja:
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– Kozioł o czerwonych ślepiach – diabeł.
– Człowiek z głową kozła – kultysta opętany przez diabła.
– Ciemny tunel i atak znienacka maczugą lub strzały znikąd – pułapka.
– Kobieta z głośno bijącym sercem – zakochana kobieta.
– Średniowieczny szafot i ścięta głowa – policja ma dowody na
zbrodnię bohaterów.
– Mężczyzna podaje ci dłoń, a drugą pakuje nóż w bebechy – czai
się w pobliżu zdrajca/zdrada.
– Ciemny tunel i nagłe uderzenie topora – groźba nagłej śmierci.
– Sylwetka człowieka, który pada na ziemię i zamienia się w wilka – wilkołak.
– Rozbity samochód/dorożka – wypadek.
– Książka – czas przejrzeć dostępne notatki, w nich kryje się klucz
do rozwiązania zagadki.
– Prosektorium – czeka cię wesołe spotkanie.
Możesz stosować podobne symbole, by graczom coś uzmysłowić
lub jako formę zagadki urozmaicającej sesję.

HIBERNACJA

autor: Jacek Jamroży, Tomasz Kucza
„Jin Houn Sa Hing”
Dziwny, mechaniczny głos monotonnie powtarzał słowa w rytm migającego na pokrywie pojemnika światła.
„Jin Houn Sa Hing”
Światło zgasło, a pokrywa odsunęła się odsłaniając ciało mężczyzny
spoczywające w zimnym wnętrzu podobnej do trumny skrzyni.
„Jin Houn Sa Hing”
Mężczyzna otworzył oczy.
Kwestia hibernacji w realiach SF zostanie w niniejszych rozważaniach pominięta, gdyż o materiał na ten temat bardzo łatwo – wystarczy obejrzeć kilka ﬁlmów z gatunku. Natomiast hibernacja w światach fantasy jakoś umyka uwadze, a przecież można ją wykorzystać
co najmniej tak samo dobrze jak w scenariuszach futurystycznych.
Na początku krótka odpowiedź na pytanie: „Czym jest hibernacja?”. Korzystając choćby z Wikipedii można podać ultrakrótką,
ale bardzo konkretną odpowiedź, a mianowicie: hibernacja to „stan
organizmu polegający na spowolnieniu wszystkich czynności życiowych”. I tyle.
Już tutaj zarysowuje się nam kilka możliwości wykorzystania
tego stanu. Weźmy na przykład skracanie długiej podróży. Przy użyciu konwencjonalnych środków transportu, z jakimi głównie kojarzy
się fantasy, przebycie oceanu czy rozległego pustkowia może trwać
nawet wiele tygodni. Jeśli dodać do tego możliwy brak łączności
podczas takiej wyprawy, otrzymujemy po prostu kawałek „zmarnowanego” życia. Można więc poddać się hibernacji i w takim właśnie
stanie przebyć trasę podróży, zwalczając nudę i oszczędzając sobie
trudu. Oczywiście, ktoś musi wówczas przebyć tą drogę wioząc ciało
takiego „podróżnika”.
Innym momentem, w których możliwość czasowego „uśpienia
się” byłaby jak najbardziej pożądana, jest próba wymknięcia się
z niewoli u przeciwnika. Zasada jest prosta: spowalniając funkcje życiowe można z powodzeniem symulować własną śmierć, a wtedy potrzeba już tylko pomocy kogoś, kto wywiezie ciało – czasem w pełni oﬁcjalnie – poza zasięg wroga. Sytuację taką można oczywiście
odwrócić – to właśnie ów przeciwnik może korzystać z hibernacji,
by zapewnić sobie spokój i uniknąć prób ucieczki najważniejszych
więźniów.
Trzeci spośród przykładowych zastosowań hibernacji to konserwacja własnego organizmu. Spędzając czas w tym stanie można
zmniejszyć zużycie tkanek i narządów, czyli – przynajmniej na jakiś
– powstrzymać proces starzenia się.
Tyle odnośnie wykorzystania. Teraz parę słów na temat metod
wprowadzenia się w stan hibernacji. Niezwykle istotny jest tu fakt,
iż możemy praktycznie dowolnie – oczywiście w ramach konwencji
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danego świata – używać wywarów, uroków, magii i podobnych „wynalazków”. Poza tym można skorzystać z tak prostych sposobów jak
medytacja i innego rodzaju wprowadzanie się w podobne hibernacji
ekstremalne przypadki transu czy śpiączki.
Wywary i różnego rodzaju napoje magiczne można oczywiście
nabyć u specjalistów lub przygotować samemu, gdy nie brak nam
niezbędnych umiejętności. Jednocześnie proces zdobywania potrzebnych składników może prowadzić do kilku egzotycznych, lecz przystających do realiów świata przygód.
Uroki, klątwy i temu podobne paramagiczne działania również
mogą z powodzeniem służyć pożądanemu celowi. Zawsze znajdzie
się jakiś osobnik stosujący zakazane sztuki gotów sprzedać usługi
tym, którzy gotowi są zapłacić wyznaczoną cenę.
Światy fantasy to prawie zawsze światy, w których pojawia się
przynajmniej szczątkowa magia, tak więc magowie to osobnicy,
wśród których z powodzeniem można szukać postaci wiedzących jak
przeprowadzić taki proces. Pamiętając jednocześnie, że spowolnieniu
funkcji życiowych organizmu towarzyszy też znaczny spadek temperatury ciała, można śmiało wskazać mistrzów magii lodu i wiatru
jako tych, do których należałoby się zwrócić w pierwszej kolejności.

Najprostszą, a jednocześnie najtrudniejszą metodą hibernacji jest
medytacja i inne tego rodzaju sposoby bazujące na religii i/lub ﬁlozoﬁi. Prostota tych metod polega na tym, że nie wymagają praktycznie
żadnych akcesoriów, zaś głównym problemem jest konieczność pełnego przekonania o skuteczności takiego podejścia do problemu.
Poza opisanym powyżej celowym wprowadzaniem ludzi w stan
hibernacji można również spotkać się z nim jako efektem nieszczęśliwego wypadku. Przykładami mogą tu być np. pomyłki w korzystaniu
z silnej magii, przedawkowaniu normalnie nieszkodliwego napoju,
jak też znanemu z ﬁlmów i prawdziwej historii zamarznięcia w zimnym otoczeniu.
Korzystając z hibernacji w grze należy pamiętać, że poza licznymi zaletami stan taki pociąga za sobą również sporą liczbę zagrożeń.
Jako pierwsza przychodzi na myśl całkowita bezbronność istoty (pamiętajmy, że nie musi to by człowiek) zahibernowanej. Powoduje to,
że staje się ona w pełni zależna od otoczenia. Jeśli będzie wrogie,
wybudzenie nigdy nie nastąpi. Jednocześnie takie bezwolne ciało
może zostać wykorzystane na cudzy użytek nawet całkowicie wbrew
interesom uśpionej jednostki – wystarczy tu wspomnieć wystawienie
takiej „marionetki” zahibernowanego monarchy w znacznej odległości od niewtajemniczonych podczas publicznej audiencji czy ceremonii państwowej, by możliwe stało się przeprowadzenie działań, do
których świadomy władca nigdy by nie dopuścił.
Z hibernacją wiąże się jeszcze jeden, nie mniej poważny problem.
To trudny proces – wymaga niezwykle zaawansowanej wiedzy z zakresu wprowadzania w stan hibernacji i późniejszego wyprowadzania
z niej. Niewłaściwe podejście do problemu może spowodować trwałe kalectwo hibernowanego albo nawet śmierć. W rezultacie trudno
dotrzeć do kogoś, kto potraﬁ skutecznie przeprowadzić cały proces
(można tu wprowadzić specjalistów zajmujących się wyłącznie praktyką w tym kierunku), a ponadto jego usługi muszą być wyjątkowo
drogie. Cena za tego rodzaju usługę może obejmować również rewanż – wykonanie nielegalnej i niebezpiecznej misji.
Przy odrobinie przygotowania, hibernację dowolnej postaci – nawet bohatera niezależnego – można wykorzystać do stworzenia nietypowej misji lub chociażby oryginalnego epizodu w rozgrywanej
kampanii.
W wielu sytuacjach hibernacja może być okazją do uratowania
życia – pomoże przeżyć osobom śmiertelnie rannym lub chorym, do
czasu dotarcia do lekarza, szpitala czy też szamana.
W systemach SF może być okazją do wprowadzenia wroga z innej
epoki lub przeniesienia akcji w przyszłość. Można też postawić graczy przed problemami etycznymi – czy chorzy zahibernowani przez
zeszłe pokolenia muszą być odmrażani i leczeni? Co robić z zahibernowanymi przestępcami?
Rozmrożeni śpiący – w przypadkowo znalezionych kapsułach
– mogą okazać się śmiertelnymi wrogami, którzy od nowa rozpętają
wojnę, w której wiele setek lat temu uczestniczyli. Na pewno będą
prezentować odmienne spojrzenie na świat, będą posiadali wiedzę
o dawnych czasach.

PRZYGODY W SNACH

autor: Paweł Branecki, Tomasz Kucza
Mgła unosiła się nad polaną jak biały całun leżący bezwładnie na
ciele zmarłego. Drużyna stała plecami do siebie pośrodku wycinki,
w oczach gorzała determinacja, chociaż wiedzieli, że w każdej chwili
mogą zginąć.
Coś wielkiego przedzierało się przez liście, kilka drzew przewróciło
się pod ciężarem stwora, który nadchodził z mgły.
– Teraz albo nigdy – szepnął jeden z nieszczęśników zaciskając powieki. Ale przebudzenie nie nadchodziło.
Przygody w snach uważam za jedne z najbardziej niebezpiecznych dla bohaterów graczy. Dlaczego? Otóż we śnie czyjejś osoby
nie muszą działać atuty bohaterów ze świata rzeczywistego. Odpadają więc czary, moce kapłańskie i magiczne umiejętności. Ba, we śnie
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nie muszą działać znane w universum bohaterów graczy prawa ﬁzyki. W śnieniu rzeczywistość generuje wyobraźnia istoty, która śni.
Bohaterowie są zamknięci w jej umyśle, bezradni niczym dziecko.
Standardowe sposoby na rozgrywkę odpadają. Wyjście z tego więzienia jest zależne od śniącego i powinno przebiegać według planu,
który ułożył się w jego głowie. Tylko w ten sposób można opuścić
umysł śpiącej istoty.
Za przykład niech posłuży przygoda swego czasu publikowana
w Magii i Mieczu pt. „Dom”. Bohaterowie lądują w rzeczywistości
stworzonej przez umysł śpiącego dziecka – Alvina. Przygody, które
ich czekają, to projekcje koszmarów malca związane z jego doświadczeniami w życiu. Nie działają moce, czary itp. Jedynym sposobem
na wyjście z umysłu Alvina jest zabicie Starca drewnianym mieczykiem. Przygoda bardzo trudna, ale znakomicie napisana. Nota bene
na łamach tego miesięcznika ukazała się też jej druga część „Dom
II”. Równie dobra, ale moim zdaniem nie do przejścia. Cała drużyna,
w której grałem odpadła, a mieliśmy Bohaterów bardzo potężnych
z setką sesji na koncie. To dowód na to, że przygody w snach trzeba tworzyć ostrożnie. Bardzo łatwo tu o przygodę-killera, która wykańcza drużynę. Na podobnej idei opiera się przygoda „Siwa mgła”
z siódmego numeru Wieży Snów.
Przygody w snach mogą rozgrywać się w umysłach różnych osób,
a nawet w marzeniach sennych stworzonych połączonymi umysłami.
W każdym chyba przypadku warunkiem wydostania się będzie rozbudzenie śniących. Przed poprowadzeniem onirycznego scenariusza
Mistrz Gry powinien zastanowić się jakie możliwości i ograniczenia
wprowadzić w świecie mar.
Warto też zastanowić się:
– Jak gracze dostają się do świata snów? Czy wymaga to jakiegoś
rytuału, podłączenia do urządzenia lub zaklęcia, a może wystarczy wejść do zakazanego pokoju, czy też poddać się hipnozie albo
po prostu zostać wybranym przez śniącego, który telepatycznie
wciąga umysły przechodniów do koszmaru?
– Czy sen jest przyjazny, czy straszny? Nie każdy musi być koszmarem. Czasem może być na tyle przyjemny, że gracze nie będą
chcieli opuścić marzeń, otoczeni pięknymi kobietami (lub mężczyznami, jak kto woli), z łatwością będą zdobywać kolejne skarby, aż zrozumieją, że przychodzi to wszystko zbyt łatwo, a uśmieszek Mistrza Gry nie wróży dobrze.
– Jakie zagrożenia czają się we śnie? Nie chodzi tutaj o potwory
(to swoją drogą), ale o poziom „ryzyka” związany ze śnieniem.
Czy można zostać rannym, umrzeć, nabawić się uszkodzenia mózgu, a może śmierć kończy się po prostu przebudzeniem lub przemieszczeniem w inne miejsce snu.
– Jak się wydostać? Chyba nadejdzie taki czas, że każdy będzie
chciał się wydostać, czy to z koszmaru, czy idyllicznej krainy marzeń, aby powrócić do świata rzeczywistego (chociaż pozostaje
możliwość, że gracz w ramach odgrywania postaci stwierdzi, że
nie chce wracać…). Co muszą gracze zrobić, aby się wyrwać?
Zabić śpiącego albo zniszczyć główny symbol? Usilnie próbować
się obudzić? Sięgnąć ręką na kark i wyszarpnąć niewyczuwalny
i niewidzialny kabel łącza sieciowego? „Każdy sen, ten czarowny
i piękny, zbyt długo śniony zamienia się w koszmar. A z takiego
budzimy się z krzykiem.” – pisał przecież Sapkowski w Wieży
Jaskółki.
Pozostaje także ostateczne pytanie, gdy już sen zniknie – czy na
pewno nie śnimy dalej?

HIPNOZA

autor: Tomasz Kucza
Wahadełko migotało w świetle świec. Zapach stopionego wosku wypełniał nozdrza, ale zdawał się dochodzić z oddali, podobnie jak odgłosy ulicy. Tylko głos Chin Lee dobiegał głośno i wyraźnie:
– Jesteś mordercą. Okrutnikiem. Chcesz zabić Jang Chena. Zadusić
drania gołymi rękami.
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Hipnoza to stan pomiędzy snem a jawą, zahipnotyzowani są bardzo podatni na sugestię. Istnieje wiele sposobów wprowadzenia osoby (lub siebie – występuje wtedy autohipnoza) w stan transu.
Ciekawy jest model Miltona (i Ericksona), polegający na takim
zasypywaniu osoby hipnotyzowanej (która nie musi leżeć, zamykać
oczu, czy też wyłączać świadomości – jak w normalnej hipnozie) odpowiednio dobranymi słowami, aby równocześnie prowadzić komunikację ze świadomością jak i nieświadomością rozmówcy.
Wymaga to posługiwania się skomplikowanymi zdaniami, przeplatania mowy cytatami, aby konieczna była ze strony słuchacza
spora uwaga i koncentracja. Nie jest wtedy w stanie obronić się
przed krótkimi instrukcjami i polecaniami (stosuje się to w terapii,
ale w RPG kto wie…) wplecionymi w całość i kierowanymi do podświadomości.
Niepokojące jest trochę, że na co dzień tego typu hipnozą posługują się biznesmeni, handlowcy czy politycy. Najprostszy przykład
to jak przypuszczam „numer” z białymi ścianami i pytaniem „co pije
krowa” (wszyscy odpowiadają: mleko).
Najczęściej w RPG gracze będą jednak mieli do czynienia z klasyczną hipnozą, choć ta miltonowsko-ericksonowska może być ciekawym elementem sesji, np. narzędziem jakiegoś władcy lub oszusta.
Klasyczna hipnoza może zostać wpleciona na kilka sposobów:
– Któryś z graczy lub wszyscy padają oﬁarą hipnozy – np. na torturach lub podstępem. Niekoniecznie sprawa ogranicza się do
zahipnotyzowania, możliwe, że w ruch poszły też metody prania
mózgu, czy narkotyki. Ostatecznie bohaterowie graczy zostają
przekonani do czegoś, nakłonieni do wykonania jakiegoś zadania,
które wydaje im się wtedy słuszne, ale po fakcie (jeśli nie stawią
oporu wcześniej) okaże się zbrodnią lub czymś czego nigdy nie
zrobiliby normalnie (np. pomoc wrogowi). Aby ukryć przed graczami, że robią coś nie tak, możesz po prostu pokazać im świat
przez pryzmat ich wypranych mózgów – niech widzą wrogów
jako przyjaciół, jak Don Kiszot widział potwory w miejsce wiatraków.
– Oﬁarą hipnozy pada ktoś inny, a gracze muszą go powstrzymać.
– Pod wpływem hipnozy jest sojusznik graczy, nieświadomie wciąga ich w niezłe bagienko.
– Gracze kogoś hipnotyzują, np. żeby wyciągnąć informacje.

POMYSŁY NA

autor: Tomasz Kucza

PRZYGODY

Nie śpij. Hej, obudź się. Musisz być czujny. Karzeł podskakiwał na
krótkich nózkach i domagał się posłuchu, ale powieki chłopca były
z ołowiu, opadały w dół i nie dało się ich unieść. A mimo to widział
podskakującego karła. Śnię – pomyślał.
Miał rację.
Pielęgniarka poprawiła okulary. Przez chwilę wydawało jej się, że
starzec się poruszył. Potrząsnęła głową. Zwidy. Był w śpiączce już
niemal od wieku, zawsze bezwładny, jak meble stanowił stały i nieruchomy element sali szpitalnej.
– Gdzie jest karzeł? – zapytał starczy głos.
Pielęgniarka krzyknęła.
– Gracze natykają się na wioskę pełną szkieletów. Najwyraźniej
tutejsi zmarli spokojnie, we śnie. Tymczasem okazuje się, że członków ekipy graczy także zaczyna męczyć senność. Nic niezwykłego,
prawda? W końcu są na nogach już tyle godzin. Ale gdy zasypia
pierwsza osoba, okazuje się, że nie można jej przebudzić. W systemach SF powodem może być organizm, który zakaził krew, dostał się
do mózgu i zwiększył wytwarzanie melatoniny. Może nawet rośnie
gdzieś w mózgu, ostatecznie powodując wylew krwi i śmierć u zakażonych… (oparte na pomyśle z odcinka Gwiezdnych Wrót)
– Muszą walczyć za ojczyznę, powstrzymać terrorystów i bluźnierców z sąsiedniego państwa. Przeprowadzić atak prewencyjny,
żeby zapobiec strasznemu kataklizmowi. W końcu sąsiednie państwo

temat przewodni

POMYSŁY NA

autor: Tomasz Kucza

POSTACI

Patryk stał na środku korytarza z pochyloną głową. Gobeliny na
ścianach falowały rytmicznie, przedstawione na nich postaci wydawały się poruszać.
– Patryk jest małym chłopcem, który dużo śpi. Podczas snu spaceruje (nie w rzeczywistości – tylko we własnych sennych marzeniach) po okolicy i zmienia rzeczy. Zamienia jedne przedmioty w inne, skręca kark nielubianej kotce, klonuje ulubionego burka. Czy jest
okrutny, czy tylko nie rozumie moralnych implikacji podejmowanych
czynów? Kiedy gracze natkną się na niego, mogą się przekonać.
– Alicja Nowotna pochodzi z południa Polski. Do Stanów wyjechała w poszukiwaniu pracy. Zamiast tego traﬁła w sidła Molocha.
Ale miała szczęście. Zdołała uciec maszynom. Teraz błąka się po
świecie wraz z grupą metalową „After Apocalipse Monsters”. Gra
na perkusji. A nocą śni o splątanych przewodach łączących maszyny.
Alicja przenika do snów Molocha. Moloch zna jej sny, ona zna fragmenty snów maszyn.
– Dwadzieścia siedem cierpi na bezsenność. Nie potraﬁ zasnąć od
kilku lat. Utrzymywany przy życiu przez medykamenty i kosztowne dragi, nie potraﬁ zmrużyć oka i trwa w ciągłym cierpieniu. Nie
pamięta przeszłości. Jedynie liczbę dwadzieścia siedem. Tak go nazywano i tak się przedstawia. Może jest nieudanym eksperymentem
z wojskowego laboratorium?
– Liza Carter to nauczycielka szweckiego z Anglii. Lunatykuje,
ale nie ogranicza się do spacerowania po parapecie. Wyjeżdża za granicę, załatwia interesy, opłaca ludzi (pomysł częściowo zaczerpnięty
z Fight Club), przewodzi przestępczej organizacji oplatającej świat.
A kiedy się budzi jest nieśmiałą Lizą, śmieszką lubiącą dobry pudding i kolację przy świecach z nieznajomymi.
– Oliwer to goryl. Ma wbudowane w mózg mikroczipy, które powodują, że potraﬁ wyśnić wszystko, co każe komputer. Potraﬁ także
dzielić się snami z innymi. Oliwer stwarza magiczne krainy snów,
ale także cierpi. „Oliwer się boi”, można czasem usłyszeć od nieznajomego napotkanego w wirtualnej rzeczywistości. Tylko czy to na
pewno wirtual?
– Sajjallat to kosmita z Jurandy D. Ma oślizłe ciało, macki i troje oczu. Ponadto śpi w dzień, a w nocy czuwa. Przynajmniej takie
sprawia pozory. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Wszystko co się dzieje Sajjallat uważa za sen, a prawdziwe życie zaczyna
wieczorem, kiedy wydaje się pogrążony w bezruchu. Możesz zrobić
Sajjallata człowiekiem, niech gracze zaczną się zastanawiać się czy
znajdują się po właściwej stronie lustra – kto tu tak właściwie śni…
– Seroniusz został wyhodowany, aby służyć jako ochroniarz swojego pana. Nigdy nie śpi, nigdy nie odpoczywa. Zawsze jest silny
i gotowy do walki w obronie szefa. Ale pewnego dnia odkrywa sen
– poprzez zioła lub magię – i już nigdy nie chce się przebudzić. Tymczasem, pan zawiedziony postawą cennego niewolnika sprzedaje go
na targowisku (a może ginie z powodu senności Seroniusza, który
miał go chronić? Wtedy Seroniusz będzie miał straszne wyrzuty sumienia…).

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

ma niebezpieczną broń, której może kiedyś użyć przeciwko ojczyźnie graczy, prawda? W miarę upływu czasu i w kolejnych bitwach
gracze zaczynają sobie uświadamiać, że coś jest nie tak. Zostali poddani hipnozie i praniu mózgu, przekształceni w wojowników w nie
swojej wojnie. Co zrobią z krwią, którą mają na rękach? (pomysł ze
Star Trek: Voyagera)
– Podobny motyw (także ze Star Treka, ale wpierw wykorzystany
chyba w odcinku Gwiezdnych Wrót, później zepsuty w ﬁlmie „Wyspa”) jest już klasykiem w serialach SF. Świat po katastroﬁe. Gracze
pracują w fabryce, aby odbudować stary świat ukryty pod grubą warstwą lodu. Jedyni ludzie przetrwali pod ziemią, ale trwa odbudowa
społeczeństwa – pracując gracze przyczyniają się do zbudowania
świata dla swoich dzieci. Z czasem jednak zaczynają mieć kłopoty
z pamięcią. Przypominają sobie rzeczy, których nie powinni znać.
Okazuje się, że nie ma czego odbudowywać, świat na górze kwitnie dla garstki arystokratów, których utrzymuje praca tysięcy ludzi
w podziemnych fabrykach, którzy myślą, że budują przyszły dom dla
siebie. Taka alegoria do rzeczywistości.
– Graczy nawiedza w snach człowiek, który umarł podczas poprzedniej przygody. Nie mówi nic, jedynie wzrok ma błagalny.
W końcu zbladnie i zniknie, jeśli nie domyślą się, że muszą wrócić
w miejsce, gdzie zmarł (może chce, żeby odkryli jego zabójców,
a może to po prostu pułapka).
– Całe państwo (może cały świat) ogarnia epidemia choroby powodującej bezsenność. Wkrótce miasta wyglądają jak wypełnione
żywymi trupami, ludzie popełniają samobójstwa, mają omamy… Co
jest przyczyną? Czy to broń sąsiedniego państwa? A może prosta zaraza wynikająca z brudnej wody? Albo klątwa nowego boga, który
zawitał w państwie i nie zyskał należytych honorów?
– Jeden z graczy zapada w śpiączkę po ukąszeniu owada. Okazuje
się, że zyskał możliwość poruszania się we śnie, częściowo świadomy świata rzeczywistego może pomagać drużynie odkrywając
tajemnice snów przeciwników, ale musi być wieziony za graczami.
Tymczasem zaczyna otaczać się kokonem i zmieniać. Czy uda się
odwrócić metamorfozę?
– Klasyczny motyw śpiącej królewny. Gracze znajdują zamek,
gdzie starannie zahibernowana została cała rodzina królewska. Po
przebudzeniu śpiących wychodzą na jaw stare animozje i kłótnie,
dochodzi do morderstwa. Okaże się, że niezbyt udana hibernacja
spowodowała śmiertelne uszkodzenie organów wewnętrznych i przebudzeni nie pożyją długą. Zaczynają do ostatka starać się pozabijać
innych krewnych.
– Gracze drugi raz rozgrywają tą samą przygodę. Obojętnie co
robią wszystko wydarza się tak samo jak poprzednio, ale niektórzy
z napotkanych wydają się wiedzieć, co się dzieje, uśmiechają się
ironicznie, ale nawet na torturach nie chcą powiedzieć o co chodzi.
Okazuje się, że w stan snu wprowadził graczy pewien bogacz, który
próbuje się dowiedzieć losów swego adwersarza, by ostatecznie go
pokonać.
– Nocą bohaterowie i wszyscy, którzy im towarzyszą, śnią o ataku
białych rycerzy. Odpychają atak. Następnej nocy ponownie, ale tym
razem jeden z ludzi towarzyszących drużynie ginie. Po przebudzeniu
znajdują jego ciało porąbane na kawałki. (pomysł z książek Gemmela)
– Sen-wirus. Gracze zostają zatrudnieni do rozwikłania (oparte
o pomysł z „Ringu” i „Phone”) zagadkowych śmierci. Okaże się, że
każda ze zmarłych osób miała trzy dni przed zejściem z tego świata dziwny sen, który opowiedziała przed śmiercią kolejnej. I ta kolejna zginęła następne trzy dni później. W końcu ktoś opowie sen
jednemu z graczy. Czy zdążą w trzy dni rozwikłać zagadkę? Może
sen ma podobny wydźwięk jak ﬁlm w Ringu (japońskim i książce
„Ring”) – przedstawia przesłanie nienawiści przerażonej dziewczyny
(albo nie całkiem dziewczyny – patrz książka), która zmarła w studni
w samotności i ciemności. Może jedynym sposobem, by pozbyć się
klątwy jest opowiedzenie snu więcej niż jednej osobie. Wtedy my
jesteśmy wolni, ale więcej osób umrze…
– Syn króla lunatykuje. Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby
nie fakt, że podczas jednej z nocnych wędrówek zabił królową. Gracze mają rozwikłać kto steruje snami chłopca.

PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję, że forma i treść artykułu przypadła Wam do gustu. Także dlatego, że w przyszłości zamierzamy stworzyć podobne.
Tym razem poświęcone innej tematyce, ale na pewno otwarte i z
możliwością dopisywania i poprawiania fragmentów przez wszystkich chętnych. Zapraszam do śledzenia stron Wieży Snów i Gobasa.
Wkrótce coś się pojawi.
Miłych snów.
Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, szukam – szept dobiegł zza pleców
Katarzyny. Odwróciła się, ale za nią była tylko pustka.
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Marek „Farvus” Tarnawski

tłumaczenie: Gerion

Preludium Wojny
tłumaczenie fragmentu dodatku do Earthdawn
artykuł | Earthdawn, fantasy

Wstępniak
Gdy w roku 1996 FASA wydała kampanię Preludium Wojny (Prelude to War), wielu fanów Earthdawna
odetchnęło z ulgą. Zapowiadany, przełomowy materiał,
w istocie niósł zapowiedź fundamentalnych zmian w świecie gry. Kończyły się lata względnego spokoju i dobrobytu. Nadciągało widmo wojny z potężnym, choć ostatnio
niedocenianym Imperium Thery. Barsawiański król krasnoludów z Throalu, symbol minionej epoki i odrodzenia
się ludu po latach Pogromu, zginął w niewyjaśnionych
okolicznościach. Układ sił militarnych i politycznych stanął na głowie.
Jak wskazywał sam tytuł, kampania stanowiła zaledwie zapowiedź przyszłych wydarzeń. Niestety dwa lata
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później, FASA zamknęła linię Earthdawna, wydając po
drodze takie perły jak „racial-booki” o Krwawych elfach,
Kryształowych łupieżcach i orkach z Kara Fahd.
Nie wiedzieć czemu, nasz lokalny wydawca gry Earthdawn wypuścił ni stąd ni zowąd „Imperium Therańskie”.
Podręcznik źródłowy, wydany po Preludium Wojny. Wiele informacji w nim zawartych odnosi się do wydarzeń
z kampanii, która w Polsce nigdy nie ujrzała dziennego
światła w rodzimym języku. I pewnie nie ujrzy, gdyż wydawnictwo MAG zaprzestało publikować tę grę fabularną,
a licencje posiada wyłącznie do polskich podręczników,
które zapewne nie będą nigdy wznawiane.
„Preludium Wojny” to tytuł nieledwie legendarny dla
fanów Earthdawna. Nie tylko oznacza zakończenie pew-
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nego etapu w fantastycznym świecie wyobraźni. Oznacza
również zakończenie ery Lou Prosperi’ego, FASA’y i edycji, która dziś nazywana jest Pierwszą. Kolejny właściciel
praw autorskich, LRGames, kontynuował linię fabularną
FASA’y w kampaniach „Barsaive at War” i „Barsaive in
Chaos”. Przyjęcie tych materiałów w świecie fanowskim
było jednak bardzo różne. I żaden z nich nie cieszył się
takim uznaniem jak „Preludium Wojny”.
Niniejszym przedstawiam Wam początkowy fragment
tej przełomowej kampanii. Miłośnicy Earthdawna na pewno przeczytają go z przyjemnością i poczują dreszcz nadchodzącej zmiany, jaka wkrótce wstrząśnie Barsawią. To
zaledwie fragment, który może rozbudzić Wasze apetyty.
By go zaspokoić, wystarczy udać się na strony DriveThruRPG i zaopatrzyć się tam w cały podręcznik, wydany
pięknie w pdﬁe przez nowego właściciela praw licencyjnych, RedBrick Ltd.

Ciemność nad Vivane

Gubernator Kypros wraz z zastępem doradców, pomocników i pełnym legionem armii, wyczekiwał na platformie
Powietrznej Przystani, nieruchomo wpatrując się w nieboskłon. Przybył tu z orszakiem już przed świtem i zaczynał mu doskwierać niedostatek snu. Protokół przywitania
emisariusza Najwyższego Gubernatora Thery wymagał
obecności wszystkich zebranych, a Kypros od dawien
dawna znał wagę etykiety. Nawet jeśli było to przyczyną
tak irytującej niedogodności, jak dwugodzinne czekanie
w chłodzie poranka.
„O tam, mój panie” – rzekł łagodnie adiutant Kyprosa,
wskazując na południowy-zachód. Kypros zmrużył oczy
i dojrzał małą, szarą plamkę na odległym horyzoncie. Obserwował, jak plamka przybliżała się w miarowym tempie,
aż wszyscy na platformie rozpoznali w niej therańskiego
behemota. Oczekiwani goście przybyli.
Chwilę później, gdy potężny, kamienny statek zbliżał
się z wolna, obserwujący go dostrzegli powietrzną eskortę
– parę kil i dwie małe baty. Kile wielkości zamku wyglądały jak zabawki w obliczu statku matki.
Podczas końcowego podejścia behemota, jego cień
spowił mrokiem całą strażnicę. Mieszkańcy Powietrznej
Przystani i Vivane z grozą spoglądali w niebo. Nawet gubernator nie mógł powstrzymać zachwytu na widok szybującego statku-miasta, który wypełnił niebo ponad nim.
Pomysł stworzenia tak gigantycznej, latającej cytadeli
mógł powstać jedynie w umysłach magów i inżynierów
wspaniałego Imperium Thery, mających świadomość, że
ich mocy nic nie jest w stanie przyćmić.
Gdy Kypros podziwiał widok, jedna ze strażniczych
bat wyłamała się z szyku i zbliżyła do lądowiska łukiem
pełnym gracji, niczym liść unoszony bryzą. W chwili gdy
zacumowała przy jednej z kolumn, Kypros postawił na
baczność cały Ósmy Legion. Spojrzał na błyszczące zbro-

je i wypolerowane tarcze wojowników, ustawionych szeregiem przed lądowiskiem. Pozwolił sobie na uśmiech satysfakcji, wszystko było na swoim miejscu, w doskonałym
porządku. Oddając salut swej gwardii honorowej, ruszył
na powitanie szlachetnego gościa.
Emisariusz Najwyższego Gubernatora schodził po
trapie powietrznego okrętu w towarzystwie dwójki trolli.
Poruszał się z typową dla t’skranga zuchwałością. Widząc
zbliżającego się Kyprosa, jednym spojrzeniem omiótł całą
platformę.
„Witamy w Powietrznej Przystani generale Nikar.” –
rozpoczął gubernator. T’skrang uniósł dłoń ukrytą w rękawicy i uciszył go spojrzeniem. „Nie mam czasu na grzeczności, Kypros. Najwyższy Gubernator przysłał mnie do
tego zaścianka w pilnej sprawie i moim życzeniem jest go
zadowolić. Być może ty masz mnóstwo czasu, by skracać
go sobie rozwlekłym przemówieniem i stekiem innych
bzdur. Ja mam za to misję do spełnienia ku chwale naszego Imperium.”
Generał minął zszokowanego gubernatora dwoma długimi krokami, schodząc na platformę między szeregi żołnierzy. Kypros zmuszony był się pospieszyć, by dotrzymać
mu kroku. „Generale, zapewniam, że nie ma pan pojęcia
o problemach …”
T’skrang machnął dłonią, jakby gubernator był jedynie
natrętną muchą. „Nie interesują mnie twoje zapewnienia,
Kypros. Jestem tu by uzupełnić zapasy mojej ﬂoty, wziąć
w posiadanie baty, których żądałem i zebrać dodatkowe
oddziały wojska. Będę zadowolony widząc, jak przygotowałeś ich do służenia Imperium”.
Kyprosa zatkało, wpatrując się w generała wyjąkał:
„Oddziały wojska? Ale…”
”Najwyższy Gubernator uznał, że byliśmy zbyt łagodni
wobec ludów tej zbuntowanej prowincji. Na Therę dotarły słuchy, iż mieszkańcy Barsawii przestali obawiać się
potęgi Imperium. Nie dziwi mnie to, zważywszy jak tym
rebeliantom się pobłaża i ich rozpieszcza.” – rzekł generał,
wbijając w Kyprosa niepokojące spojrzenie złotych oczu.
Kypros z trudem pohamował drżenie. Nigdy nie darzył
sympatią gadów, nie mógł znieść chłodu w ich oczach.
Dawca Imion czy nie, dla niego generał Nikar miał tak
samo zimne spojrzenie jak pyton.
„Barsawianie uwierzyli, że drobne zwycięstwo nad
ułamkiem sił Thery przypieczętowało wynik wojny.”
– kontynuował t’skrang. „Lecz świętowali przedwcześnie.
Najwyższy Gubernator uznał, że należy im się pokaz siły.
Przypomnienie, że potęga Thery nie jest czymś co można
zignorować. Mój behemot i Ósmy Legion dadzą im dobrą
lekcję, wzmacniając naszą pozycję w tej prowincji. Jedna
kohorta powinna zaspokoić moje potrzeby.”
„Nie mówisz tego poważnie!” – wybuchnął Kypros.
„Pozbawiasz Vivane całej obrony!” Jak ten arogancki goguś śmie kroczyć po Powietrznej Przystani rzucając roz-
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Tło wydarzeń

Pół wieku od zakończenia therańskiej wojny, między
Barsawią a Wielką Therą trwa niepewny rozejm. Theranie podkreślają, że Barsawia nadal jest częścią ich impe-
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kazy na lewo i prawo?! Nie mając za grosz
szacunku dla godności gubernatora Imperium?
„Moja wiedza o obronnych potrzebach
Vivane jest wystarczająca, gubernatorze.”
– odparł generał ze spokojem. „Dlatego pozostawiam ci mały kontyngent moich własnych ludzi, by mieć pewność, że sprawy
tutaj znajdują się… pod kontrolą.” Kypros
zazgrzytał zębami słysząc ukrytą obelgę.
Nikar mu nie ufał. W dodatku zabrał żołnierzy, by chronić swój gadzi ogon. A nie mógł
odrzucić żądania, gdyż ekspedycja t’skranga
miała aprobatę Najwyższego Gubernatora.
W duchu, Kypros przeklinał politykę.
Generał kontynuował swą tyradę, jakby nie zauważył gniewu gubernatora. „Dziś
rano dotarła do mnie wiadomość od naszych
sprzymierzeńców K’tenshin i wydaje się, że
ochoczo powitają nas na swych ziemiach.
Nie ufam ślepo ich shivalahali – jest dość
przebiegła. Ale ich przywiązanie do
prawdziwych suwerenów wygląda na
wystarczająco szczere. Mogą okazać
się użyteczni przy zakładaniu i aprowizacji naszej nowej twierdzy. A jeśli
przy okazji zasiejemy ferment wśród
aropagoi Wężowej, to tym lepiej. Nasza
obecność z całą pewnością zatrzęsie
norą shivalahali V’strimon i jej zbuntowanym miastem.” Z gardłowym śmiechem obejrzał się na swego behemota.
„Chciałbym ujrzeć tę starą jędzę i stadko
jej ulubionych mistrzów żywiołów, jak używają magii by zatrzymać ten okręt. Oczywiście, będzie próbować.
Jej pewność siebie przywiedzie ją do zguby. Tak jak i nadmierna pewność siebie zgubi throalskich parweniuszy
i ich sprzymierzeńców. Wkrótce poznają cenę wyzwania
rzuconego Therńskiemu Imperium.”
Nie czekając na odpowiedź, generał zwrócił się do jednego z trollowych kompanów i zaczął nakreślać rozkazy
wyprowadzenia legionistów.
„O tak generale” – Kypros odpowiedział w myślach
– „zbytnia pewność siebie doprowadzi do zguby wielu,
włączając w to być może pewnego żołnierza, dostatecznie
nierozumnego by rzucać mi wyzwanie. Jeszcze zobaczymy jak długo będzie cię chronić łaska Najwyższego Gubernatora. Jeszcze zobaczymy.”

rium, podczas gdy lud prowincji na czele z królestwem
Throalu, deklaruje swą niepodległość wobec Imperium.
Mimo, że therańskie wojska ścierały się z oddziałami Throalu i niewielkimi grupami buntowników, w owym okresie
nie ma żadnej bitwy na wielką skalę. Theranie utrzymują
i stale rozszerzają siatkę szpiegów i agentów, by mieć oko
na rozwój ważnych dla Imperium wydarzeń. Wśród szpiegów są Omag Bastabus (str. 36, Parlainth Gamemaster
Book), Agramen w Przystani (str.95, Mgły Zdrady), Apulian Coriatus w Wielkim Targu (str. 74, Throal: The Dwarf
Kingdom), czy przedstawiciel Thery w Urupie, a także
Theranie zamieszkujący Dom Dziewięciu Diamentów na
Wężowej Rzece (str. 20, Wężowa Rzeka).
Jednakże ostatnie wydarzenia w Barsawii skłaniają
Najwyższego Gubernatora i Konklawe do podjęcia bardziej jawnych działań w byłej prowincji. Po pierwsze,
shivalahala Domu K’tenshin stanowczo sugeruje by odnowić sojusz militarny, który dawniej istniał między aropagoi, a Imperium (jak to opisano w Wężowej Rzece, Dom
Dziewięciu Diamentów i Thera ściśle współpracowały od
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zakończenia Pogromu do ostatniej Wojny Therańskiej).
Wycofanie się Theran z Barsawii po wojnie, rozluźniło ten
sojusz. Od tego czasu shivalahala K’tenshin próbuje go
odnowić, intensyﬁkując wymianę handlową między byłymi partnerami. Mimo to, Theranie niechętnie spoglądali
na rozszerzenie swej militarnej obecności w Barsawii. Aż
do dziś.
Po drugie, Pasterze Niebios – elita therańskich magów
– dowiadują się o małej, barsawiańskiej dziewczynce,
która ponoć dysponuje nadzwyczajnymi zdolnościami
magicznymi. Poproszono więc Najwyższego Gubernatora
o środki potrzebne do jej pojmania i rozpoczęcia badań.
Prośbę osobiście przedkłada członek Pasterzy Niebios
imieniem Hefera, jednocześnie protegowany Najwyższego Gubernatora i jeden z najbieglejszych magów Thery.
Po trzecie i być może najważniejsze, przywódcy Thery
stwierdzają, że Kyprosowi nie udało się stłumić rosnącej,
antytherańskiej działalności w Barsawii, Brak przez dziesięciolecia militarnej obecności Thery, wydatnie pomaga
Throalowi w jednoczeniu odizolowanych społeczności
i stworzeniu niezależnego narodu. W ostatnim czasie
barsawiański ruch oporu zdobywa kluczowe informacje
o siłach obronnych Vivane i Powietrznej Przystani. Informacje te służą do szeregu ataków na therańskie wojska w tych ośrodkach. Konklawe i Najwyższy Gubernator
postanawiają, że Thera musi odpowiedzieć z całą stanowczością na te zamachy. Obawiano się by nie ośmieliły one
potencjalnych rebeliantów. Zwłaszcza tych, którzy zdaje
się zapomnieli, że są poddanymi Thery.
Na szczęście dla Barsawii, wydarzenia w innych prowincjach nie pozwalają Therze rzucić tu swej całej, wojskowej potęgi. Najwyższy Gubernator, zdeterminowany
by uczynić cokolwiek w odpowiedzi na zamachy, rozkazuje generałowi Nikarowi z Domu Carinci, aby ten założył znaczący i stały, wojskowy posterunek w samym sercu
Barsawii. Warownia ta miałaby na celu przypomnieć therańską potęgę Barsawianom, jednocześnie pełniąc funkcję
bazy dla wszelkich działań militarnych i umożliwić odnowienie sojuszu z Domem K’tenshin. Przy okazji taki ośrodek ułatwiłby therańskim żołnierzom pochwycenie osoby,
wskazanej przez Pasterzy Niebios.
Sercem bazy, wedle rozkazu Gubernatora, stałby się
starożytny behemot (str. 46, Barsawia: Przewodnik po
Barsawii), który został wycofany z czynnej służby. Zgodnie z jego planem, magowie mieliby wpierw odremontować okręt, o Imieniu Triumf. Następnie generał Nikar
miałby nim polecieć do określonego miejsca w Barsawii
i wylądować, tworząc potężną warownię. Wzmocniono
by ją tak, aby zdolna była odeprzeć jakikolwiek atak królestwa Throalu i jego sojuszników. Załogę behemota ma
stanowić kohorta żołnierzy Piątego Legionu, a eskortę
para kil i dwie baty (str. 46-48, Barsawia: Przewodnik po
Barsawii).

Gubernator Kypros i jego doradcy wraz ze zgromadzonym wojskiem Ósmego Legionu, witają Triumfa w Powietrznej Przystani. Generał Nikar informuje Kyprosa, że
zabiera na pokład behemota ćwierć legionu. Jednocześnie
pozostawia garnizon własnych żołnierzy w Powietrznej
Przystani, by pomóc utrzymać porządek w Vivane i zapewnić obronę therańskim posterunkom podczas nieobecności stałej załogi. Tym aktem nie zdobywa sobie
punktów u Kyprosa, który i tak czuje się urażony najazdem Nikara na „jego” prowincję. Podobnie jak i decyzją
Najwyższego Gubernatora, by miast wzmocnić Powietrzną Przystań, stworzyć w Barsawii nową bazę wojskową.
T’skrang rekwiruje cztery z dwunastu bat Siódmej Floty,
która stacjonuje w Przystani. Żądanie Nikara grozi osłabieniem pozycji Theran w Vivane – rzecz niezwykłej wagi
dla Gubernatora i jego świty, nieistotna zaś dla generała
i jego misji. Zaopatrzona po brzegi, pełna niewolników,
żołnierzy i bat ﬂotylla Nikara zwija kotwice i obiera kurs
ku sercu Barsawii, ku Wężowej Rzece.
Cztery dni zajmuje Triumfowi podróż do miejsca przeznaczenia. Pojawienie się behemota na barsawiańskim
niebie wywołuje falę paniki i strachu wśród jej mieszkańców. Chmura grozy z wolna spowija Barsawię, a ludność
docieka powodów przybycia i miejsca lądowania behemota wraz z eskortą. Nim ﬂotylla Theran osiąga swój cel niedaleko miejsca, gdzie Wija wpada do Węża, wieść o tym
ledwie dociera do aropagoi Wężowej Rzeki i Throalu.
Kiedy Triumf zbliża się do miejsca przeznaczenia, generał Nikar posyła do Szesnastu Wież Domu K’tenshin
batę wypełnioną emisariuszami. Witająca osobiście posłów, Shivalahala K’tenshin wyraża nadzieję, że powrót
Theran przywróci należne im miejsce, władców Barsawii.
Przyrzeka wspierać starania Thery siłami swego Domu
i ludu, jednocześnie rozpoczynając negocjacje na temat
przyszłej pozycji K’tenhsin w dorzeczu Wężowej. Nie
pomija też sprawy koncesji, jakich oczekuje w zamian za
współpracę i odnowienie przysięgi lojalności.
Tymczasem behemot zbliża się do wzgórza Ayodhya na
południe od jeziora Ban. Wzgórze to jest świętym miejscem dla wszystkich t’skrangów z Wężowej Rzeki, a na
jego szczycie znajduje się obsydiański Żywogłaz. Behemot zatrzymawszy się nad szczytem, z wolna zaczyna się
obniżać. W fundamentach odnowionego Triumfa znajdował się rozległy otwór, wielkością i kształtem idealnie odpowiadający Żywogłazowi. Zdolni żeglarze tak opuszczają podniebną fortecę, że skała traﬁa w samo jej centrum.
Nagłe lądowanie więzi wielu obsydian wewnątrz Żywogłazu. Krótko po lądowaniu, Azim Keel najwyższy Mistrz
Żywiołów i jego magowie rzucają zaklęcie, pozwalające
czerpać moc żywiołów z Żywogłazu i wykorzystać ją do
wzmocnienia sił obronnych Triumfa.
Wielu świadków na Szlaku Pielgrzymek wokół Ayodhya, czy na brzegach jeziora Ban i Wężowej opisuje jak
w ciągu zaledwie kilku godzin od lądowania, mury i wieże
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behemota rozrastają się i zagłębiają w skałę, niczym drzewo zapuszczające korzenie. Mury zewnętrzne rozciągają
się tak, by opasać górną część wzgórza. Tak w ciągu jednej
nocy Theranie zakładają swe wojenne miasto.
Po tym, jak therańscy Mistrzowie Żywiołów uporali
się z pierwszą częścią zadania, zaczynają usuwać żywioł
powietrza z fundamentów behemota i formować z niego
ledwie widoczną kopułę wokół wzgórza Ayodhya. Kopuła
zaznacza zewnętrzną linię murów i służy jako pierwsza linia obrony przed ewentualnym atakiem z powietrza.
Początkowo zaskoczeni, przywódcy Throalu, Domów
V’strimon i Syrtis, rozsyłają swoje siły na zwiady rejonów
zajętych przez Theran, by poznać ich zamiary i intencje.

Streszczenie intrygi
W odróżnieniu od innych wydarzeń opisanych w tej
książce, które są mniej lub bardziej odrębnymi całościami, przybycie behemota jest katalizatorem, punktem zapalnym. Niczym kamień rzucony do stawu, lądowanie
Triumfa i działalność sił therańskich wywołuje falę, która
rozeszła się po całej Barsawii. Znacząco zmienia się układ
sił wojskowych w prowincji, co natychmiast różnicuje polityczny klimat krainy, zwłaszcza wzdłuż Wężowej
Rzeki. Wstrząs ten owocuje szeregiem innych wydarzeń
i przemian w Barsawii. Zamiast więc tworzyć sekwencję
pojedynczych przygód wokół lądowania behemota, rozdział ten przedstawia początkową reakcję Throalu, aropagoi, Domu K’tenshin i obsydiańskiego bractwa Żywogłazu Ayodhya, a także opisuje siły Theran i ich działania.
Opisy te dostarczają licznych pomysłów, które mistrzowie
gry mogą wykorzystać jako punkt wyjścia do przygód czy
aranżowanych wydarzeń.

Reakcja Throalu
Generalną odpowiedzią Throalu na przybycie behemota, jest przedsięwzięcie strategii „czekaj i patrz”. Przywódcy Throalu wysyłają na rekonesans grupy zwiadowców, by
mieć oko na warownię (por. Szpiegując Triumfa str. 38).
Poza tym przyjmują raczej postawę obronną. Chcą dowiedzieć się więcej o planach Theran, nim uczynią cokolwiek
co mogłoby zostać uznane za akt agresji. W części Szkice
Przygód (str. 34) przedstawiamy w niektórych sugestiach
to, jak Throal skupia się na ostrożnych przygotowaniach
do wojny, próbując odnaleźć zaginiony galeon powietrzny (por. Throalski galeon str. 34) czy odzyskując jedną
z therańskich bat, pogrążoną na dnie jeziora Ban (por. Na
rybach str. 37).
Throal nie może sobie pozwolić na otwarte wystąpienie przeciw Therze w chwili, gdy królestwo jest szczególnie nieprzygotowane na prowadzenie wojny. Dodatkowo
śmierć króla Varulusa (por. Król jest martwy!, str. 42) osłabia zdolność Throalu do podejmowania działań ofensywnych. Jednak taki stan państwa nie odwodzi nowo obranego króla Nedena od poprowadzenia ataku na therańską
warownię (por. Śmierć Therze! str. 54).
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Reakcja domu K’tenshin
Sojusz K’tenshinów z Therą przywraca im utracone
miejsce w hierarchii t’skrangowych aropagoi. Niemal
natychmiast po przybyciu behemota, therańskie oddziały
zajmują kwatery w Wieży Carinci i aktywnie wspierają
aropagoi w ich działaniach militarnych.
Na początku Dom K’tenshin z pomocą Theran poszerza kontrolę nad południowym odcinkiem Wężowej
Rzeki. Następnie K’tenshini ogłaszają, że każdy statek
wpływający Wężową na południe od jeziora Ban, musi zapłacić myto Domowi Dziewięciu Diamentów. Kontyngenty therańskich wojsk zostają zaokrętowane na rzecznych
parowcach, by wspomóc pobieranie opłat i dopatrzyć by
odpowiednia ich część traﬁała do skarbca Thery. Usankcjonowane podatki i dodatkowe łapówki dają spore zyski
t’skrangom i ich sojusznikom.
Wkrótce po zajęciu południowego odcinka Wężowej, K’tenshini zaczynają odbijać „zbuntowane osady”
rozrzucone na brzegach jeziora Pyros. Obecność Theran
powstrzymuje Dom V’strimon przed zablokowaniem
tych działań, dlatego wojownicy K’tenshinów z łatwością przejmują kontrolę nad osadami. Niektórzy tubylcy
stawiają opór, lecz większość się poddaje. Inni uciekają
w dżunglę Serwos, organizując ruch oporu mający na celu
wyrugowanie k’tenshinskich okupantów. (Wielu spośród
nich stanowią adepci, pomagającymi innym przeżyć w surowych warunkach dżungli.)
Zjednoczone therańskie i k’tenshinskie brygady zaczynają organizować wyprawy do Serwos, by chwytać tam
niewolników. Przymusza się ich potem do pracy na nowych plantacjach rzecznych w głębi dżungli. Przewozi się
ich również w górę rzeki na Triumfa, by w końcu odstawić
do Vivane i dalej, w dowolne miejsce Imperium. Plemiona ludzi i t’skrangów z dżungli próbują stawić opór, lecz
Theranie skutecznie kontynuują praktyki K’tenshinów.
Zwracają przeciwko sobie plemiona, oferując ochronę
każdemu, skoremu współpracować przy niewolniczym
procederze. Krążą pogłoski, że niektóre plemiona wyprowadzają uciekinierów do starożytnych jaskiń i tuneli pod
dżunglą, gdzie mogliby się przyłączyć do antytherańskiej
rebelii i zbiegów z osad nad jeziorem Pyros.
Ośmielony potęgą swych therańskich sojuszników
i brakiem reakcji Throalu, Dom K’tenshin zaczyna posyłać swe statki w dół Wiji do Urupy, na przekór Traktatowi
o Wolnym Handlu. Z początku wojenne okręty V’strimonów przeganiają statki K’tenshinów na bezpieczne wody
południowego Węża. Wkrótce jednak K’tenshini wracają
w eskorcie dwóch bat, a czasem i kili stacjonującej przy
warownym mieście Triumfa. Therańska eskorta wystarczająco studzi zapał V’strimonów. Przekonuje również
kompanie handlowe z Urupy, które z ociąganiem rozpoczynają targi z t’skrangami. Te wypady w dół Wiji są
jednakże sporadyczne, gdyż większość okrętów Domu
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K’tenshin sprawuje kontrolę nad południowym odcinkiem
Wężowej i jeziorem Pyros.
Mając zabezpieczoną pozycję na południu Wężowej
dzięki obecności behemota, Dom K’tenhsin zwraca swą
uwagę ku innym sprawom. Chodziło o porachunki z piratami Domu Henghyoke i przebudzonym niedawno Domem T’kambras. Henghyokańscy rabusie od dawna są
prawdziwą plagą dla handlu w tych rejonach rzeki. Generał Nikar, odpowiada na prośbę Shivalahali K’tenshin.
Nakazuje zaokrętować żołnierzy Ósmego Legionu, by
wzmocnili obronę statków przewożących dobra o strategicznym znaczeniu dla Theran. Obecność tych oddziałów
zniechęca chwilowo piratów, lecz wkrótce na nowo podejmują swój proceder. Shivalahala K’tenshin żywi nadzieję,
że w końcu piraci na tyle rozwścieczą Theran, iż ci zgodnie podejmą wysiłki do unicestwienia Domu Hengyoke.
Obecność Theran znacząco wpływa na wysiłki K’tenshinów dążących do zniszczenia Domu T’kambras. Kontrolując wszystkie odpływy południowego odcinka rzeki,
zdecydowanie utrudniają Domowi V’strimon przemyt zapasów i broni dla zbuntowanych t’skrangów. Wysiłki, by
wspomagać Dom T’kambras szlakami lądowymi, okazują
się nadzwyczaj trudne. Jednakże Dom
V’strimon, wspomagany przez
obsydianina

Omasu i tak zwaną Rebelię Żywogłazu, zaczyna do takich
misji najmować adeptów. Nie zdaje się to jednak na wiele.
Blokada przygotowana przez K’tenshinów i Theran zmusza Dom T’kambras do silnego uzależnienia się od Kratas
i innych zachodnich osad, jako jedynego źródła zaopatrzenia i pomocy. Przywódca Kratas, Garlthik Jednooki gotów
jest wesprzeć T’kambras. Nie chce bowiem, by K’tenshini
przejęli kontrolę nad południową częścią Wężowej i zaczęli dyktować mu warunki. Również Skawianie przyłączają
się do obozu przeciwników Domu K’tenshin, zaopatrując
okręty T’kambras w żywioł ognia. W odpowiedzi, K’tenshini chcąc zastraszyć Skawian, napadają na ich osady,
uprowadzając niewolników. Ale ostatecznie, ich wysiłki
spełzają na niczym.
Patrole powietrzne Theran przechwytują i przeszukują wszystkie powietrzne statki, również handlowe, jakie
tylko pojawią się w pobliżu Triumfa. W istocie therańscy
żeglarze zabierają praktycznie każdy ładunek, na który
mają ochotę, a który znajduje się w ładowniach przechwyconych statków. Dostatecznym uzasadnieniem, jest therańskie prawo, które pozwala wojsku rekwirować cywilne
dobra „koniecznie potrzebne w interesie ochrony Therańskiego Imperium”. Te praktyki doprowadzają do upadłości kwitnącą działalność powietrznych kupców z Trawaru.
Dzięki temu Dom K’tenshin może czerpać ogromne zyski
z handlu na Byrozie, gdzie nie ma konkurencji.

Reakcje innych aropagoi
Podobnie jak Throal, inne aropagoi reagują z najwyższą ostrożnością. Ich parowce w żaden sposób nie mogą
rzucić wyzwania therańskim statkom powietrznym. Aropagoi, na ile to tylko możliwe, starają się w zwyczajny
sposób prowadzić działalność handlową. Obowiązkowe
myto dla Theran i K’tenshinów na południu Wężowej,
zmienia warunki handlu. Domy V’strimon i Syrtis zostają zmuszone szukać zysków w innych rejonach
rzeki. Mimo to statki kupieckie wszystkich aropagoi nadal regularnie kursują po południowych wodach, gdyż zaopatrują się tam
w towary niedostępne nigdzie indziej.
Obecność Theran znacznie utrudnia
przemyt zasobów i żywności dla
Domu T’kambras, choć V’strimoni
dokonują rajdów swymi parowcami przy każdej stosownej okazji.
Z nieznanych przyczyn, po
wylądowaniu behemota drastycznie maleje obecność piratów Henghyoke na wodach
innych niż południowy Wąż.
Wydawało się, że tajemniczych
rabusiów zadowalają napady
na łodzie K’tenshinów, aczkolwiek dokonują też śmiałych
najazdów na statki Skawian
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i t’skrangów z Domu T’kambras. Choć na pozór można by
sądzić, iż Dom Henghyoke przyłącza się do obozu anty-therańskego, to jednak nikt nie może być pewnym lojalności piratów.

Reakcja obsydian: Rebelia Żywogłazu
Theranie wybierają wzgórze Ayodhya jako punkt lądowania latającej fortecy z wielu względów. Po pierwsze
mają nadzieję, że zajęcie świętego dla t’skrangów i obsydian miejsca, zastraszy Barsawian pokazem siły i magii Thery. Po drugie odkrywają, że mogą wykorzystać
niezmierzone zasoby życiowej energii tego miejsca na
wzmocnienie ochrony warowni.
Kiedy Theranie wylądowali na Żywogłazie, Azim Keel
i jego magowie usuwają żywioł powietrza z fundamentów
Triumfa, przemieniając powietrzny okręt w strukturę na
stale już związaną ze szczytem Ayodhya. Therańska magia wyczerpuje zasoby energii Żywogłazu, a obsydianie
w jego wnętrzu zostają uwięzieni na wieki. Tym samym
skazuje się Żywogłaz na powolną zagładę.
Nieoczekiwanie dla Theran, ich działanie nie zastraszyło ludu Barsawii tak jak tego oczekują. Co więcej, akcja
odnosi wręcz przeciwny skutek przynajmniej w jednym,
istotnym przypadku – obsydiańskiego kupca Omasu, właściciela Kompanii Handlu Lądowego i członka bractwa
Żywogłazu Ayodhya. W przeszłości Omasu unikał mieszania się w politykę, lecz zbezczeszczenie jego Żywogłazu budzi w nim prawdziwą furię. W obliczu nieuchronnej
śmierci Żywogłazu i swoich współbraci, Omasu poświęca
znaczne zasoby kompanii handlowej, by pomścić zniszczenie Ayodhya. Mimo, że porzucił nadzieję uratowania
uwięzionych współbraci, liczy jednak na to, że uda mu się
w jakikolwiek sposób skontaktować z nimi, lub duchem
Żywogłazu. Pragnie ich zapewnić, że wywrze zemstę na
Theranach. Gdyby udało mu się skontaktować z braćmi,
mógłby uzyskać cenną wiedzy, która pomogłaby zachwiać
obroną Triumfa i łatwiej go zniszczyć. W końcu Omasu
tworzy tajną sieć bojowników ruchu oporu, zwaną Rebelią Żywogłazu. Nie jest zaskoczeniem fakt, że większość
członków stanowią wojownicy t’skrangów i obsydian,
Ayodhya jest miejscem świętym dla obu tych ras. Rebelia
Żywoglazu nie jest ani specjalnie liczna, ani też dobrze
uzbrojona. Jednakże dzięki ogromnemu bogactwu Omasu, staje się bolesnym cierniem w boku Therańskich sił
w Barsawii. Rebelia Żywogłazu korzysta z funduszy kompanii Omasu i przerzuca ludzi, towary i informacje praktycznie nie napotykając żadnego oporu. (Theranie nie chcą
sobie szkodzić poprzez dławienie handlu w tym regionie.
Niechętnie zatrzymują kupieckie karawany, a przeszukują
tylko te, których szlak wiedzie zbyt blisko Triumfa).
Kompania handlowa posiada agentów i wyrobione
układy we wszystkich dużych miastach Barsawii, włączając w to Kratas, Travar, Urupę, a nawet Iopos. Dzięki
temu Rebelia Żywogłazu może czerpać z niezmierzonych
zasobów Omasu. Obecność wielkich składów kompanii
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w Vivane drażni Kyprosa. Zwłaszcza od kiedy dochodzą
go pogłoski, jakoby Rebelia Żywogłazu wspomagała informacjami i ukrywała członków ruchu oporu z Vivane.
Gubernator nie podejmuje jednak działań represyjnych
wobec kompanii. Wzbudziłoby to niezadowolenie bogatych kupców z Vivane, którzy korzystają z usług transportowych i towarów obsydianina.
Jako że bezpośredni atak na Theran jest poza zasięgiem
Rebelii, działają oni w bardziej zakamuﬂowany sposób.
Wspierają ruch oporu w Vivane, informują Oko Throalu
o działalności Theran i ich siłach w pobliżu Triumfa, urządzają zasadzki na therańskie patrole i karawany z zaopatrzeniem, śledzą ruchy oddziałów w dżungli Serwos i na
Mglistych Bagnach, a także wspierają Domy V’strimon
i T’kambras w walce przeciwko t’skrangom K’tenshin.
Mówiąc krótko, Omasu jest skłonny wspomóc jakąkolwiek akcję wymierzoną przeciwko therańskiemu okupantowi.

Therańskie siły na Triumfie
Usadowiony na szczycie wzgórza behemot góruje nad
krajobrazem, bez trudu można go dostrzec z Wężowej
Rzeki. Poniżej opisujemy siły stacjonujące na Triumﬁe.

Behemot
Centralną część zamienionego w warownię behemota
stanowi kasztel i wieże. By ustabilizować mury twierdzy posiłkowano się magią żywiołów. Fundamenty ścian
i wież wniknęły głęboko w zbocza wzgórza, gwarantując
tym samym świetną obronę. Opowiada się również o licznych, tajemnych przejściach i tunelach pod warownią.
Miasto posiada dość przestrzeni do rozwoju, codziennie
dostarcza się więc niewolników do prac przy fortyﬁkowaniu nowej warowni.
Każda z zewnętrznych ścian twierdzy, zbudowana jest
z litego kamienia. Długość każdej ze ścian w przybliżeniu
wynosi 335 jardów, wznoszą się one na 30 jardów w górę
i mają grubość 5 stóp. Pancerz ﬁzyczny ścian wynosi 25,
a próg uszkodzeń 85 (zobacz: Bariery i budowle, str. 209
PZ). Dodatkowo ściany umocniono magicznie, więc ich
obrona magiczna wynosi 24.
W ścianach: wschodniej, północnej i zachodniej osadzono bramy z drewna wzmocnionego magicznie. Obrona
magiczna bram to 18. Bramy okuto żelaznymi sztabami,
więc ich pancerz ﬁzyczny wynosi 11, a próg uszkodzeń
35. Przez cały czas, każdą z bram strzeże pięcioosobowy
patrol żołnierzy, wśród których jest zawsze 2-3 adeptów
(por. Siły naziemne). Przynajmniej dziesięć takich oddziałów dodatkowo pełni służbę wartowniczą przez całą
dobę. Połowa z nich stacjonuje w twierdzy, połowa na zewnątrz.
W każdej z zewnętrznych ścian zamontowano dziesięć
dział ogniowych, umocowanych na ruchomych platformach. Ich obsługa może równie dobrze strzelać do oblegającej piechoty, jak i nadlatujących okrętów powietrznych.

artykuły
By wypalić z działa do pojedynczego celu (Dawcy Imion,
czy stwora) obsługujący musi wykonać test Broni strzeleckiej wobec obrony ﬁzycznej celu. Atakujący otrzymuje
karę –5 stopni, by odzwierciedlić trudność traﬁenia takiego celu. Postać traﬁona ognistym pociskiem odnosi obrażenia o stopniu 18. Jeśli test się nie powiedzie, lecz wynik
będzie zawarty między sukcesem przeciętnym a porażką,
pocisk uderzy w odległości do 3 jardów od celu i zada celowi jak również wszystkim znajdującym się w promieniu
5 jardów od niego, obrażenia o stopniu 10.
Warowni strzeże dwanaście wież: w każdym narożniku
po jednej i po dwie na każdej ścianie zewnętrznej. Stała
załoga wieży to trzyosobowy zespół, obsługujący duży
kryształ świetlny, który skupioną wiązką światła może
objąć teren pod twierdzą jak również przestrzeń nad nią.
Światło kryształów zabezpiecza przed niespodziewanym
atakiem z ziemi i wspomaga naprowadzanie statków powietrznych podczas zmierzchu, czy przy burzowej pogodzie. Wszystkie wieże są obsadzone przez całą dobę.
Warownia jest również otoczona kopułą żywiołu powietrza, służącą za barierę dla statków powietrznych
i wszelkich obiektów latających, większych niż pojedynczy Dawca Imion. Okręty mogą przekroczyć barierę
wyłącznie dzięki użyciu zaklęcia, znanego Azim Keelowi
i asystującym mu Mistrzom Żywiołów (por. Wsparcie Magiczne). Wobec ataków ze strony statków powietrznych,
obrona magiczna kopuły wynosi 24, pancerz ﬁzyczny 25,
a próg uszkodzeń 100.

Jeźdźcy gryfów

Flota powietrzna

Wsparcie magiczne

Triumf jest bazą dla ﬂoty złożonej z dwóch therańskich
kil i sześciu kamiennych bat w pełni obsadzonych przez
załogę. Kila Sprawiedliwy stacjonuje nad zbiegiem południowego odcinka Wężowej i jeziora Ban. Baty zaopatrują
ją w zapasy i wymieniają załogę wedle potrzeby. Sprawiedliwym komenderuje kapitan Drak Windsearcher. Kapitan
Solen Ogani dowodzi Wyzywającym, drugą kilą, do której
zadań należy regularne patrolowanie południowego biegu
Wężowej Rzeki. Jeśli Sprawiedliwy wykonuje inne zadania, Wyzywający zastępuje jego pozycję nad jeziorem
Ban. (statystyki Kil zobacz w Księdze Wiedzy str133).
Baty obsługujące warownię zostały wzmocnione przez
cztery statki z Siódmej Floty należącej do Powietrznej
Przystani. Dwie z nich to baty wydobywcze: Ametyst
i Księżycowy Kamień, a dwie to baty bojowe: Nieustraszony i Okrutny. Zazwyczaj trzy baty patrolują otoczenie
Triumfa, podczas gdy pozostałe zajmują się wydobyciem
żywiołów i transportem dóbr. Od czasu do czasu, baty
eskortują także therańskie oddziały lądowe, albo parowce
K’tenshinów w wyprawach do mniej gościnnych zakątków Wężowej.
Statystyki powyższych bat i ich załóg znajdziesz w dodatku Powietrzna Przystań i Vivane: Prowincja Vivane, na
stronach 15 (bata bojowa) i 16 (bata wydobywcza i charakterystyka załóg).

Powietrzną obronę Triumfa wspiera również eskadra dwunastu k’stulaami, jeźdźców gryfów. Zwykle para
jeźdźców towarzyszy każdej, patrolującej bacie. Dodatkowo, każda kila wyruszając na patrol ma na swym pokładzie
dwie pary jeźdźców. Znajdują się oni pod bezpośrednimi
rozkazami generała Nikara i stanowią jego gwardię honorową. Natomiast wszelkie standardowe działania eskadry
nadzoruje strategos T’char. Wszyscy jeźdźcy są adeptami
5 Kręgu ścieżki Kawalerzysty. Ich standardowe uzbrojenie
to przekuty miecz, wątkowa, skórzana utwardzana zbroja
i tarcza. W ramce prezentujemy dokładne statystyki.
Gryfami opiekuje się czworo adeptów Władców Zwierząt.

Siły naziemne
W warowni stacjonują dwie, pełne kohorty therańskiej
piechoty, bez mała tysiąc żołnierzy. Połowa z nich pochodzi z Ósmego Legionu z Powietrznej Przystani, reszta to
członkowie Piątego Legionu, przybyli do Barsawii wraz
z ﬂotą generała Nikara.
W przybliżeniu jedną piątą oddziałów stanowią adepci
od kręgu Drugiego w górę (zobacz statystyki w podręczniku Barsawiańskie Vivane, str. 16-17). Reszta nieadeptów
to mieszanka ludzi, elfów i krasnoludów wśród których
z rzadka można spotkać orka lub trolla. Statystyki odnoszą się do ludzkich żołnierzy Thery. Mistrz gry może je
stosownie zmienić, dla żołnierza innej rasy.
Najwyższy mag Triumfa, Azim Keel ma pod swoimi
rozkazami grupę szesnastu Mistrzów Żywiołów, Piątego
Kręgu. Po dwóch magów uzupełnia każdą z ośmiu dywizji piechoty przebywającą w warowni. Jeden mag przebywa na pokładzie kil i bat patrolujących tereny, reszta zaś
pracuje przy wydobyciu esencji żywiołów i asystuje Azim
Keelowi przy eksperymentach i przyzwaniach.
W warowni przebywa również kilku Czarodziejów
i Ksenomantów, każdy na Trzecim lub wyższym Kręgu.

Elitarny oddział adeptów
Elita – grupa sześciu adeptów Piątego Kręgu, bezpośrednio podlega generałowi Nikarowi. Oddział wypełnia
specjalne misje dla dowódcy, jak transport tajnych przesyłek, misje rozpoznania, zabójstwa i kradzieże. Jeśli zachodzi potrzeba, wypełniają także zlecenia Azim Keela
i Hefery.
Członkowie Elity stworzyli wzorzec grupy i utkali
do niego wątki. Więcej informacji o nich prezentujemy
w części: Kluczowe postacie.

Personel pomocniczy
Warownia jest również domem dla dosłownie setek
pracowników pomocniczych. Są to dyplomaci, posłańcy,
pisarze, uczeni i prawie dwa tuziny szpiegów. Ci ostatni
pracują dla szefa wywiadu Gendela, który składa rapor-
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artykuły
Jeździec Gryfów (K’stulaami)
Cechy:
Zręczność (16): 7/k12
Siła Fizyczna (18): 7/k12
Żywotność (13): 6/k10
Percepcja (11): 5/k8
Siła Woli (16): 7/k12
Charyzma (16): 7/k12
Inicjatywa:
Kostki: 5/k8
Karma:
Kostka: k6
Punkty: 15
Szybkość:
Pełna: 75
W walce: 38
Talenty:
Więź ze zwierzęciem (5): 12/2k10
Unik (4): 11/k10+k8
Wspólna krew (4): 10/k10+k6

Szarża (5): 12/2k10
Wytrzymałość (5)
Rozkaz empatyczny (5): 12/2k10
Rytuał karmiczny (4)
Broń biała (5): 12/2k10
Tkanie wątków (5): 10/k10+k6

Utrzymanie się w siodle (3): 10/k10+k6

Woltyżerka (5): 12/2k10
Atak z podjazdu (4): 11/k10+k8
Walka:
Obrona ﬁzyczna: 10
Obrona magiczna: 7
Obrona społeczna: 9
Pancerz ﬁzyczny: 10
Pancerz duchowy: 4
Umiejętności:

Artystyczne/Wyprawianie skór (1): 8/2k6

Wiedza/Historia Barsawii (1): 6/k10

Wiedza/Wiedza o T’skrangach (1): 6/k10

Obrażenia:
Próg życia: 70
Próg ran: 9
Próg przytomności: 57
Testy zdrowienia: 2
Kostka zdrowienia: k10
Ekwipunek:
Eliksir szybkości
Miecz (Przekuty x 5) (obrażenia 16:
k20+k10)
Korbacz (obrażenia 12: 2k10)
Gryf ( str.290 Przebudzenie Ziemi)
Zbroja skórzana utwardzana (utkany wątek 3 poziomu)
Tarcza jazdy

Therańscy legioniści
Zr:6
SF:6
Per:5
SW:5
Inicjatywa: 5
Obrona ﬁzyczna: 8
Liczba ataków: 1
Obrona magiczna: 7
Atak: 9
Obrona społeczna: 6

Żyw:5
Cha:5

Obrażenia: 11
Pancerz ﬁzyczny: 6
Próg życia: 34
Pancerz duchowy: 1
Próg ran: 9
Zachowanie równowagi: 6
Próg przytomności: 26
Testy zdrowienia: 2

ty generałowi Nikarowi. Większość szpiegów stanowią
adepci Złodzieje lub Zwiadowcy, którzy osiągnęli Trzeci
Krąg.

Niewolnicy
Okręty przywiozły z sobą około dwustu niewolników
z Thery i Powietrznej Przystani, by użyć ich do budowy
warowni i do obsługi bieżących potrzeb mieszkańców
Triumfa. Therańskie oddziały regularnie wyprawiają się
do dżungli Serwos i do nadbrzeżnych osad południowego
Węża, by łowić niewolników. Uzupełniano nimi siły robocze miasta, a część jest wywożona do Vivane i na inne

Ekwipunek:
Zbroja skórzana utwardzana, Przekuty
miecz, Puklerz

Działalność Theran
Obecność therańskich sił na Triumﬁe skutecznie przypomniała ludom Barsawii o potędze Imperium, a mieszkańcy warowni raczej nie próżnują. Jak wspomnieliśmy
w Reakcji Domu K’tenshin, Theranie wspierają militarnie
przedsięwzięcia t’skrangów. Wspólnie dokonują wypadów, chwytając niewolników z pobliskich osad. Dodatkowo, twierdza stanowi bazę dla pracowników trudniących
się zbieraniem esencji żywiołów, jak również dla zespołu
poszukującego wioski Hanto.

Sojusz z Domem K’tenshin

Żywogłaz Ayodhya. Położony jest w rejonie, który Thera-

Od chwili przybycia, Theranie zdecydowanie odnowili
sojusz z Domem K’tenshin, wspierając aropagoi oddziałami wojsk (porównaj: Reakcja Domu K’tenshin). Therańscy legioniści i okręty powietrzne regularnie eskortują
parowce t’skrangów i trzymają straż nad południowym
odcinkiem Wężowej Rzeki. Jednocześnie intensyﬁkuje
się wymiana handlowa między Imperium a K’tenshinami,
a poprzez nich, również z wybranymi osadami i miasteczkami na brzegach południowego Węża i jeziora Ban.

nie zaczęli eksploatować w poszukiwaniu zasobów esencji

Wydobycie esencji żywiołów

therańskie targi niewolników.
Naczelnym nadzorcą na Triumﬁe jest elf, Mabon Ardos,
Władca Zwierząt Szóstego Kręgu i głosiciel Dis z talentem głosiciela na Siódmym poziomie. Ardos twardą ręką
rządzi w podziemnych kwaterach niewolników, traktując
ich na równi ze zwierzętami.
W najgłębszej części niewolniczych kwater spoczywa

ziemi, żywego kryształu i cennych minerałów. Obsydianie
pogrążeni w Żywogłazie są świadomi wydarzeń dookoła,
lecz nie mają sił, by się temu przeciwstawić.
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Szybkość w walce: 35
Pełna szybkość: 70
Punkty legend: 100
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Theranie czym prędzej zaczynają eksploatować otaczające warownię, bogate złoża żywiołów. Zaraz po lądowaniu
ogłaszają swe prawa do złóż i natychmiast rozpoczynają

artykuły
wydobycie. Therańskie baty dryfują nad powierzchnią je-

przejawiają olbrzymią determinację, by zlokalizować la-

ziora Ban i Wężowej, pozyskując esencję wody, a niewol-

boratorium, nim to uczyni ktokolwiek inny.

nicy przekopują tunele pod wzgórzem, zbierając esencję
ziemi z korzeni Żywogłazu. Ekspedycje therańskich legionistów i Mistrzów Żywiołów do dżungli Serwos, służy
zbieraniu esencji drewna, a baty przemierzają niebo ponad
fortecą, podczas burz i silnych wiatrów, łowiąc esencję

Okoliczni Barsawianie, żywią obawy, że wtargnięcie
Theran na Mgliste Bagna może rozdrażnić wielką smoczycę Aban, która ma tam swoje leże. Nawet Shivalahala
K’tenshin ostrzegała sojuszników przed zemstą smoka,

żywiołu powietrza. Wypady po skawiańskich niewolni-

lecz generał Nikar zignorował jej protesty (jak opisano

ków na południowym odcinku rzeki, a także ekspedycje

w rozdziale Córa Smoków, stosunki między Theranami

wydobywcze nad Morzem Śmierci, dostarczają Theranom

a wielkimi smokami Barsawii wkrótce znacząco się po-

pewnych ilości esencji żywiołu ognia.

gorszą, a prowadzenie badań na terytorium Aban z całą

Zgromadzone esencje magazynuje się w wieży Azima
Keela, który korzysta z nich wzmacniając obronny potencjał warowni i troszczy się o inne, magiczne potrzeby.

pewnością nie przysłuży się poprawie sytuacji).

Wymiana towarów i handel niewolnikami

Niewykorzystane zapasy esencji są przewożone do Vivane

Warownia Triumfa stanowi centralny ośrodek i stację

i dalej, gdzie sprzedaje się je magom i kupcom w całym

przeładunkową dla therańskich kupców i statków z nie-

Imperium.

Poszukiwania Hanto i Aardeli
Poza wspieraniem Domu K’tenshin i eksploatacją
złóż żywiołów, Theranie intensywnie poszukują młodej
dziewczyny o imieniu Aardela, która ponoć rok lub dwa
lata temu zaczęła przejawiać nadzwyczajne zdolności magiczne. Magowie Thery sądzili, że rozgłaszane zdolności

wolnikami, zdążających z Vivane i Powietrznej Przystani. Baza ta pozwala rozciągnąć Theranom działalność
kupiecką i handel niewolniczy daleko w głąb Barsawii,
od Parlainth po Urupę. Poprzez Triumfa płyną z Vivane
dobra do Barsawii, w drugą zaś stronę niewolnicy, esencje żywiołów i dochody z podatków, wszystko wprost

Aardeli są efektem splugawienia przez Horrora. Obecnie,

w ręce therańskiego Gubernatora. Ekspansja wpływów

Hefera i inni wpływowi magowie są przekonani, że moce

therańskiego handlu poczytana zostaje za zagrożenie nie

i zdolności dziewczyny mają coś wspólnego z wielkimi

mniejsze od tego, które wynikło z obecności sił wojsko-

smokami Barsawii. Chcą więc ją porwać, by bliżej się

wych Imperium. By zażegnać tę groźbę kupcy Throalu

temu przyjrzeć.

i Domu V’strimon podwajają swe wysiłki w nawiązaniu

Bazując na fałszywych informacjach, podrzuconych
przez agentów wielkiego smoka Górskiego Cienia (porównaj: Zniknięcie uczonego, str. 167 w Throal:The
Dwarf Kingdom), Theranie przeszukują osady rozrzucone

współpracy z cechami kupieckimi miast znad Wężowej.
Oba sojusze: V’strimon-Throal i K’tenshin-Thera starają
się uzyskać wyłączność na kontrakty handlowe z Urupą.

na równiach, na północny-zachód od jeziora Ban. Jednak-

Tym samym, na dostęp do zasobów Morza Aras. Jak do-

że prawdziwe miejsce położenia Hanto, rodzinnej osady

tąd, Urupa ostrożnie stara się być neutralna i gra na zwłokę

Aardeli, to południowa okolica jeziora Vors, w głębi Bar-

wobec emisariuszy obu stronnictw.

sawii. By poznać więcej informacji o therańskich próbach
schwytania Aardeli przeczytaj rozdział Córa smoków,

Wzmożona działalność wywiadowcza

niniejszej kampanii. Szczegółowych informacji o dziew-

Generał Nikar i szef wywiadu Gendel wykorzystu-

czynie i samej osadzie możesz się dowiedzieć z przygody

ją nagły rozwój szlaków handlowych do swoich celów.

Splugawieni.

Służą one jako osłona działalności siatki szpiegów, rapor-

♦Badania Złoziemi i Mglistych Bagien

tujących o wydarzeniach w całej Barsawii. Niall Naxos

Therańskie ekspedycje wyprawiają się również na

z Domu K’tenshin ma w tym swój nieoceniony wkład.

Mgliste Bagna i na skraj Złoziemi, w okolicach południo-

Wspierają Theran inﬁltrując donosicieli z ﬂoty handlowej

wego odcinka Wężowej. Poszukują oni ruin i zaginionych

i karawan, które przemierzają regiony kontrolowane przez

kaerów, by odsyłać na Therę odnalezione skarby.
Jedna, szczególna grupa, będąca pod kierownictwem
Azim Keela, ma na celu odnalezienie ruin starożytnego
laboratorium magicznego Theran, które powstało wiele lat

siły Thery.
Z drugiej strony Rebelia Żywogłazu i Oko Throalu
również śledzą agentów Thery i posiadają informatorów

przed Pogromem. Pogłoski o tym znalezisku doprowadzi-

w kręgach kupieckich. Dzięki temu wrogowie Imperium

ły ich aż do Wielkiej Biblioteki Throalu (por. An Ancient

nie pozostają w tyle, a ich kontrwywiad z sukcesem do-

Mistery, w Legends of Earthdawn vol. II, str.29). Theranie

starcza therańskim agentom fałszywych informacji.
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artykuły
Paweł Branecki

Czarna magia
artykuł do Złego

artykuł | Zły, alternatywa

W

ZŁYM

Czarna Magia zwana inaczej sztuką Władzy nad człowiekiem. Zakazana odmiana czarostwa. Jej bazowym zaklęciem jest czar kukiełka. Powstał w efekcie studiów wiedzy tajemnej czarowników kultur
całkiem już zapomnianych, takich jak Babilonia, czy Asyria. Historia
zaklęcia liczy więc tysiące lat. Znawcy magii uważają nawet, że jest
starsza i znana była w czasach, w których żyły mamuty.
Mimo że Czarna Magia rozwinęła się na przestrzeni wieków jej
praktykowania, wyjściowym podstawowym czarem jest właśnie kukiełka. Żeby związać los człowieka
z tego rodzaju rekwizytem wystarczy zdobyć włos oﬁary. Tylko tyle
wprawdzie, ale czym potężniejsza
jest wymagana kontrola nad człowiekiem, tym bardziej rosną wymagania
wobec wiedzy o człowieku. Włos
oﬁary starczy do prostych czarów
Czarnej Magii jak rozkaz. Jest to poziom reprezentowany przez Wiedźmy lub jej męskiego odpowiednika
Wiedźmina.
Na tym oczywiście nie kończy
się sztuka tego rodzaju czarostwa.
Czarnoksięstwo reprezentują także
Mistrzowie Czarnej Magii, zwani inaczej Czarnoksiężnikami. Ich poziom
władzy nad człowiekiem jest nieporównywalnie większy. Potraﬁą kontrolować równocześnie więcej niż
jedną kukiełkę. Nawet do kilkudziesięciu 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 osobistych zaklęć z rodzaju Żelazna szata, czyniąc z niej groźną broń,
a nie tylko szpiega. A wszystkie te
wyżej wymienione możliwości Czarnej Magii wykorzystywać można z odległości nawet kilku kilometrów operując kukiełkami niczym
narzędziami. Jak widzimy Czarna Magia to potężna władza nad człowiekiem, ale jej ogromna moc wymaga wielkiej wiedzy o oﬁerze.
Nie wystarczy sam włos. Poniżej stosowne rozwinięcie tematu.
Marcin „Kroghul” Górecki
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CZARNA MAGIA

SZTUKA WIEDŹMIŃSKA

To prymitywna odmiana Czarnoksięstwa będąca jednak najprawdziwszą Czarną Magią. Stosowały ją średniowieczne wiedźmy lub jej
męscy odpowiednicy – wiedźmini. Za to szli na stos. W kręgach elity
czarostwa uważa się, że ta forma magii była pierwszym rodzajem
sztuki tajemnej opanowanej przez ludzi w czasach, w których sztuka
rozpalania ognia była nowością. Mistrzowie Białej Magii niechętnie
przyznają temu rację, ale taka jest prawda.
Wiedźmin tworzy kukiełkę oﬁary wplatając w nią kosmyk włosów lub chociaż jeden włos oﬁary. W ten sposób, na mocy I prawa
magii wiąże oﬁarę z kukiełką. Staje się rekwizytem magicznym
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Wiedźmina, a powyższy rytuał wstępny wymaga wydania jednego
punktu Wiary w Siebie na stałe. Rytuał nazywa się Rytuałem Kreacji
Kukiełki. Jest wymogiem dla wszelkich czarów Sztuki Czarnej Magii. Na poziomie umiejętności i wiedzy Wiedźmina Czarnoksięstwo
sprowadza się do czterech zaklęć: Wyczerpania, Nadludzkiej siły,
Utonięcia i Rozkazu.
Aby zostać Wiedźminem trzeba mieć Intelekt na poziomie 4
i umiejętność nauki przyrodnicze i stosowane na poziomie 3.
WYCZERPANIE
Oﬁarę ogarnia nienaturalne zmęczenie i apatia. Jej Budowa spada
o 1 poziom za każdy dzień działania
czaru. W chwili, gdy Budowa spadnie do zera oﬁara nie może się ruszać
z miejsca i po tygodniu umiera. Oﬁara może się bronić. W tym celu musi
wydać 1 punkt tymczasowy Wiary
w siebie na każdą próbę oparcia się
magii Wiedźmina.
Test Intelektu + Przetrwanie
oﬁary KPN Manipulacje + Oddziaływanie Wiedźmina. Można sobie
dopomóc wykorzystując karty za
Potencjał, Myśl lub Przeznaczenie.
Pech – oznacza, że oﬁara traci
wszystkie tymczasowe punkty Wiary
w Siebie i nie jest wstanie już bronić
się przed Czarną magią.
Porażka – oznacza, że oﬁara traci
wydany punkt Wiary w Siebie bez
efektu.
Pat – oznacza, że oﬁara może
jeszcze raz podejść do następnego
testu, nie wydając kolejnego punktu
Wiary w Siebie.
Szach – oznacza ugranie jednego
marginalnego sukcesu co daje jeden
dzień spowolnienia efektu czaru.
Oﬁara musi jednak wydać jeszcze jeden dodatkowy punkt Wiary
w Siebie.
Szach Mat – oznacza ugranie wszystkich zadeklarowanych sukcesów i za każdy taki jeden spowalniane jest działanie czaru o jeden
dzień. Dodatkowo odzyskuje wydany punkt Wiary w Siebie.
Fart – oﬁara nie tylko zdobywa wszystkie zadeklarowane sukcesy,
ale i odzyskuje wszystkie tymczasowe punkty Wiary w Siebie. Czar
wymaga tylko kukiełki oﬁary, można go rzucać z dystansu kilku kilometrów a nawet z większego – decyzja Pana Losu.
UTONIĘCIE
Czar wymaga kontaktu wzrokowego Wiedźmina z oﬁarą dodatkowo oprócz kukiełki. Jego działanie jest jednak zdecydowanie szybsze.
Oﬁara dusi się jakby była topiona. Traci Sprawność za każdą rundę
działania czaru. Kiedy zejdzie do zera, oﬁara umiera. Oﬁara może się
bronić. W tym celu musi wydać 1 punkt tymczasowy Wiary w Siebie na każdą próbę oparcia się magii Wiedźmina. Test Intelektu +
Przetrwanie oﬁary KPN Manipulacje + Oddziaływanie Wiedźmina.
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Można sobie dopomóc wykorzystując karty za Potencjał, Myśl
lub Przeznaczenie.
Pech – oznacza, że oﬁara traci wszystkie tymczasowe punkty Wiary w Siebie i nie jest wstanie już bronić się przed Czarną Magią.
Porażka – oznacza, że oﬁara traci wydany punkt Wiary w Siebie
bez efektu.
Pat – oznacza, że oﬁara może jeszcze raz podejść do następnego
testu nie wydając kolejnego punktu Wiary w Siebie.
Szach – oznacza ugranie jednego marginalnego sukcesu co daje
jedną rundę spowolnienia efektu czaru. Oﬁara musi jednak wydać
jeszcze jeden dodatkowy punkt Wiary w Siebie.
Szach Mat – oznacza ugranie wszystkich zadeklarowanych sukcesów i za każdy taki jeden spowalniane jest działanie czaru o jedną
rundę. Dodatkowo odzyskuje wydany punkt Wiary w Siebie.
Fart – oﬁara nie tylko zdobywa wszystkie zadeklarowane sukcesy,
ale i odzyskuje wszystkie tymczasowe punkty Wiary w Siebie.

ROZKAZ
Czar wymaga stworzenia kukiełki, plus kontakt wzrokowy z oﬁarą. Sprawia, że czarownik zmusza do jakiejś czynności oﬁarę słowami śpij, stój lub rzygaj. Każda taka próba wymaga poświęcenia
1 tymczasowego punktu Wiary w Siebie. Wiedźmin testuje manipulacje + oddziaływanie KPN podwojony Intelekt oﬁary. Potrzeba 3
sukcesów lub 5 sukcesów, jeżeli oﬁara ma popełnić samobójstwo.
Czar wymaga kontaktu wzrokowego. Można sobie dopomóc wykorzystując karty za Potencjał, Myśl lub Przeznaczenie.
Na poziomie sztuki wiedźmińskiej czarownik może kontrolować
równocześnie tyle kukiełek, ile wynosi jego Intelekt.

CZARNOKSIĘSTWO

Czarnoksięstwo oznacza wyższe Arkana Czarnej Magii. Praktyków nazywamy Czarnoksiężnikami i jest ich zdecydowanie mniej
niż wiedźm czy wiedźminów. W odróżnieniu do sztuki wiedźmińskiej wymaga stosownego wykształcenia, dostępu do uczonych ksiąg
o teorii Czarnej Magii, wyższego Intelektu i wiedzy o przyrodzie
i człowieku. Jednak, aby rozpocząć kształcenie się w tej wyższej
sztuce Czarnej Magii należy opanować perfekcyjnie Sztukę Wiedźmińską. Czarnoksięstwo oznacza kolejne czary, potężniejsze jeszcze
od wiedźmińskich, ale wymagające większej wiedzy o człowieku.
Czarnoksięstwo podzielone jest na tzw. Wielkie Arkana Czarnej Magii.
PIERWSZE WIELKIE ARKANUM
Wymagania: Opanowanie wszystkich czarów ze sztuki Wiedźmińskiej, Intelekt 5, Nauki Przyrodnicze i stosowane na poziomie 5.
Sugestia: Ten czar wymaga kukiełki oﬁary, koncentracji i zaklinania kukiełki w czasie kiedy oﬁara śpi. Czar pozwala wpleść
w podświadomość instrukcje, które oﬁara wykona po przebudzeniu.
Wymagany test Manipulacji + Oddziaływanie czarownika KPN podwojony Intelekt oﬁary.
Należy ugrać 2 sukcesy lub więcej, za każde dodatkowe polecenie. Wszystko zależy od złożoności instrukcji. 6 sukcesów oznacza
maksymalny, nadludzki próg. Instrukcje złożone z kilku poleceń
i warunków dodatkowych.
Przykład: Namów kumpli, by napadli na jubilera (pierwsze polecenie); wśród jego klejnotów powinno być bursztynowe serce, weź
je niepostrzeżenie (drugie polecenie); w razie problemów ze strony
kumpli przekonaj ich, że ten drobiazg bierzesz jako wynagrodzenie
(warunek), ostatecznie zabij ich (drugi warunek), ucieknij i przynieś

DRUGIE WIELKIE ARKANUM
Wymagania: Opanowanie wszystkich czarów ze sztuki Wiedźmińskiej i Pierwszego Wielkiego Arkanum, Intelekt i Manipulacje 5,
Nauki Przyrodnicze i Stosowane na poziomie 5.
Władza nad umysłem oﬁary: Czarnoksiężnik może w każdym
momencie przejąć kontrolę nad poczynaniami oﬁary, jeżeli opanuje jej umysł (rozkazuje jej, korzysta z jej zmysłów, na przykład
z Oczu).
W tym celu musi wydać 1 punkt tymczasowy Wiary w Siebie na
każdą próbę pokonania woli oﬁary. Test Manipulacji + Oddziaływanie KPN podwojony Intelekt. Można sobie dopomóc, wykorzystując
karty za Potencjał, Myśl lub Przeznaczenie.
Pech – oznacza, że oﬁara na ten dzień kompletnie uodparnia się na
magię tego czaru Czarnoksiężnika.
Porażka – oznacza, że Czarnoksiężnik traci wydany punkt Wiary
w Siebie bez efektu.
Pat – oznacza, że Czarnoksiężnik może jeszcze raz podejść do
następnego testu nie wydając kolejnego punktu Wiary w Siebie.
Szach – oznacza ugranie jednego marginalnego sukcesu, co daje
jedną rundę kontroli nad poczynaniami oﬁary. Czarnoksiężnik musi
jednak wydać jeszcze jeden dodatkowy punkt Wiary w Siebie.
Szach Mat – oznacza ugranie wszystkich zadeklarowanych sukcesów i za każdy taki jeden Czarnoksiężnik zyskuje kontrolę nad
poczynaniami oﬁary na jedną rundę. Dodatkowo odzyskuje wydany
punkt Wiary w Siebie.
Fart – Czarnoksiężnik nie tylko zdobywa wszystkie zadeklarowane sukcesy, ale i odzyskuje wszystkie tymczasowe Punkty Wiary
w siebie. Ten czar oznacza jeszcze większą Władzę nad człowiekiem
i wymaga oprócz kukiełki jeszcze liczby serca oﬁary. Można go rzucać z dystansu wielu kilometrów od oﬁary.
Armia kukiełek II: na poziomie Drugiego Arkanum Czarnoksiężnik może kontrolować tyle kukiełek równocześnie, ile ma Intelektu + Manipulacje + Oddziaływanie razy dwa.
Kontrola duszy: oznacza to pełną kontrolę nad poczynaniami sługi w dowolnym momencie, bez żadnego dodatkowego testu. Pozwala
widzieć, też jego oczami i słyszeć jak on. Wymagana jest kukiełka
sługi, jej przyzwolenie na manipulacje i liczba zanikająca.
Mała Potęga Czarnoksiężnika: Czarnoksiężnik może na mocy
I prawa magii obdarować sługę mocą zaklęć osobistych tyczących
jednak bezpośrednio jego osoby (ciała). Takie zaklęcia to Żelazna
szata, czy Szata Kameleona.
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NADLUDZKA SIŁA
Tym razem Wiedźmin sporządza kukiełkę człowieka, który jest
dla niego sojusznikiem, najczęściej po prostu sługą. W magiczny
sposób obdarza go nadludzką siłą i odpornością – 1 poziom Potencjału. Czar działa nawet w przypadku, gdy dystans między Wiedźminem, a wzmocnionym sługą wynosi kilkanaście kilometrów.

Bursztynowe Serce pod wskazany adres (trzecie polecenie). Tak złożone instrukcje wymagają 6 sukcesów – pamiętajmy, że zwykły czarownik też może tyle ugrać, bo dysponuje w czynieniu magii pierwszym poziomem potencjału!
Armia kukiełek: na poziomie Pierwszego Arkanum Czarnoksiężnik może kontrolować tyle kukiełek równocześnie, ile ma Intelektu +
Manipulacje razy dwa.
Oczy i uszy sługi: Czarnoksiężnik potraﬁ widzieć oczami i słyszeć to, co słyszy sługa (oﬁara). Czar wymaga oprócz rytuału kukiełki sługi (oﬁary), jeszcze jej liczby życia.

TRZECIE WIELKIE ARKANUM
Wymagania: Opanowanie wszystkich czarów ze sztuki Wiedźmińskiej, Pierwszego Wielkiego Arkanum i Drugiego Wielkiego Arkanum, Intelekt, Oddziaływanie i Manipulacje 5, Nauki Przyrodnicze
i Stosowane na poziomie 5.
Armia kukiełek III: na poziomie Trzeciego Wielkiego Arkanum
Czarnoksiężnik może kontrolować bezpośrednio tyle kukiełek ile
wynosi suma jego Intelektu, Manipulacje, Oddziaływanie i Charyzmy razy dwa.
Wielka Potęga Czarnoksiężnika: Czarnoksiężnik może na mocy
I prawa magii obdarować sługę mocą swych zaklęć osobistych nie
tylko tyczących bezpośrednio jego ciała, ale i czarów, których dzia-
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CZWARTE WIELKIE ARKANUM
Wymagania: Opanowanie wszystkich czarów ze sztuki Wiedźmińskiej, Pierwszego Wielkiego Arkanum, Drugiego Wielkiego Arkanum i Trzecie Wielkie Arkanum, Intelekt, Oddziaływanie i Manipulacje 5, Nauki Przyrodnicze i stosowane na poziomie 5.
Władza nad Upadłymi Aniołami: to niesamowicie potężny, ale
i niebezpieczny czar. Czarnoksiężnik powołuje się na swą Wiarę
w Boga (wymagany poziom przynajmniej 4 Wiary w Boga) i przyzywa Upadłe anioły Szatana w ciała swych sług. Demony są zniewolone i poddane woli Czarnoksiężnika. Ciała sług Czarnoksiężnika
traktowane są w tym przypadku jak naczynia dla tych nadprzyrodzonych istot.
Na mocy zaklęcia Czarnoksiężnik pośrednio poprzez czar Kontrola Duszy wykorzystuje do swych celów moc Upadłych Aniołów
w ciałach swych sług. Wymagana jest więc kukiełka sługi, przyzwolenie na manipulacje i liczba zanikająca sługi. Przyzwanie Upadłego
anioła na tym poziomie opanowania
Czarnej magii przez Czarnoksiężnika to nie problem.
Cała sztuka polega na zdobyciu
nad nim kontroli. Tu przysłowiowy
pies pogrzebany i niebezpieczeństwo
dla Czarnoksiężnika w postaci rozgniewanego Upadłego Anioła, który
w ciele opętanego sługi i w materialnym świecie stanowi naprawdę duże
zagrożenie. Wszystko zależy od testu Intelektu + Przetrwanie Czarnoksiężnika KPN 30.
Należy ugrać 3 sukcesy i poświęcić za każdą próbę 1 tymczasowy
punkt Wiary w Siebie.
Pech – Upadły Anioł nie tylko
wymyka się kontroli Czarnoksiężnika, ale i lokalizuje go. Następnie
teleportuje się do niego i atakuje.
Porażka – Upadły Anioł w ciele
sługi wymyka się kontroli Czarnoksiężnika i szuka go po okolicy z zamiarem zemsty.
Pat – Czarnoksiężnik musi jeszcze raz podjąć próbę zdobycia kontroli nad Demonem. Inaczej przyzwany Demon zacznie go szukać
z zamiarem zemsty.
Szach – Czarnoksiężnik zdobywa kontrolę nad Upadłym Aniołem,
ale musi poświęcić jeszcze dwa tymczasowe Punkty Wiary w siebie.
Jak ich nie ma – no to problem. Patrz wyżej.
Szach Mat – udało się, a Czarnoksiężnik dodatkowo odzyskuje
wydany punkt Wiary w Siebie.
Fart – jak wyżej plus odzyskanie wszystkich punktów Wiary
w Siebie. Ten czar można, a nawet trzeba, rzucać na sługę oddalonego od Czarnoksiężnika o kilka kilometrów. Przyzwany Upadły Anioł
obojętnie, czy pod kontrolą, czy nie, pozostaje w świecie materialnym przez okrągłą godzinę.
A teraz o mocach Demona – Potencjał 5 poziomu; + 20 do PO
i ZSA. He, he, chyba starczy. Uwaga! Jeżeli demon zaatakuje oﬁarę
obdarzoną Łaską Bożą moce te ulegają w walce z nią negacji.
Czary Czarnoksięstwa można łączyć. Na przykład Oczy i Uszy
Sługi plus Mała Potęga Czarnoksiężnika.
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Teraz podam kadr z Historii Mnicha Konstantego Zakonu Kamienia w Polsce.
KADR Z HISTORII BRATA KONSTANTEGO
lekcja o Czarnej Magii i zagrożeniach jakie ze sobą niesie
Jak wiecie drodzy nowicjusze Czarna Magia każdego rodzaju jest
surowo zakazana, a jej praktycy ścigani i eliminowani przez nasz
Zakon z całą bezwzględnością. Są ich dwa rodzaje. Do pierwszego
zalicza się Złych, czyli niegodziwców, którzy w swym zuchwalstwie
rzucają wyzwanie Bogu jedynemu.
Ten rodzaj czarowników w ﬁnale paktów z Diabłami zostaje obdarowany nadzwyczajnymi mocami panowania nad umysłem oﬁar
i potęgą swego ciała. Na szczęście Złych na świecie jest niewielu
i starcia z nimi należą do rzadkości. Muszę tu koniecznie wspomnieć
o nadrzędnym celu Zakonu Kamienia, za którego przyczyną został
powołany do istnienia. Pochwycenie i zniszczenie Nieśmiertelnego
Mistrza Twardowskiego, najpotężniejszego z polskich Złych.
Dodam tu, że Twardowski i jego zwolennicy, choć uważa się, że
nie są zbyt liczni, to są prawdziwie
nieuchwytni i przebiegli. To druga
przyczyna rzadkości starć Zakonu ze
Złymi. Nie o nich jednak ta lekcja.
Jak wspomniałem wcześniej istnieją dwa rodzaje praktyków Czarnej
Magii. Pierwszego wymieniłem. Pora
wymienić nazwę drugiego rodzaju
piekielnych pomiotów, którzy zdobyli władzę nad ludzkim losem. Mowa
o Wiedźminach i potężniejszych od
nich daleko Czarnoksiężnikach. Ci
ostatni to mistrzowie Czarnej Magii
i w swej potędze nie ustępują wcale
najsilniejszym Złym, a może nawet
ich przewyższają.
Podobnie jak i Zły, Czarnoksiężnik jest przebiegły oraz nieuchwytny.
Daleko bardziej dodam, niż pośledniejszy Wiedźmin. Mówiąc o Potędze Czarnoksiężników mam na myśli
Władzę nad Człowiekiem. Jak wspomniałem wyżej, Zły zdobywa moce
w ramach paktów z Szatanem, natomiast Czarnoksiężnicy zdobywają
kolejne Arkana swej sztuki w efekcie
studiów teorii Czarnej Magii. To właśnie ich sztuka jest tematem niniejszej lekcji.
Abyście drodzy braciszkowie lepiej zrozumieli, jak wielką
a przede wszystkim zakazaną potęgą jest Czarna Magia, przedstawię
Wam jedną ze spraw z mojej praktyki. Tyczyła się Franciszka Modre,
jednego z naszych informatorów w cywilu.
Franciszek jest oddanym sługą Zakonu Kamienia. W Łodzi prowadzi sklep okultystyczny i pod tą przykrywką działa do dziś. Prawdziwym celem Franciszka jest wyłapywanie podejrzanych typków
wykazujących niezdrowe zainteresowanie okultyzmem. W zbiorach
posiada księgi o Czarnej Mszy, podstawowym Ceremoniale Kultystów Sług Piekieł i o sztuce Wiedźminów. Księgi te to przynęta dla
heretyków, których Franciszek wystawia Zakonowi.
Ja i inni mnisi mego rodzaju przejmujemy wtedy pałeczkę i oceniamy rozmiary herezji jaka trawi te zbłąkane owieczki. Najczęściej
wystarczy pouczyć spuszczając stosowny łomot i dając ostrzeżenie
w przypadku, gdy mamy do czynienia z amatorami chcącymi dopieMarcin „Kroghul” Górecki
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łanie wykracza poza tę sferę osobistą. Takie zaklęcia to Cisza lub np.
Egipskie Ciemności.

artykuły
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za rękę Franciszka, ale Wizje były zamazane, niekształtne. To było
niepokojące. Wiedźmin nie miałby tyle siły w konfrontacji z przepełnionym Łaską Bożą Widzącym. Czyżbyśmy mieli do czynienia
z Czarnoksiężnikiem?! Wyższe Arkana Czarnej Magii to większa
moc, a taka tylko by rozpraszała Brata Bartłomieja. To niedobrze.
Potrzebowałem jakiegoś tropu, by wspomóc brata Bartłomieja. Jego
wizje rozwiązywały sprawy nie do rozgryzienia.
Wirgiliusz nie wierzył w powiązanie Adama Smejfy z Wiedźminem. Był przecież martwy. Mnisi sprawdzili jak wynikało z ostatniego wpisu odnotowanego przez Franciszka w Księdze Spowiedzi. Nie
dawało mi to jednak spokoju. Zadecydowałem odgrzebanie sprawy
Adama Smejfy. Miałem trzy dni czasu. Nie dawałem więcej życia
Franciszkowi. Trzy doby. Smejfa mieszkał w Warszawie. Adres był
podany w raporcie Księgi Spowiedzi. Zajechaliśmy tam z rana. Mokotów. Tutaj wynajmował mieszkanie przed śmiercią.
Tym razem Bartłomiej miał wizję. Dziewczyna w wieku około 20
lat, blondynka z włosami spiętymi w warkocze. Trzymająca mężczyznę za rękę. Martwego mężczyznę i… coś jeszcze. Jakiś drobiazg,
przedmiot, pentagram z wyrytym
napisem… Tyle wycisnąłem z bełkocącego Bartłomieja. Wirgiliusz
prowadził. Bóg nam sprzyjał.
Osobiście uważałem, że jesteśmy
na dobrym tropie. Brat Bartłomiej
miał silną wizję a nie dotykał żadnego z przedmiotów należących do
Adama Smejfy. Dotykał tylko biednego Franciszka. Adam choć nie żył
był silnie powiązany z Franciszkiem
na mocy I prawa Magii. Tak uważałem. Liczyłem, że do przebiegłego
Czarnoksiężnika dostanę się pośrednio, idąc tropem Adama Smejfy,
badając okoliczności jego śmierci.
Kluczem tutaj była ta dziewczyna
z wizji Bartłomieja. Trzymając go za
rękę widziałem wyraźnie twarz, sylwetkę. Kim jest? Na to pytanie musiałem znać odpowiedź na wczoraj.
Nie będę Wam tu nowicjusze
omawiał szczegóły śledztwa. W każdym razie odnalazłem dziewczynę z wizji. Jak się okazało była to
dziewczyna Adama. Krótka rozmowa wiele wyjaśniła. Pewnie dlatego,
że wiedziałem o co pytać. Dziewczyna opowiedziała jak to pierwsza znalazła ciało Adama i ten dziwny
talizman. Zachowała go w tajemnicy przed policją jako pamiątkę po
zmarłym chłopaku. Daria, bo tak się dziewczę nazywało była skłonna
do współpracy i pokazała ten drobiazg. Na pytanie, czy wie coś o zainteresowaniach Adama, zaprzeczyła. Potraﬁę przejrzeć kłamstwo.
Daria mówiła prawdę, nie miała widać pojęcia o ciągotach Adama
do Okultyzmu.
Tymczasem brat Bartłomiej zajął się tajemniczym fantem. I tym
razem doznał silnej wizji. Głośno krzyknął, a ja pochwyciłem go
za dłoń. Jego Koszmar stał się moim udziałem. Oto co zobaczyłem.
Adam zmaga się z zamaskowanym mężczyzną. To musiał być on,
poznałem po zdjęciu pokazanym przez Darię. Po Adamie widać
było jeszcze ślady po Rózdze Mnichów. Był osłabiony, a jego ruchy
niemrawe. Napastnik chwyta go za szyję i dusi. Ten w przypływie
ostatków sił zrywa mu kominiarkę i talizman z łańcuszka na piersi.
Chwilę po tym Zbir podnosi Adama i wrzuca do wanny. Na puszcza
wody, a co dalej wiemy. Cały czas trzymał Adama jedną ręką. Bez
Marcin „Kroghul” Górecki

ro „skosztować zakazanych praktyk”. Zdarzają się jednak heretycy
skażeni zepsuciem, którzy mają za sobą już dawno „pierwszy raz”.
Takie elementy są eliminowane.
I Wy, drodzy bratankowie staniecie się, gdy nadejdzie pora, karzącym ramieniem Boga, przeprowadzając tego rodzaju egzekucje. Nie
o tym jednak chcę mówić.
Wracając do tematu, Franciszek zaalarmował Zakon, że wpadł
w kłopoty i jest na skraju śmierci. Starszyzna przydzieliła sprawę
mnie. Miałem sprawdzić co się dzieje i wymierzyć sprawiedliwość
ewentualnym heretykom, którzy by się porwali na Franciszka. Wyruszyłem do Łodzi z bratem Wirgiliuszem oraz z Widzącym, bratem
Bartłomiejem. Zawsze działam w powyższym zespole. Świetnie się
rozumiemy i znamy jak łyse konie.
Franciszek Modre mieszka w centrum Łodzi. Zajechaliśmy do
niego pod wieczór. Drzwi otworzyła żona. Była przerażona. Nie
dziwiłem się ani trochę. Wystarczyło jedno spojrzenie na leżącego
w łóżku Franciszka, aby poczuć nieprzyjemny dreszcz po plecach
a strach wypełzł zdradziecko z czeluści serca.
Nasz tajniak wyglądał strasznie.
Normalnie facet z nadwagą, rumiany na twarzy. Teraz wyschnięty, blady i chudy jak szkielet. Podkrążone
oczy, pożółkła skóra i ciężki oddech
a raczej słaby charkot wydobywający
się z tego, co kiedyś można było nazwać ciałem. Na Boga, miałem pewność. Ani chybi, Franciszek wpadł
w szpony Czarnej Magii. Wirgiliusz
też był tego zdania. Zaklęcie Wyczerpanie, drodzy bratankowie. Poziom umiejętności Czarnoksięstwa
reprezentowany przez Wiedźminów.
Dlaczego jednak Franciszek i jak
wytropić zabójcę?
Doświadczenie podpowiadało mi,
że znając odpowiedź na pierwsze
zdecydowanie łatwiej odkryję odpowiedź na drugie. Kazałem żonie
Franciszka na zostawienie nas samych. Wyszła bez słowa. Świetnie.
Poprosiłem umierającego o Księgę
Spowiedzi.
Nowicjuszu Tomaszu, co to takiego?… Tak, dobra odpowiedź. To
księgi prowadzone przez Agentów
i Mnichów, w których spisane są raporty z ich służby.
Franciszek wskazał obraz ręką.
Księga ukryta była za nim w z grubsza wybitej dziurze w ścianie.
Szybko przeleciałem wzrokiem ostatnie wpisy. Raport przedostatni
był z przed sześciu miesięcy i tyczył Adama Smejfy. Z treści wynikało, że Smejfa był ateistą i bluźniercą, który zamierzał dopiero kroczyć
ścieżką lewej ręki. Po zakazaną wiedzę wstąpił w progi Sklepu Franciszka. Ten go wystawił i Mnisi przejęli pałeczkę. Spuścili gnojkowi
niezły wpierdol. Po tej rózdze, Smejﬁe nie tylko odechciało się być
kultystą, czy innym Heretykiem, ale i żyć się odechciało. Popełnił
samobójstwo. Kąpał się w wannie i wrzucił do wody włączone radio.
Trochę to dziwne, że z powodu złamanej ręki, wybitego barku, i połamania kilku żeber, zechciał się zabić… Słuszna uwaga, Nowicjuszu
Krzysztoﬁe, mnie też coś tu nie grało.
Uf, to było z cztery miesiące temu – ostatni wpis. Potem długo
nic, aż tu Franciszek pada jak ścięty do łóżka na skraju śmierci.
Niewiele miałem, by wyjaśnić sprawę i uratować naszego agenta.
Wiedźmin mógł działać z dystansu paru kilometrów. Brat Bartłomiej
próbował namierzyć Wiedźmina za mocy I prawa Magii, trzymając
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wysiłku, co wskazywało na niezwykłą siłę nawet biorąc pod uwagę
osłabienie Adama.
Skupiłem uwagę na twarzy mordercy. Gdzieś widziałem tę gębę.
Krucze włosy, niebieskie oczy i zarost na twarzy przystrzyżony
w diablą bródkę. Kristof Snade… Tak moi bratankowie, odkryłem
tożsamość mordercy Adama. Głośno zakląłem i upadłem na ziemię.
Daria stała obok i płakała. Wirgiliusz trzymał ją i uspokajał. Brat
Bartłomiej drżał, a jego oczy uciekły w głąb czaszki. To nie koniec
Wizji, ale ja miałem już dość. Podziwiam Widzących za siłę i wiarę
znoszenia tego rodzaju bożego przesłania. Kurde! Bartłomiej wykrztusił w bólach: „Trzcinowe Wzgórze, przy rzece, w domu bez
okien mordercę i kata w jednej osobie znajdziesz”. Po tym zdaniu
odpłynął, a Daria chwilę później. Szok i realia mej pracy zarazem.
Usiadłem ciężko na tapczanie, a Wirgiliusz ułożył Bartłomieja
i Darie tuż obok mnie. Czas było na podsumowanie:
1. Adama zabił Kristof Snade.
2. Kristof Snade to były Mnich wyrzucony z zakonu po tym jak
przyłapano go na studiowaniu Dzieła Galla Mariana Oscybe traktującym o sztuce Wiedźminów. Snade miał ponoć posiąść te podstawowe
arkana Czarnej Magii i zabić za pomocą tej sztuki wielebnego Jacentego ze Szczecina. Powód? Tego nie wiemy. Dlaczego Snade tylko
wyleciał a nie zginął? Wymknął się niestety egzekutorom.
3. Po tym incydencie Snade zniknął, słuch o nim wszelki zaginął.
Teraz okazało się, że działa dalej, zabił Adama Smejfe i najprawdopodobniej próbuje swą sztuką uśmiercić Franciszka.
4. Widzący Bartłomiej doznał wizję, że odnajdę mordercę w Trzcinowych Wzgórzach. Cokolwiek znaczyły, żeby posunąć sprawy do
przodu musiałem odnaleźć to miejsce.
Tak oto kalkulowałem, a Wirgiliusz zrobił nam wszystkim po kawie. Tak pokrzepieni zaczęliśmy głowić się jak te Trzcinowe Wzgórze znaleźć. Wtedy wtrąciła się Daria. „Co? Trzcinowe Wzgórze? To
wioska tuż za Łodzią”. Po czym wytargała mapę z szafy. Po chwili
nie dając wiary w fart studiowaliśmy ją zapamiętale. No tak, gdzie
ja miałem rozum! Przecież zabójca wciąż podtrzymywał zaklęcie
uśmiercające Franciszka, a to znaczyło, że nie mógł siedzieć dalej
niż kilkanaście kilometrów od niego! Trzcinowe Wzgórze to wiocha
w takim właśnie dystansie od Mieszkania Franciszka… Bingo! Na
Świętego Patryka! Prowadź nas na zastępy piekielne!
Musicie wiedzieć, drodzy bratankowie, że swego Patrona wzywam tym okrzykiem zawsze, gdy zbliżam się do ﬁnału sprawy.
Wiedziałem, gdzie przebywa zabójca. Czas najwyższy był w drogę.
W samochodzie Wirgiliusz rzucił tekstem, czy zauważyłem szkliste
spojrzenie Darii. Odparowałem, że nie. Świeżo miałem w pamięci
jak otwierała nam drzwi. Uśmiechnięta, rumiana dziewczyna o niebieskich oczach… Jakie tam szkliste? Olałem Wirgiliusza. To był
błąd, ale nie uprzedzajmy faktów.
Do Trzcinowe Wzgórze. Wiocha zabita dechami. Sześć domów
na krzyż i droga prowadząca do rzeki. Tyle wycisnęliśmy od przygłuchego chłopa zamiatającego ogródek. Na razie szło jak po maśle.
Był to już późny wieczór. W powietrzu rozbrzmiewał dźwięk cykad.
Pieśń miła dla ucha. Naprawdę lubię te klimaty. Byłoby idealnie,
gdyby nie komary. Cięły niemiłosiernie.
Wóz zostawiliśmy daleko dalej, a sami skradaliśmy się do chaty
bez okien. Znaczy miała okna, ale zabite dechami. Co ciekawe przez
szpary w deskach przebijało światło. Ktoś musiał być w środku.
Z wnętrza domu dochodził jakby szum z telewizora. Dodam jeszcze,
że Bartłomiej został w wozie. Wirgiliusz przymierza się do otwarcia
drzwi. Ku naszemu zaskoczeniu były otwarte. Szło naprawdę gładko,
zbyt gładko. W moim umyśle zaczął kiełkować cień podejrzeń…
Wkraczamy do środka idąc powoli, ważąc każdy krok. Wszędzie
ciemno, światło bije tylko z pomieszczenia na wprost. Sekunda, trzy
i jesteśmy tam. Wyobraźcie sobie drodzy nowicjusze pokój bez mebli, pusty zupełnie z dwoma sprzętami przy ścianie. Włączona lampa
i radio, z którego wydobywał się szum. No i najważniejsze. Zakapturzony gość patrzący w nie z pozycji klęczącej. Jak w jakiś cholerny
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obrazek. Teraz wstaje i obraca się w naszą stronę. Kaptur opada na
plecy. Snade. Błyska bielmem zębów. Zbyt prosto, zbyt łatwo. Nie
ma nawet broni. Szkliste spojrzenie jest nieobecne. Wisi mi to jednak.
Z mroku wnętrza domu dobiega dźwięk kroków. Trzech, czterech ludzi. Wytaczają się z ciemności. Pułapka. Wizja brata Bartłomieja,
szkliste spojrzenie Darii. Sploty przeznaczenia prowadziły do tego
domu. Na zgubę wścibskich węszących w sprawie Adama Smejfy.
Wirgiliusz rzuca się na Snade, ale niewysoka kobieta chwyta go
za plecy. Dołącza się do niej starzec średniego wzrostu. No i pozostała dwójka. Opada na mnie. Kristof się śmieje. „Na świętego Patryka! Boże dopomóż!” – rzucam w przestrzeń. Wypełnia mnie Łaska
Boża. Wiara w Boga daje siły. Teraz mam siłę trzech mężczyzn, ale
napastnicy to nie słabeusze. Wyrywam się odzyskując właściwy dystans. Wymierzam kolejno potężne ciosy w krtań, splot słoneczny,
oczy. Każdy z tych ciosów powinien zabić. Próżny wysiłek. Idą dalej. Dwóch chudych facetów, ale twardych jak żelazo. Czarna Magia.
Snade nuci jakąś pieśń. To czar Białej Magii. Nie mogę pozwolić mu
dokończyć.
Wirgiliusz, który podobnie jak ja walczy o życie, też jest tego zdania. „Magnezja” – krzyczę. Równocześnie rzucam w podłogę granat
oślepiający i zamykam oczy. Wirgiliusz robi to samo. Mamy obcykany ten manewr. Kiedy otwieram oczy, kukiełki i Kristof miotają
się po pokoju. Mamy parę sekund zanim dojdą do siebie. Miałem
pewność, że Kristof to także kukiełka. Czarnoksiężnik nigdy bezpośrednio nie angażuje się w starcie. Z dala manipuluje kukiełkami.
W tej pułapce mieliśmy zginąć, ale tak się nie stało. Wyciągamy
elektryczne teleskopy i napierdalamy po łbach kukiełek. Miałem
gnata, ale nie miałem w planie go użyć. Walczyliśmy ze zniewolonymi mieszkańcami wioski. Nie chciałem zabijać. To komplikowało
sprawę, ale teleskopy dopełniły dzieła. Kukiełki osłabione wstępnym
mordobiciem, oślepione, co ograniczało drastycznie kontrolę czarnoksiężnika, padły na dechy. Został tylko Kristof. Dla tego niegodziwca
miałem kulkę. Poświęconą i napełnioną czarem Śmiercionośny Pocisk (II edycja Złego – przyp. Autora). Kilka takich kulek miałem
w pistolecie. Zacząłem walić w oślepionego Kristofa. Dystans bezpośredni, prosto w głowę. Zanim dojdzie do siebie. Jeden, dwa, trzeci
strzał. Snade pada na kolana. Czwarta kula dopełniła dzieła. Były
mnich zwala się na dechy bez życia.
Cholera, twardy był niesamowicie. Wirgiliusz ciężko sapie i podtrzymuje lewą rękę. Złamane ramię. Co do mnie, to wraz z odpłynięciem Łaski Bożej padłem jak długi na podłogę tracąc przytomność.
Czas kończyć tę Historię. Jak się okazało przy Kristoﬁe znaleźliśmy kukiełkę Franciszka. Szmaciana lalka z przyklejonym zdjęciem
i kosmykiem włosów naszego Agenta. Oczywiście zniszczyliśmy ją.
Snade musiałby być Wiedźminem, ale to nie on pociągał za sznurki.
Stał za nim ktoś dalece potężniejszy. Ten ktoś był dostatecznie silny,
aby nie tylko rozproszyć wizje Bartłomieja, ale przesłać mu swoje
własne wytyczne w tej formie. Ten cholerny Talizman, który trzymał
brat Bartłomiej na pewno pomógł. Daria najprawdopodobniej była
zaprogramowana czarem Sugestia, aby wprowadzić w kanał węszących w temacie. Same kukiełki były wzmocnione ﬁzycznie i obłożone magią ochronną – ich ubranie było niczym wykonane z żelaza.
Podsumowując mieliśmy do czynienia z Czarnoksiężnikiem, który opanował przynajmniej Drugie Wielkie Arkanum Czarnoksięstwa.
Niestety wpadliśmy w pułapkę i to zaprzepaściło szanse na jego
pochwycenie. Po prostu się odciął od swych pokonanych kukiełek,
a śledztwo w wiosce Trzcinowe Wzgórze nie przyniosło żadnego rezultatu. Czarnoksiężnik dosłownie zapadł się pod ziemię. Teraz kilka
słów na temat pracy domowej braciszkowie. Macie napisać krótki
tekst w temacie Czarnej Magii. Wyciągnąć wnioski z lekcji i przedstawić własne zdanie o zagrożeniach jakie niesie jej praktyka oraz
pięć sposobów na skuteczną walkę z jej potęgą. To tyle. Jesteście
wolni Braciszkowie.
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Likantropia
artykuł do dowolnego systemu fantasy

artykuł | fantasy

Likantropia. Dla jednych przekleństwo, dla innych coś tak
normalnego jak oddychanie. Likantropi to ludzie którzy mogą
przybierać postać zwierząt. W różnych rejonach świata traﬁamy na inne formy likantropii: Europa wilk, Rosja niedźwiedź
czy w końcu Afryka – leopard. I tak jak domem wampirów jest
wschód europy, Rumunia, tak wilkołaków Francja. W XVI w.
odnotowano na jej terenie około 30 tyś. przypadków likantropii.
Najsłynniejszą rodziną wilkołaków, francuską, jest ród Garnier
lub Grenier. Korzenie historyczne likantropii sięgają V wieku
p.n.e. wtedy też Herodot nazywany ojcem histograﬁi napisał:
„(...) raz jeden co roku, każdy z Neurów staje się na kilka dni
wilkiem, po czym znów przyjmuje swą dawną postać”.
Termin likantrop nie oddaje natury tych istot – pochodzi od
greckiego Λυκος (lykos) czyli wilk i Ανθροπος (anthropos) czyli
człowiek. Bardziej odpowiednim terminem byłby „Teriantrop”
od Θεριος (therios) czyli zwierzę i Ανθροπος. Błędne nazewnictwo jest bezpośrednim skutkiem faktu, iż najpopularniejszą
odmianą Teriantropów jest wilkołak. Jeszcze większe zamieszanie wprowadzają stworzenia takie jak łakowilki czy łakoszakale
– zwierzęta mogące przyjmować ludzką postać. Te istoty nazywane „Anterionami” (nie-zwierzętami) przekazują swój „dar”
wyłącznie potomstwu – w przeciwieństwie do teriantropów, któ-

rzy zarażają także swoje oﬁary. Ale czy tylko przez ugryzienie
i dziedzicznie można stać się wilkołakiem?
Według przekazów historycznych, aby stać się wilkołakiem
trzeba było zjeść mózg wilczy, napić się wody z tropu wilka lub
pić wodę z miejsca gdzie piła wataha tych zwierząt. Istnieją też
sposoby sztuczne, poprzez magiczne przedmioty udokumentowanym przypadkiem takiej odmiany wilkołactwa jest najsłynniejszy niemiecki wilkołak Peter Stubb bądź Stump. Jego proces
odbył się w 1589 r. w Kolonii podczas tortur wyznał, że ma pas
dzięki któremu może przemieniać się w wilkołaka. Wskazane
miejsce przeszukano, ale pasa nie znaleziono, sąd uznał to za
argument jak najbardziej obciążający, twierdząc że szatan zabrał
artefakt z powrotem do piekła. Stubba skazano, a jego ciało rozerwano rozgrzanymi obcęgami do kości, obcięto głowę i spalono
na popiół.
Ale chyba najskuteczniejszą metodą przemiany było odprawienie magicznego rytuału który musiał odbyć się podczas pełni
księżyca o północy. Trzeba było uwarzyć napar z ziół i opium,
nasmarować się maścią z łoju i opium i ubrać w wilcze skóry.
Ważną częścią rytuału było odpowiednie przygotowanie magicznego kręgu w którym odbywała się przemiana. Po odpowiednim
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przygotowaniu osoba wdychając magiczne
opary znad kotła wypowiadała magiczne zaklęcie.
„Cześć, cześć, cześć Ci, Wielki Duchu Wilków,
cześć!
O wielki cieniu, pozwól mi dostąpić tej łaski,
o którą cię
proszę w kręgu wyrytym ku twej czci,
Uczyń mnie wilkiem silnym i śmiałym,
postrachem starych, postrachem młodych,
Zwierzęciem dzikim, groźnym, wspaniałym:
rącznym jak jeleń, o pazurach niedźwiedzia,
wężowym jadzie i lisim sprycie,
uczyń mnie drapieżnym jak wilk i silnym jak wół,
uczyń mnie stworzeniem o szczękach tygrysa
i kłach rekina
i kocich oczach, co widzą w ciemności.”
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Takie zaklęcie było ponoć nie zawodne a zamykała je taka inkantacja.

Daj mi jej! Daj mi jej jeszcze dziś!
Wielki Duchu Wilków! Daj mi jej, a jeszcze dziś
sercem i ciałem i duszą będę twój.”

reklama
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„Uczyń mnie wilkołakiem! Uczyń mnie pożeraczem mężów!
Uczyń mnie wilkołakiem! Uczyń mnie pożeraczem kobiet!
Uczyń mnie wilkołakiem! Uczyń mnie pożeraczem dzieci!
Pragnę krwi! Ludzkiej krwi!
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O ile wszystkie powinności zostały spełnione następowała po wypowiedzeniu ostatnich
słów przemiana w wilkołaka. Ludzie podejmowali się tej przemiany, by wywrzeć zemstę
na wrogach. Od tej chwili człowiek miał się
zawsze wieczorem przemieniać w wilkołaka.
Aby wrócić do postaci człowieka musiał się
wytarzać podobno w porannej rosie, choć spotyka się też wersje jakoby sam widok słońca
miał dokonać przemiany w człowieka, by nocą
znów stać się bestią. Pod postacią człowieka miał subtelne oznaki klątwy, takie jak kolor oczu, włosów specyﬁczne rozmieszczenie
owłosienia. Sprawa ma się inaczej co do prawdziwych likantropów, który urodzili się wilkołakiem, ich rodzicie byli wilkołakami, a oni
sami mogą zmienić kształt w dowolnej chwili.
By zabić likantropa nie była potrzebna żadna specjalna broń, zraniony bardzo mocno lub
zabity pod postacią wilka przemieniał się od
razu w człowieka. Jednak wydaje się, że broń
ze srebra działa na nie o wiele lepiej niż normalna, gdyż ran zadanych srebrem nie potraﬁli
wyleczyć i goiły się w nieskończoność. Niektóre wilkołaki posiadają uczulenie na srebro,
tak że samo dotknięcie spala je na popiół.
Przemiana w wilka była podobno nieodwracalna i tylko śmierć mogła uwolnić od tej
klątwy, lecz bez odprawienia odpowiednich
egzorcyzmów wilkołak wracał jako wampir –
ten fakt może wytłumaczyć niektóre przekazy
mówiące o wampirach które mogły przemienić
się w wilka! Choć oczywiście wyleczyć likantropa można podobno kilkoma innymi sposobami. Jeśli zakażony likantropią zje w ciągu
godziny od zarażenia belladonnę, ma pewne

szanse na wyleczenie choroby (choć ten sposób wiąże się z kilkudniowym letargiem – belladonna jest dla likantropa trucizną). Jednym
ze skuteczniejszych sposobów jest zjedzenie
gałązki pokrzyku wilczej jagody – z zastrzeżeniem, że musi być świeżo zerwana – co najwyżej przed tygodniem. Szansa na wyleczenie
jest dużo większa niż w wypadku belladonny,
jednak przedawkowanie grozi chorobą, śmiercią wręcz. Wyżej podane sposoby nie działają
na prawdziwych likantropów.
Jakie by nie były odmiany prawdziwej Terniantropi zawsze chodzi o przemianę w jakieś
potężne zwierzę jak wilk, niedźwiedź, leopard,
krokodyl. Nikt nigdy nie słyszał o przemianie
w mysz. Ważnym faktem całej sprawy z wilkołactwem jest to, że nigdy nie posądzano o złe
rzeczy wilków i zawsze darzono szacunkiem,
nigdy nie posądzono o zaginięcie dzieci wilka,
tylko wilkołaka, po czym znajdowano jakiegoś
wyludniałego człowieka, który okazywał się
mordercą i któremu wydawało się że jest wilkołakiem.
Historia mówi też o dobrych wilkołakach,
choć takie wzmianki są sporadyczne, to jednak istnieją. Jedna z takich historii pochodzi
z Francji, opat popił za dużo i wracał do klasztoru, zasnął na koniu i spadł z niego, a wtedy
zaatakowały go dzikie koty. Z lasu jednak
wybiegł wilkołak i uratował go. Odprowadził
opata do klasztoru, gdzie mnisi zaopiekowali się jego ranami doznanymi w walce. Rano
wilkołak zamienił się w człowieka, w dodatku
wysokiego dostojnika kościoła, i udzielił solidnej reprymendy opatowi, a także odebrał mu tą
godność.
Istnieje tez termin Lykantropia, jest to choroba umysłowa, człowiekowi wydaje się że jest
wilkiem. Sądy chcąc wykluczyć prawdziwość
istnienia wilkołactwo zmuszały podczas tortur
do przyznania się właśnie do tej choroby.
Podstawy teriantropi znajdujemy też w mitologi czy starożytnych religiach, bogowie
egipscy to w połowie zwierzęta, Odyn potraﬁł
zmieniać się w sokoła. I to właśnie takie czynniki w połączeniu z naszymi korzeniami, gdy
podczas zlodowacenia człowiek musiał zacząć
polować, ubierać się w futra zwierząt, naśladować je, by przetrwać, stały się w połączeniu
z dzikością, która w każdym z nas gdzieś tam
drzemie, podstawą by wierzyć w wilkołaki
i wierzyć w niektórych przypadkach, że się
nimi jest.
Na podstawie księgi potworów AD&D 2nd
edition i Tajemnicze Potwory Daniela Farsona i Angusa Halla.
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Baza „Perła Orch”
artykuł opisujący miejsce ze świata systemu Golem

artykuł | Golem, SF

Perła Orh jest jedną z wielu stek tysięcy stacji, których los odmieniła wojna z Kolektywami. Jednak jako jedna z niewielu przetrwała
Apokalipsę. Perła skrywa mroczną historię walki o byt oraz tak jak
inne, jej podobne, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

BUDOWA
Perła składa się z dwóch głównych części dużej niemal okrągłej
obudowy, będącej główną częścią stacji. W pierwszej, większej znajdują się mieszkania, fabryki, farmy, podstawowe hangary, główne
generatory energii, oraz główne uzdatniacie wody i powietrza. Tutaj
także tętni całe życie Perły. Drugą częścią stacji jest jakby uczepiona
mniejsza część zwana Okiem, która była niegdyś oddzielną stacją.
W Oku znajduję się wiele ośrodków badawczych, naukowych oraz
część fabryk produkujących wysoko rozwinięty, jak na możliwości
stacji, sprzęt. W Oku ma także siedzibę Kościół Orh, a niektórzy mówią, że może się tam znajdować ciało Proroka. Stacja jest połączona
za pomocą promów z placówkami na asteroidach z pasa Niebieskiego Pierścienia, duża część tych placówek to pozostałość po nieistniejącym już pajęczym mieście Leedsorh.
Większość mieszkańców Orh stanowią ludzie – 80%, lecz duża
ich część, około 25%, cierpi na choroby popromiennie, co więcej
na wskutek niedoborów tlenu i zanieczyszczonej chemicznie wody
i jedzenia jest odstraszająca, z obrzydliwymi chorobami skóry, czy
wypaczonymi kończynami i twarzami. Około 20% stanowią roksy,
którzy dość odporni na promieniowania za czasów Próby są w 95%
zdrowi. Magów i technomagów można zliczyć na palcach.
HISTORIA
Perła Orh jest stacją, która powstała z drugiej stacji – niegdyś krążącego w tym układzie kilkumilionowego miasta stolicy tego układu
słonecznego – Leedsorh. Leedsorh była kolonią założoną trzy lata
po traktacie izolacyjnym, początkowo miała być stacja wydobywczą,
lecz rozrosła się do takich rozmiarów, że w 2189 postanowiono wybudować kolejną stację – Perłę Orh, a później (w 2232) Oko Leedsorth.
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POŁOŻENIE W UKŁADZIE GWIEZDNYM
Baza jest około czterdziestotysięczną stacją gwiezdną poruszającą
się po orbicie nie posiadającej planet gwiazdy Orh. Baza znajduje się
między dwoma pasmami planetoid. Gęsty i zawierający dużo ważnych dla bazy substancji (wodę w postaci lodu, czy metale), bardziej
oddalony od gwiazdy nazywany jest Niebieskim Pierścieniem (z racji koloru światła, jaki dociera czasem do bazy od odbitych dużych
planetoid). Perła Orh znajduje się w niewielkiej bliskiej niego odległości. Zawierający dużo mniej planetoid za to ogromne ilości gazów i pyłów pas leżący w sporej odległości od Bazy, za to w bliskie
w stosunku do gwiazdy nazywany jest Źrenicą Orh (nazwa powstała od zaćmienia gwiazdy przez ten pas, kiedy światło gwiazda wraz
z rozpraszającym światło pasem przypomina zwierzęce oko – dzieje
się tak przez większość roku, gdyż baza specjalnie jest ustawiona na
takiej orbicie, bo pas ten pochłania także znaczne ilości szkodliwego
promieniowania). Perła Orh otrzymuje się więc na orbicie będącej
przedłużeniem orbity, na której rozprzestrzenia się Źrenica Orh, powoduje to, że stacja nie zawsze znajduje się w tej samej odległości
do Niebieskiego Pierścienia, czasem wyraźnie wystając nad poziom
pasa, a czasem wręcz staje się jego częścią.

O ile miasto Leedsorth należało do pasma Niebieksiego pierścienia (była to sieć połączonych ze sobą asteroid, które specjalnie ściągane stawały się powoli częścią pajęczego miasta, które rozprzestrzeniało się zarówno w kosmosie jak i starych tunelach wydrążonych
w „nie pożartych” asteroidach), to Oko zostało wybudowane w pasie
Źrenicy Orh i miało dostarczać surowców, które były dużo rzadsze
w Niebieskim pierścieniu. Oprócz tej trójbazowej grupy w układzie
Orh występowało jeszcze kilka stacji (badawczych, wydobywczych,
czy więzień), jednak były całkowicie zależne od pozostałych (należy
tutaj zwrócić uwagę, że Oko Leedsorh także było zależne od dostaw
z Perły i Leedsorh, lecz dostawy takie były niezbędne raz na długi
okres czasu).
Cała sytuacja zmieniła się w raz pojawieniem Kolektywu i przybywającymi uchodźcami. Tabuny uciekających ludzi osiedlało
się w bezpiecznym układzie Orh, który powoli zaczynał pękać
w szwach. Braki miejsca, jedzenia, wody powodowały wielkie niepokoje społeczne, dochodziło do strajków i rozruchów. Stacjonująca
armia nieistniejącej już Federacji Czerwonej Gwiazdy, której jedną
z części były bazy Orh nie mogła sobie poradzić z zamieszkami, a na
dodatek była poważnie osłabiona poborami na front. Jeszcze przed
upadkiem Ziemi, w 2281 nastąpił przewrót. Leedsorh opanowała
bojówka Jacka McGonnera – Zew Ludu, która szybko wprowadziła władzę strachu i terroru. Perła Orh odcięła komunikację z stolicą
układu i szykowała się do odbicia miasta lub obrony w razie ataku.
Rozpoczęły się kosmiczne walki między Perłą a Leedsorhem, w których zginęło wielu doskonałych żołnierzy, większa część elity wojskowej i większość ﬂoty uległo zniszczeniu. Najprawdopodobniej
Perła Orh padłaby, gdyby nie kolejne fale uciekinierów, które chciały
dostać się do Leedsorth, lecz na wskutek decyzji Jacka McGonnera
nie tylko nie wpuszczono uciekinierów, ale także postanowiono odebrać im statki i resztki zapasów. Wybuchła wojna o stolicę układu, na
wskutek której miasto zostało poważnie zniszczone. Co prawda zwycięską siłą nadal była bojówka Zew Ludu, jednak miasto w wyniku
strat przestało być samowystarczalne, podzielone na powoli konające
części walczyło o przeżycie. A na dodatek siła bojowa Zewu stała się
dramatycznie mała.
Tymczasem na Perle Orh sytuacja stawała się coraz mniej stabilna
i było widać, że władza zaczyna tracić kontrolę, zarówno nad stacją
jak i nielicznymi już oddziałami. Okazję wykorzystał ruch religijny
Dzieci Orh, który był jedną z pomniejszych sekt Kościoła Trzech
Świątyń i oddawał cześć bogu utożsamianemu z gwiazdą Orh. Religia ta była bardzo rygorystyczna i jak się później okazało bezwzględna, na czele ruchu stał prorok, który nadał sobie imię Uliorh („Głos
Orh”). Dzięki niebywałej charyzmie przejął pokojowo władzę nad armią i policją, obiecując koniec wojen. W międzyczasie do stacji dotarła wiadomość o zarazie w stacji Oko Leedsorh. Władze Perły Orh
postanowiły poddać Oko kwarantannie, a samo Leedsorh nie było po
prostu w stanie pomoc placówce, co więcej grupy uciekinierów spowodowały pojawianie się epidemii w kilku odnogach zniszczonego
miasta. Tym samym ludzie na Oku Leedsorh zostali skazani na zagładę. Cała sytuacja pozwoliła Prorokowi nieco później przejąć pełnię
władzy w Perle jednak ten ruch nie obył się już bez walk.
Tymczasem zaczęły napływać z Leedsorh prośby o pomoc, a w
stolicy wybuchł kolejny bunt, który zakończył się tym razem obaleniem McGonnera i przejęciem władzy nad Zewem Ludu przez grupę osób tworzących Radę Ludu. Niektórzy mówią, ze prorok Uliorh
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miał wtedy wizję i otrzymał polecenie od samego Orh, inni – że był
po prostu szalony, lecz zarazem pełen geniuszu, otóż Prorok wiedząc,
że nie tylko nie będzie w stanie przyjąć i utrzymać potrzebujących
z Leedsorh, ale także wyżywić i utrzymać przepełnionej Perły postanowił, że Perła musi odbyć wędrówkę do Ojca.
Pielgrzymka, która miała doprowadzić nie tylko do uratowania
ludzi przed głodem, ale także oczyścić ich dusze i przygotować na
przybycie do nowej ziemi obiecanej. Zespół inżynierów na polecenie
Uliorha wyposażył bazę w silnik, niezbędny by wprawić ją w ruch
po wyznaczonej przez Proroka trasie. Jak się później okazało miała przebiegać w kierunku gwiazdy przez Źrenice Orh, mijać blisko
samą gwiazdę, opłynąć wokół niej i znowu przez Źrenicę wrócić do
Niebieskiego Pierścienia.
Na szczęście dla Dzieci Orh pomysł zdobył aprobatę także wśród
części przeciwników ruchu, gdyż wizja przybycia uciekinierów
z upadającego miasta Leedsorh napawała obawą przed powoli rozprzestrzeniającą się tam epidemią i walką, jaka mogła się rozegrać
między Perłą a Zewem Ludu lub zakażonymi uciekinierami. Dlatego
też pomysł ucieczki i poddaniu kwarantannie także Leedsorh wydawał najlepszym rozwiązaniem. Nikt chyba poza samym Prorokiem
i najbliższymi mu ludźmi nie wiedział, jakie są inne cele wyprawy
oraz jak będzie przebiegać trasa. Wielka Pielgrzymka ruszyła, a Dzieci Orh stały się nie tylko główną religią, ale także jedyną legalną. Po
dwóch ciężkich miesiącach podróży Perła dotarła do Źrenicy Orh
i tutaj następuje moment w historii stacji, który jest osnuty tajemnicą
i jest wiele wersji tamtych wydarzeń.
Najbardziej prawdopodobną wydaje się ta, że Perła przycumowała w tajemnicy na chwilę do Oka Leedsorth i Prorok wraz z sporą
wybraną przez siebie grupą przenieśli się na drugą stację. Prorok
miał ponoć zabrać ze sobą nie tylko dużą cześć oddanych ludzi, ale
także magów i elitę intelektualną w tym inżynierów oraz medyków
i genetyków, którzy potraﬁliby zaradzić przyczynie epidemii, która
rozprzestrzeniła się jak sądzono na wskutek złej pomocy medycznej
i braku lekarstw. Prorok wraz wybraną grupą miał spędzić bezpieczny najbliższy czas na stacji poruszającej się przy Źrenicy Orh, a w
tym czasie Perła miała być poddana Próbie.
Prorok zostawił na stacji grupę ludzi, którzy nie tylko byli godni zaufania, ale byli gotowi oddać życie za sprawę. Odłączyli napęd
dołączony do Perły, zostawili Uliorhowi wszelkie urządzenia i statki, które można by użyć do zmiany kursu oraz niemal wszelką broń
(poza tą posiadaną przez nich). Tak nadszedł Czas Próby; Perła Orh
została puszczona, by dryfując po zakrzywionej orbicie bez napędu
wokół gwiazdy wrócić do Oka Leedsorth. Podróż ta trwać miała tysiąc jeden dni i była najcięższą próbą, jaką można było poddać wtedy
ludzi. Niewystarczające zapasy wody, jedzenia, brak lekarstw, niedostatki tlenu i co najgorsze promieniowanie tak silne, że przy mocniejszych wybuchach na gwieździe powłoki stacji zdawały się na niewiele, a ludność powoli wymierała.
Niedługo po rozpoczęciu Próby, na stacji wybuch bunt, który zakończył się wymordowaniem większości Dzieci Orh przebywających
na stacji, wiele osób sądziło, że wśród zabitych znajdował się także
prorok Uliorh jednak nie wiedzieli, że mógł wcześniej przenieść się
na Oko Leedsorh. Jednak bunt nie na wiele się zdał, a Perła nie miała
innego wyjścia jak dryfować, mimo wielu prób zmieniania jej kursu
za pomocą dostępnych narzędzi nie było możliwości, by wyrwać się
spod siły grawitacyjnej gwiazd utrzymującej stację na jej torze, a tym
bardziej ukryć się za Źrenicą Orh. Te niemal trzy ziemskie lata były
czasem, gdy na stacji dochodziło do rzeczy tak przerażających i tak
okrutnych, że nikt dziś nie waży się powiedzieć o nich słowa. Ludzie,
którzy przeżyli nie tylko widzieli, ale czynili tak okrutne rzeczy by
przeżyć, że na zawsze pozostaną one w ich pamięci i do śmierci będą
przypominać się im w koszmarnych snach. Dalej historia Perły rozjaśnia się wraz z końcem Czasu Próby.
Po ponad tysiącu dniach stacja dotarła do Źrenicy Orh, a później
i do Oka Leedsorh. Tutaj doszło do niebywałego wydarzenia, otóż
okazało się, że Prorok przecenił siły, a choroba szerząca się na Oku
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była groźniejsza niż przypuszczał. Wśród delegacji z Perły pojawiły
się także podejrzenia o wewnętrznej zdradzie na Oku lub podziałach,
w które mieliby być zamieszani magowie, którzy albo nie potraﬁli,
albo nie chcieli pomóc umierającemu Prorokowi. Walka z epidemią
i znalezienie skutecznego środka leczniczego zajęła naukowcom za
dużo czasu, co spowodowało, że zmarł nie tylko sam Prorok, ale także część ludzi, dzięki której miała odrodzić się ludzkość. Jednak okazało się, że nie wszystko stracone – Czas Próby przeżyło dużo więcej ludzi niż przewidywał prorok Uliorh i obie stacje liczyły łącznie
blisko czterdzieści tysięcy osób. Stacje były sobie także nawzajem
potrzebne – na Perle znajdowali się nie tylko ludzie, ale także aparatura niezbędna do samodzielnego egzystowania stacji w tym układzie
słonecznym, za to Oko posiadało nie tylko ludzi zdrowych i nie wyniszczonych przez promieniowanie, ale lekarstwo na epidemię i co
najważniejsze elitę intelektualną potraﬁącą naprawiać najważniejsze
urządzenia na obu stacjach, ale także przywrócić Perłę na właściwe
miejsce w Niebieskim Pierścieniu oraz przywrócić stację do czasów
świetności.
Został zawarty pakt miedzy mieszkańcami obu stacji, na mocy
którego ustalono nowy porządek. Większości ludności Perły wmówiono, że ludzie z Oka są jej mieszkańcami sprzed czasów Proroka,
i mimo, że niedługo po rozejmie „dziwnym” trafem zaczął odżywać
kult Orh, to nie było większych sporów, a kult oﬁcjalnie nie mający
wiele wspólnego z Dziećmi Orh wrócił do łask i zaczął „wybielać”
historię. Ale za nim do tego doszło wraz z zawarciem paktu połączono obie stacje (a raczej przyłączono Oko do Perły) i wspólnymi
siłami mieszkańcy rozpoczęli powrót do Niebieskiego Pierścienia.
Wraz z przybyszami z Oka w Perle pojawiły się nowe urządzenia,
i zaczęto produkować leki szczególnie ważne dla osób, które poddane były promieniowaniu.
Nastał czas odbudowy i stabilizacji. Kult Orh ponownie stał się
jawny i z biegiem czasu zyskał sobie zwolenników nawet wśród osób
poddanych Próbie, którzy nawracani byli przez lekarzy, inżynierów,
nauczycieli, a przez to, że wybawiani z ﬁzycznych cierpień i uczeni
nowych, wspaniałych technologii byli także bardziej podatni na ich
sugestie. Stacja powróciła na swoje miejsce. Rozpoczęto także odzyskiwanie części z zniszczonego miasta Leedsorh. I w ten sposób
Perła Orh stała się stolicą i zarazem jedyną stacją – miastem w układzie Orh.
CZAS OBECNY
Dwadzieścia kilka lat (okołu roku 2304, z tym, że trzeba wziąć
poprawkę, że ostatnie trzydzieści lat było liczone w czasie Orh, a w
innych układach mogło minąć dwa razy tyle więcej lub mniej czasu)
od czasu powrotu Perły Orh na pierwotną orbitę rządzona jest, jak
za czasów sprzed kolektywu, w demokratyczny sposób. W wyborach
wyznaczany był dożywotnio Gubernator Orh (który teoretycznie
niezależny sprzyja jednak Ruchowi Odrodzenia). A z kolei, co pięć
lat wybierana jest Rada Orh, będąca władzą ustawodawczą. Obecnie
w dziesięcioosobowej radzie czterej członkowie to przedstawiciele
Zjednoczenia Obywatelskiego (czerpiącego z układów, jakie zostały
zawarte między osobami poddanymi Próbie) trzech członków ma Kościół Orh (znajdujący poparcie nie tylko wśród byłych mieszkańców
Oka, ale także nawróconych z Perły), kolejna osoba to przedstawiciel
Ruchu Odrodzenia (układ odrzucający podziały na osoby z Perły czy
z Oka, czy liczne podgrupy uciekinierów przed Kolektywem), dalej
przedstawiciel Roksharu (silnej grupy będącej przedstawicielami
Roksów) oraz jeden ustawowo wybierany przez magów – Technomag. W sytuacji politycznej panuje swego rodzaju pat, nie ma siły,
która mogłaby przejąć władzę, ale z drugiej strony obecny stan wystarcza, by odbudowywać i rozwijać układ słoneczny Orh.
Ważną na chwilę obecną sprawą jest całkowite odcięcie od świata. Wraz upadkiem Leedsorh przepadły najważniejsze mapy nawigacyjne, pozwalające wydostać się z tego układu słonecznego (ponoć
poza kilkoma pilnie strzeżonymi, które ocalały na Perle). A na dodatek wraz w wojnami uległy zniszczeniu wszystkie statki z napędem
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pozwalającym na podróże między układami słonecznymi. Co prawda trwają próby odbudowy kilku wraków, jednak obecnie nie widać
większych sukcesów na tym polu. Cała ta sytuacja sprawia, że bardzo ważna grupą na stacji stali się poszukiwacze, badających resztki
pajęczego miasta Leedsorh oraz pustkowia układu w poszukiwaniu
wraków lub śladów obecności ludzi spoza Orh. Jednak lata poszukiwań wysnuwają jedną myśl – „tylko my ocaleliśmy”.

Na 41 stronie Wieży Snów#8 ukazał się artykuł Miasta do systemu Golem wraz

reklamy

z opisem gry. Oﬁcjalna strona gry to rpg.aplus.pl/golemrpg.
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POMYSŁY NA PRZYGODY
Tu znajdują się zaledwie naszkicowane pomysły na przygody. Jeśli chcesz je wykorzystać – uzupełnij je także o historię graczy i inne
wątki, które ciągną się z poprzednich przygód lub są powolnym wstępem do kolejnych. Jeśli jako MG uważasz, że jeden pomysł jest zbyt
mało stabilną bazą do przygody wykorzystaj kilka lub nawet spleć je
w bazę do kampanii.
1. Odnaleziono wrak, który po naprawie będzie można użyć do
międzygwiezdnych podróży.
Czy bohaterom przypadnie zaszczyt służenia na nim? Czy załoga statku podoła wielkiej odpowiedzialności spoczywającej na
nich, mimo czekających ją trudności, jakie na pewno przyniesie
los? Czy załoga statku odnajdzie się w nowym ładzie świata i czy
sprowadzi ten ład do Perły Orh?
2. Statek, którym podróżują bohaterowie napotyka posłańców
z Orh.
Czy bohaterowie są gwiezdnymi piratami i postanowią podporządkować sobie Orh? Czy może są przedstawicielami Federacji?
A może tylko pasażerami? Jak zachowają się, gdy epidemia z Oka
Leedsorh przebudzi się na ich statku?
3. Kolektyw zbliża się do Orh
Czy Perle uda się ukryć? A może mieszkańcy postanowią uciec?
Czy przetrwają kolejną podróż? Dokąd ich zaprowadzi? Czy będzie to czas kolejnych przewrotów? Do jakiej frakcji należą bohaterowie i za kim oraz jakimi decyzjami odpowiedzą się w kolejnym czasie Próby?
4. Ruiny Pajęczego Miasta Leedsorh.

Czy wśród ruin miast mógł ktoś przeżyć przez tyle lat? Jakie skarby i niebezpieczeństwa mogą skrywać szczątki miasta i opuszczone tunele? Czy bohaterowie będą odkrywcami i zdobędą bogactwo i sławę czy sprowadzą na siebie lub swój lud zagładę? A może
zahibernowani czekają na to, aby ich odnaleźć? Jeśli tak, to kim
byli wcześniej? Czy należeli do Zewu Ludu? Jak zareagują na ratowników, którzy skazali ich rodziny i przyjaciół na śmierć w czasie epidemii? Jak odnajdą się w nowym świecie?
5. W mieście, zaczynają masowo ginąć ludzie, którzy przeżyli
Czas Próby.
Czy na stacji grasuje seryjny morderca? Czy to wynik zniszczeń,
jakim uległy ich organizmy podczas Próby? A może to spisek
Kościoła Orh? Czy morderca może być demonicznym bytem powstałym z koszmarów tych, którzy przeżyli? Jak go złapać? Jak
zamieszani są w to bohaterowie? Może morderca czyha na jednego z nich? Może należą do Kościoła Orh? Co zrobią, jeśli należą
do straży lub policji stacji?
6. Zostaje zamordowany gubernator Orh.
Kto i dlaczego go zamordował? Czy tak zaczyna się kolejny przewrót? Czy stoi za tym nowa organizacja? Jeśli tak to czym jest i do
czego dąży? Czy to kolejny ruch religijny? A może to Roksharu
chce zwiększyć swoje wpływy? Czy jest w to zamieszany Kościół
Orh? Czy prawdziwe są pogłoski o ciele Proroka i demonologach
chcących go wskrzesić? A może to czas rozrachunków między
tymi, którzy przeżyli Czas Próby, a Kościołem Orh? Czy to prawda, że mogą być w to zamieszani magowie? Do czego doprowadzą
dalsze koleje losu? Jak odnajdą się w sieci intryg bohaterowie?
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Jarosław „Tadeopulous” Smolar

Heretykiem być…
artykuł do Kronik Mutanów jak grać drugą stroną
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łałby wydać z siebie jakikolwiek ostrzeżenie w komunikator wewnętrzny. W ciągu milisekundy jego tchawica była zmiażdżona,
uniemożliwiając wydanie jakiegokolwiek odgłosu poza ostatnim
tchnieniem. Ból był ogromny, marzył tylko by wreszcie się skończył, dając ulgę w jakikolwiek sposób.
Cztery cienie wychynęły zza rogu korytarza, a w tym czasie
Pierwszy rozkodował już system wizji.

– Słyszałeś to? – zapytał Ilyoun.
– Stój tu, sprawdzę co to było – odrzekł Etapiion.
Wyszedłszy za róg zobaczył Pierwszego Mechanika. Ciężar
spadł z jego barków, gdy usłyszał znajomy głos.
– Wybaczcie że tak po środku nocy, ale nagle mnie olśniło. Muszę sprawdzić jedno rozwiązanie – rzekł Pierwszy.
– Wybacz, ale ostatnie zamachy wymagają dodatkowych środków bezpieczeństwa – odparł Etapiion. – Zmuszony jestem prosić
o identyﬁkację głosową.
– Ależ oczywiście, nie możemy pomijać procedur Naczelnika.
Podążył razem z Pierwszym do Czytnika. Coś niczym realna
groźba, zagrożenie spływało po jego plecach, okrywając je zimnym potem.
Czytnik zaświecił na zielono. To był Pierwszy, zgadzał się głos
i skanowanie oczu.
Wypuścił powietrze z sykiem przez zaciśnięte usta.
Fałszywy alarm na całe szczęście, ale czujności nigdy za wiele
– pomyślał.
Słyszał o zamachach na inne placówki i jego ciało przebiegł
mimowolny dreszcz. W tym samym czasie system alarmowy został
odbezpieczony, aby Pierwszy mógł wejść na teren Placówki. Napięcie opuściło Etapiiona, odwrócił się w stronę Ilyouna, jedynie
po to by dostrzec mała strzałkę sterczącą pomiędzy jego pancerzem w okolicach szczęki. Gdyby zareagował szybciej, może zdo-
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Grzeczni chłopcy mają jedną wadę, dzięki której przeważnie
przegrywają. Trzymają się ( czasem z wyboru czasem nie mając
innego wyjścia ) zasad. Źli, niedobrzy i plugawi mają jedną zasadę – brak jakiegokolwiek hamulca. Wszystkie chwyty dozwolone, wszystko aby wygrać. Nie czarujmy się, że świat Kronik
Mutantów jest pełen tylko bohaterskich herosów. To świat brudu,
nędzy i wykorzystywania wszystkich dookoła, by nie rzec niewolnictwa. Świat pełen sfrustrowanych ludzi, żądnych władzy
i splendoru. Świat pełen ludzi zdolnych do zdrady i wyparcia się
Światła Kardynała, byleby osiągnąć swój mniejszy bądź większy
cel życiowy. Świat pełen ludzi, którzy bez względu na pozycję
społeczną potraﬁą z nudów zająć się rzeczami odrażającymi.
Świat pełen ludzi, którzy czują głęboką nienawiść do bliźniego,
bo ten jest lepszy bądź szybciej dostał awans.
Tak oto zmierzamy do sedna, cudownej wręcz możliwości aby
gracze zostali swoimi Mistrzami Gry. Momentu gdy sami sobie
zgotowali ten los, i sami sobie wymyślają przygody. Czas na to
aby zostać brzydalem. Czas na to by zostać heretykiem i zwalczać wszystko co dobre. Nikt nie obiecuje, że będzie lekko. Jesteś prawie sam przeciwko wszystkim dookoła. Najmniejszy błąd
sprowadzi na twój kark patrol Bractwa. Sąsiad może na ciebie
donieść, chyba że go ubiegniesz.
Czemu piszę o tym że gracze stają się swoimi Mistrzami Gry?
To czas największej próby dla Ciebie jako prowadzącego rozgrywkę. Już się tłumacze z tego co napisałem powyżej. Gracze
wcielający się w czarne charaktery, w świecie Kronik Mutantów,
w mojej ekipie, którą miałem zaszczyt prowadzić, sami wymyślali sobie przygody i cele. Bawili się swoimi postaciami, chcąc
coraz większych powerów. Na początku rozgrywki robili tajne
zebranie wymyślając nie raz po kilka dobrych zmyłek, aby nikt
ich nie śledził w miejsce tajnego spotkania. Naradzali się kogo
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tym razem skorumpować i jak to zrobić. Wymyślali cel kolejnego
ataku bombowego. Zdobywali informacje potrzebne do kradzieży
technologii. Wymyślali jak zrobić aby dwa skłócone klany zerwały rozejm i skoczyły sobie do gardeł. Rola Mistrza Gry w tym
momencie ograniczała się jedynie do opisywania świata i skutków ich akcji. Szliśmy na maksymalny żywioł i to się bardzo
opłaciło.
Tutaj eksperymentowaliśmy z odwróceniem ról. Gracze wymyślali cele na bieżąco, MG musiał wysilać się aby ich zabawa
miała ręce i nogi, by była realistyczna w tym świecie. Powiem
szczerze że było dobrze, a nawet bardzo dobrze. Tym razem to ja
na luzie przychodziłem na sesję, totalnie nie przygotowany. Rozluźniony, bez opisywania sobie szczegółowych lokalizacji, które
potem gracze z przecudnym wdziękiem omijali. Pełna swoboda,
cam im tylko kłody pod nogi, oni mają ubaw znajdując wyjście
z miejsc gdzie pozornie wyjścia nie ma.
To co opisuję mogło być możliwe dzięki dodatkowi do Kronik
Mutantów, który ukazał się w roku 1994. Mowa o „Algeroth, the
Apostle of War”. Początek tego dodatku daje możliwość wygenerowania złej postaci. Heretyka. Z wszystkimi przywarami, włącznie ze sposobami jak zmylić pościg Bractwa.
Całą zabawę zaczynamy oczywiście od wygenerowania postaci. Sam proces nie różni się niczym na początku, losujemy
podstawowe cechy bohatera. Następnie wkraczamy na zakazaną
ścieżkę, czyli losujemy zdarzenia które nam się przytraﬁły zanim
zaczęliśmy przygody w świecie KM. Począwszy od możliwości
odkrycia przez Bractwo. W tym przypadku zaczynamy przygody
już w tym miejscu, gdyż postać była na tyle głupia (rzut prawie
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oni wymyślają główny szkielet. Moje zadanie jest proste, rzu-

niemożliwy), że dała się odkryć jako heretyk. Możliwości jest
wiele. Opiszę tu co ciekawsze. Możemy zostać seryjnym mordercą. Wymóg jest jeden, banał. Przynajmniej raz w miesiącu
musimy zabić kogoś z zimną krwią, by na koniec pławić się w jego/jej krwi. Samo to już może stanowić kanwę niezłej przygody,
z policją depczącą po piętach. Kompani przecież muszą pomóc,
no nie?
Stygmaty to nie tylko domena tych dobrych, a życie heretyka
można poważnie skomplikować po wystąpieniu tychże. Czarne
Łaknienie, wymusza spożywanie mięsa ludzkiego. Częstotliwość
tej przywary mogę regulować ja – Mistrz Gry:). Żywot heretyka
to nie tylko złe rzeczy. Dzięki poparciu innych możesz awansować, zdobyć pozycję i dobre (czy aby na pewno?) imię. Możemy
mieć znajomości. Nie tylko pośród MegaKorporacji, lecz również
i w policji. Nasz organizm może mieć ponad normatywne zdolności, większą siłę, odporność na trucizny czy będziemy wiedzieli
jak uderzyć żeby zadać większy ból. Kontakty to przydatna rzecz,
wiedzą o tym wszyscy. Tym bardziej przydatne jeśli są pośród
kultystów innego Mrocznego Apostoła. Możemy zostać wyróżnieni za poprzednie udane misje. Nagrody są różne, począwszy
od zadowolenia ze strony przełożonych, poprzez Ciemne Dary,
czy trening z używania Ciemnej Symetrii, a skończywszy na
transmutacji (oj trzeba nieźle wyrzucić) w Centuriona, Mrocznego Łowcę czy nawet Nefarytę. Twój Pan, jeśli jest z ciebie zadowolony nie szczędzi ci na Biotechnologii i Implantach. Staraj się,
a nagroda będzie Twoją.
Jeśli otrzymałeś od swego Apostoła Mroczny Dar Biotechnologii, istnieje potrzeba sprawdzenia jakie stygmaty (o ile w ogóle), dany Implant wywoła. Dary Biotechnologii przybierają różnorakie formy.
Najprostsze jest Symbiotyczne Połączenie. Dzięki sztuce
Ciemnej Symetrii, posiadasz kontakt z innymi heretykami twojego Apostoła. Możesz mieć niczym Nefaryta, swojego sklonowane
ciało. Gdy zginiesz, twoja dusza jest automatycznie przenoszona
do nowego ciała. Oczywiście to jednorazowa ucieczka, dostępna
jedynie wybranym przez Algerota. Twój Apostoł może zdecydować, iż będziesz bardziej niszczący i korupcyjny żyjąc na co
dzień pomiędzy zwykłymi ludźmi. Jest to możliwe dzięki Usunięciu Stygmat. Wykrycie heretyka przez Bractwo, obdarzonego
tym Darem graniczy niemal z cudem. Twoje ciało może zostać
wzmocnione Implantami Regeneracji. Twój system odpornościowy zostaje wzmocniony tak że nawet w trakcie bitwy nie potrze-
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jest zadanie dla MG, aby heretycy nie czuli się zbyt bezpiecznie.
Nie byli bezkarni w swoich czynach. Lecz jak mówią stare przepowiednie Mrocznych Apostołów – Ludzie nigdy nie wygrają.
Ich słabości są naszą ostoją. Ich lęki i obawy są naszą siłą napędową. Ich antypatie są naszymi sprzymierzeńcami.
Tak zostało przepowiedziane, tak było napisane na Pierwszej
Pieczęci Odepchnięcia I TAK BĘDZIE…
Rozgrywki prowadzone czarnymi charakterami mają niepowtarzalny klimat. Możemy zacząć od tego że gracze sami wymyślają przygody na bieżąco. W każdym z nas choćby był zaprzysiężonym Paladynem rodem z Kryształów Czasu, drzemie
mroczna dusza. Dajmy jej upust na sesji oczywiście, możliwości
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się nieograniczone tylko i wyłącznie naszą wyobraźnią. I za to
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bujesz być leczony. Zrobi to za ciebie twój Implant. Oczywiście
Leczenie nie działa jeśli rany odniesione w walce pozbawiły cię
życia. Ale jeśli dobrze wylosujesz masz wspomniane wcześniej
sklonowane ciało na taki wypadek
Dzięki różnym wszczepom potraﬁsz doskonale wyłączyć
swoje wszelkie funkcje życiowe i przywrócić je kiedy tylko zechcesz. Nie ma to jak w stu procentach udawać trupa. Podążając
dalej możesz nabyć umiejętność Samo-Naprawiania. Twoje ciało potraﬁ błyskawicznie regenerować każdą tkankę uszkodzoną
podczas walki. Twoje Implanty mogą dać ci umiejętność wygenerowania trucizny, działającej wedle woli twego Apostoła na konkretne żywotne układy przeciwnika. Oczywistym następstwem
jest układ biologiczny z umiejętnością całkowitej odporności na
trucizny. Jeśli twoja misja tego wymaga, ciało może zostać wyposażone w super efektywny System Feromonów. Działania na płeć
przeciwną jest oczywiste, a sukces gwarantowany.
Mroczny Apostoł może cię nagrodzić Implantem z gotowym
czarem Ciemnej Symetrii. Twoja skóra może być super odporna
na broń konwencjonalną, chemiczną bądź jakąkolwiek inną. Twój
szkielet może być usunięty, a zamiast niego otrzymasz stop metali chroniących twoje serce i mózg. Twój mózg bądź mięśnie mogą
zostać dowolnie modyﬁkowane, byś lepiej służył Apostołowi i lepiej wykonywał misje. Twój reﬂeks może być godny Jedi (ups, to
inny system). Twoje ręce mogą zostać wyposażone w szczypce
zadające ogromne obrażenia podczas walki wręcz. Możesz już
nigdy nie spać, możesz widzieć w nocy.
Kolejnymi przydatnymi rzeczami są Implanty twarzy czy
strun głosowych. Dzięki temu zabiegowi możesz skopiować
w stu procentach twarz którą widziałeś choć przez sekundę, czy
podrobić oryginalny głos kogoś innego. Wszelkie zabezpieczenia elektroniczne są wtedy bez szans na odróżnienie oryginału od
twojej kopii. Nie zapominajmy o wszelakich podzespołach zastępujących poszczególne części ludzkiego ciała. Nekro-Bioniczne
ręce dodadzą ci siły godnej tytanów, a cybernetyczne nogi dadzą
ci niespotykaną szybkość. Generalnie każdą część twojego ciała
można wymienić ku chwale Mrocznego Apostoła, zwiększając
twoją efektywność. Wszystko może i ładnie, pięknie, nie zapominajmy jednak że jesteś teraz Heretykiem. Przez duże H. Ciągłe
wspinanie się po szczeblach kariery jest nieodzownie złączone
z coraz większą szansą na wykrycie przez Bractwo. Tutaj znowu
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kocham RPG, żadnych granic…
– To też – wskazał rozkazująco.
Wszystko idzie zgodnie z planem – pomyślał.
– Około pięciu minut zajmie tym bęcwałom z ochrony skapowanie się że coś jest nie tak – pomyślał – wtedy będziemy już
daleko, a w międzyczacie wybuchnie pierwsza bombka. Zaśmiał
się w duchu.
To dla ciebie Panie, Mój Apostole.
Cała operacja zajęła poniżej dwóch i pół minuty. Bomby zostały podłożone tak jak poprzednio. Wybuchnie jedna o mniejszej sile
rażenia. Ma dokonać niewielkich zniszczeń i zwołać Ochronę. To
im zajmie około półtorej minuty. Co za pech że w dwie minuty po
pierwszej wybuchną pozostałe. Zdecydowanie silniejsze.

artykuły
Jacek Jamroży

Lord Durrow
postać do dowolnego systemu fantasy
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dy. Co innego chciał jednak odebrać okrutnemu księciu. Jego miecz miał
już przebić tyrana, gdy nagły wstrząc rzucił wszystkich zgromadzonych
na ziemię.
Obciążony potężnym pancerzem Lord Durrow nie zdążył podnieść się
na czas.
Rycerze strzegący księcia byli szybsi.
Zginął tuż przed spełnieniem przysięgi. Nie chcąc się z tym pogodzić,
oddał duszę demonom w zamian za kolejną szansę zemsty. Powrócił na
świat, by brać udział w kolejnych turniejach, dopóki własnoręcznie nie wykona na księciu wyroku śmierci. Demony zakpiły jednak z niego. Wysłały
go na ziemię dopiero po tym, gdy Kydryga zginął zabity przez morderców
nasłanych przez jednego z wasali.
Nie mogąc wykonać wyroku osobiście i tym samym wyzwolić się go
spod diabelskiej władzy, Lord Durrow pozostał na ziemi i od wielu już lat
przemierza świat służąc mrocznym panom.
PROPOZYCJE WYKORZYSTANIA
Przedstawiona tu postać może być wykorzystana w przygodach na trzy
sposoby:
– jako BN wrogi graczom – stanowi znaczne zagrożenie ze względu na
nieśmiertelność i doskonałe opanowanie rycerskiego rzemiosła. Jego
przeszłość „zobowiązuje” go do udziału w turniejach rycerskich, lecz
poza nimi również może zostać napotkany. Fizyczna nieśmiertelność
Lorda Durrow nie czyni z niego jednak istoty niezwyciężonej – zadaniem graczy jest odnalezienie sposobu na odesłanie go z powrotem do
krainy umarłych. Sugerowane metody pokonania go to:
– zwyciężenie w turnieju – wtedy natychmiast przestaje lorda wiązać
demoniczna klątwa i może ostatecznie pożegnać się ze światem; jest co
prawda od bardzo dawna niezwyciężonym zawodnikiem, ale…
– przywrócenie wspomnień – za życia był zawsze oddany pamięci rodziców i opiekunki; jeśli graczom uda się przypomnieć mu o tych elementach jego przeszłości, może pokonać wiążące wolę nakazy demonów i ostatecznie pożegnać się ze światem;
– jako BN neutralny – napotkany na trasie może w pewnych okolicznościach (czar paraliżujący demoniczne wcielenie) może powierzyć graczom tajemnicę, oni zaś mogą pomóc zrzucić jarzmo demonów poprzez
np.:
– zniszczenie jego złej strony przy pomocy magii;
– uzyskanie poparcia dla sprawy Lorda Durrow u któregoś z bogów,
który może umożliwić powrót w zaświaty i samodzielne pokonanie demonów, które skazały go na jego obecny los;
– jako BG – gracz, który wcieli się w postać Lorda Durrow będzie musiał
toczyć nieustające zmagania ze swoją demoniczną stroną, co zawsze
będzie ogromnym obciążeniem dla psychiki bohatera. W przypadku
chwilowych porażek w walce z swą drugą naturą może być niebezpieczny dla wszystkich wokół siebie, łącznie z pozostałymi członkami
drużyny. Posiadanie go w drużynie może przynieść znaczne korzyści,
jak też i przysporzyć pewne problemy. Ze względu na nieśmiertelność
jest bowiem nieocenionym sojusznikiem w walce przeciw ﬁzycznemu
zagrożeniu (jedynie potężna magia może przynieść mu zagładę). Ceną
za kontakty z demonami jest to, iż nie może brać udziału w walce przeciw innym istotom tego rodzaju, zaś w ich obecności trudniej jest mu
kontrolować własną ciemną stronę, co może doprowadzić nawet do wystąpienia przeciw towarzyszom. Ponadto jego przeszłość powoduje, iż
bierze udział w każdym turnieju na jaki drużyna się natknie w czasie
podróży. W turnieju zaś może zostać pokonany i tym samym odesłany w zaświaty, choć jest to mało prawdopodobne ze względu na jego
umiejętności. Poza tym turnieje mogą przysporzyć drużynie zarówno
korzyści materialnych w postaci nagrody dla zwycięzcy, jak również
nowych wrogów (pokonanych konkurentów lub rodziny rycerzy zabitych przez niego w pojedynkach). Ostatecznym celem gracza wcielającego się w postać Lorda Durrow powinno być zrzucenie z siebie jarzma
demonów i możliwość ponownego przejścia w zaświaty – tym razem
już na zawsze.
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Przyszedł na świat w czasie zagłady rodzinnej wioski.
Z powodu nieurodzajnego roku mieszkańcy nie byli w stanie opłacić
należnej właścicielowi wsi pańszczyzny. Drużyna wysłana przez księcia
Kydrygę miała za zadanie wyegzekwować należne opłaty, bez względu na
ciężką zimę grożącą śmierci mieszkańcom. Dla pana nie miało znaczenia,
iż pozbawiając poddanych drobnych zapasów skaże chłopów na śmierć
głodową.
Żołnierze zrobili dużo więcej niż tylko egzekwowanie należnych panu
opłat. Oddział złożony z przestępców i niedoświadczonych rekrutów dał
się ponieść poczuciu siły i władzy nad chłopami. Rzeź jaka miała tam miejsce przyniosła śmierć wszystkim mieszkańcom.
Wszystkim – poza trzema osobami.
W jednej z chat schroniła się grupa ludzi, wśród nich również kobieta
w trakcie porodu. Gdy szalejący żołdacy księcia wtargnęli do środka, wymordowali wszystkich poza ciężarną i staruszką pomagającą przy porodzie
– zawdzięczały ocalenie przesądom młodych żołnierzy. Pomimo uniknięcia śmierci z rąk najeźdźców, młodsza kobieta zmarła wydając na świat
chłopca.
Niemowlę urodziło się wśród zgliszcz chat i trupów ludzi, ale dzięki
położnej przeżyło. Kobieta i dziecko znalazły schronienie w sąsiedniej
wiosce. Tam też młodzieniec dorastał pod opieką przybranych rodziców
oraz starej kobiety – lojalnej opiekunki i przyjaciółki. Ta ostatnia zaś nigdy
nie zapomniała o losie jaki spotkał wioskę i prawdziwą matkę chłopca. Zaszczepiła w podopiecznym nienawiść do księcia Kydrygi i palące pragnienie zemsty. Pomimo braku akceptacji ze strony przybranych rodziców dla
swych działań, młodzieniec dorastał ucząc się wszystkiego, co mogłoby
pomóc w realizacji celu, jakim było wykonanie wyroku na tyranie winnym
zagłady wioski.
Miał niecałe dwadzieścia lat, gdy zmuszony był pożegnać starą opiekunkę. W poszukiwaniu zapomnienia zaczął urządzać dalekie wyprawy
napadając na żołnierzy i gości księcia Kydrygi. Przez długi czas rabował
majątek wroga i wszelkich związanych z nim arystokratów, jednocześnie
wymykając się bez kłopotu każdemu urządzanemu za nim pościgowi.
Do czasu.
Oﬁarą jednego z zasadzek miał być powracający z gościny na zamku
znienawidzonego księcia baron Torres. Atak nie powiódł się jednak – ludzie barona znali się na swoim rzemiośle lepiej niż ktokolwiek, z kim młodzieniec miał wcześniej do czynienia.
Młody człowiek od lat nękający bezkarnie najliczniejszą armię w całym
królestwie zaimponował baronowi. Został zabrany na dwór, gdzie towarzyszył w treningach pańskiego syna.
Dzięki nieprzeciętnemu talentowi i determinacji błyskawicznie opanował tajniki walki rycerskiej, zwłaszcza turniejowych pojedynków,
przewyższając swojego towarzysza i nauczycieli. Dwa lata później baron
zdecydował się docenić osiągnięcia młodego rycerza, oddając mu w lenno
niewielki zamek Mortores na granicy swych włości wraz z okolicznymi
wioskami.
Jako blisko dwudziestosześcioletni już mężczyzna otrzymał środki, które pozwoliły mu zrealizować odwieczne pragnienie. Wysłał do królewskich
kuźni Burgardu zamówienie na nową zbroję, zakupił też młodego wierzchowca, wcześniej już wypatrzonego przez sługi w monarszych stajniach.
W dalszym ciągu trenował wraz z synem suwerena doskonaląc umiejętności. Rok później zdecydował się na udział w pierwszym turnieju swego
życia. Odniósł wspaniałe zwycięstwo ku zdziwieniu uczestników i zebranych gapiów. Przyjął nagrodę, nie zgodził się jednak na ujawnienie tożsamości. Wrócił do domu rezygnując ze sławy, która była najwyższą stawką
dla pozostałych biorących w zawodach rycerzy.
Od tamtej pory występował w wielu turniejach, prawie za każdym
razem odnosząc zwycięstwo. Zaczął przedstawiać się jako Lord Durrow,
twarz zawsze jednak krył za zasłoną przyłbicy.
Nadszedł w końcu dzień, kiedy miał zrealizować swój plan. Wziął
udział w turnieju zorganizowanym przez księcia Kydrygę. Po raz kolejny
pokonał wszystkich konkurentów i otrzymał prawo do odebrania nagro-
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Noc ich narodzin była niezwykła – jeszcze wiele stuleci później
opowiadano o mocach, jakie zostały wówczas wyzwolone. Prawdą jest, iż nie był to dobry czas na opuszczenie matczynego łona
– wszystkie noworodki zostały owej nocy dotknięte diabelską aurą.
Większa część była straszliwie zdeformowana, a niektóre wręcz
przyszły na świat jako demony, niosąc śmierć matkom i innym obecnym w pobliżu ludziom.
Nie mogło to pozostać niezauważone. O świcie pozostali mieszkańcy miasta wraz z królewską gwardią oraz najemnymi oddziałami
stacjonującymi w miejskich koszarach przeczesali ulice w poszukiwaniu potworów. Podążając śladami krwi zlokalizowali wszystkie
demoniczne dzieci i położyli kres ich egzystencji. Istnienia zdeformowanych, choć nie tak agresywnych niemowląt również nie przeoczono. Przez następne kilka dni przetrząśnięto wszystkie domostwa tak na przedmieściach stolicy jak i w obrębie murów miejskich
– nawet królewska rezydencja nie uniknęła rewizji. Gdziekolwiek
natknięto się na deformacje zinterpretowane jako „znamię diabła”,
ziemia spływała krwią nowonarodzonych oraz ich rodzin.
W wydarzeniach z „czerwonej nocy” oraz dni po niej następujących śmierć spotkała blisko czterysta osób. Jednakże dwóm spośród
skażonych noworodków udało się przetrwać niespokojny okres. Jednym z nich był Rahoteph – dziecko niewolników mieszkających na
przedmieściach stolicy, drugim zaś królewski syn – Sekhem. Obaj
przeżyli, gdyż jako jedyni przychodząc na świat wyglądali tak jak
miliardy dzieci przed ich narodzinami i miliardy po nich.
Rahoteph został pominięty przez poszukiwaczy, ponieważ niczym
nie odróżniał się od innych niemowląt w jego domu, które otworzyły oczy na przestrzeni ostatniego miesiąca. Sekhem z kolei godziny
przeszukiwania pałacu spędził w tajemnych komnatach, o których
istnieniu wiedziała jedynie królowa, trzech najbardziej zaufanych
służących i asystująca przy porodzie położna, która zresztą wkrótce
znikła bez śladu.
Nawet matki tych dwojga zdecydowałyby się wydać dzieci na
śmierć, gdyby nosiły jakiekolwiek „znamiona diabła”, gdyż same
były przerażone wydarzeniami ostatnich dni oraz wygłaszanymi
przez kapłanów ostrzeżeniami. Jednak mając normalnie wyglądające
dzieci zdołały same siebie przekonać, iż ich rodziny ominął straszliwy los.
Przeznaczenia nie dało się jednak uniknąć. Obaj chłopcy szybko
dorastali i błyskawicznie zdobywali szacunek i podziw tak rówieśników, jak i dorosłych. Nie interesowali ich jednak zwyczajni ludzie.
Wiedzeni wspólnym pragnieniem odnaleźli się wzajemnie mając po
12 lat. Sekhem użył swego przemożnego wpływu na rodziców, by
sprowadzić pokrewną duszę na dwór i doprowadzić do jej formalnej
adopcji przez królewską parę. Od tamtego czasu byli nierozłączni.
Wspierając się wzajemnie we wszystkim co robili, w ciągu kilku zaledwie lat rozwinęli różne umiejętności, które jednoznacznie wskazywały na nieludzkie pochodzenie.
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Już wtedy, działając razem, byliby w stanie zdobyć potęgę, jakiej
nie potraﬁli sobie nawet wyobrazić. Jednak bali się zbytnio aﬁszować
swoimi możliwościami. O ile bezwarunkowo oddani rodzice i służba
pozostaliby wierni do śmierci, tuż za murami pałacu mieszkało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy spaliliby zamek wraz ze wszystkimi
mieszkańcami w momencie poznania mrocznego sekretu monarszej
siedziby.
Dworskie życie biegło pozornie utartym szlakiem. Para panująca
oraz dzieci nadal brali udział w życiu publicznym, również odwiedzający zamek goście nie mieli powodów do podejrzeń. Sytuacja
wydawała się jak najbardziej normalna.
Tyle tylko, iż to demoniczne dzieci sprawowały rządy. Ustalały
politykę i wydawały rozkazy armii. Decydowały o gospodarce i prawach ludności. Co najważniejsze – decydowały wspólnie… i zgodnie.
Jednomyślność skończyła się z chwilą śmierci ojca. Wcześniej reprezentował oﬁcjalnie interesy braci. W momencie jego zgonu władza przeszła już formalnie na następców. Królowa została natychmiast odsunięta od decydowania o losie kraju, zaś pomiędzy ponad
dwudziestoletnimi już wówczas młodzieńcami zaczęły pojawiać się
różnice poglądów. Ponieważ ich demoniczna natura wykluczała w takiej sytuacji poczynienie jakichkolwiek ustępstw na rzecz drugiego,
każdy wydawał sprzeczne polecenia, stawiając brata przed faktami
dokonanymi. Postępowali tak zarówno w kwestiach drobiazgów jak
i w sprawach decydujących dla przyszłości państwa.
Takie zachowanie panujących przyczyniło się do powolnego narastania chaosu w całym państwie. Lud zaczął się burzyć przeciw monarchom, niepokoje były jednak zawsze krwawo tłumione.
Taka sytuacja mogłaby trwać jeszcze dłuższy czas gdyby nie fakt,
iż bracia mieli już dość tolerowania odmiennego zdania współwładcy. Doszło do bezpośredniej walki. Podczas zmagań w korytarzach
pałacu korzystali ze wszystkich umiejętności jakimi dysponowali.
Buchające oknami płomienie i upadające daleko za miejskimi murami fragmenty zamkowych ścian zrobiły przerażające wrażenie na
mieszkańcach stolicy. W połączeniu z rykiem walczących demonów i przedśmiertnymi krzykami ginącej służby oraz wciąż żywymi
wspomnieniami „czerwonej nocy” wywołało to wybuch przerażenia
i determinacji jednocześnie wśród ludzi. Wystarczył jeden głos któregoś z odważniejszych mieszczan, by rozpalić w duszach wolę obalenia nie całkiem ludzkich najwyraźniej władców.
Tej samej nocy tysiące zdeterminowanych mieszkańców wdarło
się na teren pałacu niszcząc wszystko na swej drodze. Nieliczni pozostali jeszcze przy życiu służący zostali stratowani, a rozwścieczona
masa natarła na walczących braci.
Skłócone demony nie były w stanie odeprzeć ataku przy ogromnej
przewadze liczebnej napastników i zostały zmuszone do ucieczki ze
stolicy. Nawet wtedy jednak nie zarzuciły wzajemnych sporów. Utrata korony tylko spotęgowała ich wściekłość.
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– jeśli połączone siły drużyny i Rahotepha zostaną wycenione na

hoteph zbiegł z placu boju. Sekhem, który również odniósł poważne

niewystarczające do odniesienia zwycięstwa nad Sekhemem, zaś

obrażenia, ukrył się w pobliskich górach. Nie myślał jednak o próbie

MG mimo wszystko chce wykorzystać postać w grze, Rahoteph

odzyskania władzy w królestwie – żądza zemsty wyznaczyła mu ja-

przyłącza się do drużyny znacznie zwiększając szanse w starciach

sny cel. Kilka tygodni później zszedł z gór i wiedziony mrocznym
instynktem ruszył prosto za oddalającym się wciąż bratem. Wiedział,
że nic nie powstrzyma go przed wykonaniem egzekucji.
Jednocześnie ta sama diabelska więź, która wskazywała Sekhemowi szlak ucieczki przeciwnika, nie pozostawiała Rahotephowi
złudzeń co do przyszłości. Zawsze był słabszy od królewskiego
prześladowcy i wiedział, że kolejne spotkanie na takich samych warunkach będzie wyrokiem śmierci. Zdawał sobie sprawę, iż jedynym
sposobem przetrwania jest zdobycie potężnych sojuszników i wspólne stawienie czoła wrogowi.
MOCE BRACI
Władza nad ogniem, telekineza, elementy nekromancji.
PROPOZYCJE WYKORZYSTANIA
RAHOTEPH

z normalnymi przeciwnikami. Jednocześnie wciąż czuje na plecach oddech pogoni, co uniemożliwia drużynie dłuższe pozostawanie w jednym miejscu (noclegi i popasy dozwolone – Sekhem
również musi czasem odpoczywać) i zmusza do ciągłej ucieczki.
Patrz: Rahoteph jako BG.
– jako BG – gracz wcielający się w postać Rahotepha powinien być
przede wszystkim potężnym bohaterem, silniejszym od każdego
innego członka drużyny choć niekoniecznie od jej połączonych sił
(kwestia silnego sojusznika). Ze względu na trwającą już od zamierzchłych czasów koegzystencję z jego demonicznymi mocami
powinien posiadać wyraźne cechy demona (ale nadal przypominać człowieka). W zależności od łącznej siły Rahotepha i reszty
drużyny, powinien nalegać albo na jak najszybsze odnalezienie
brata (dla wystarczająco silnej drużyny) albo na jak najkrótsze

Postać może być wykorzystana w przygodach na trzy sposoby:

postoje i wybór kierunku podróży przeciwny do tego, z którego

– jako BN wrogi graczom – uciekający już od kilkuset tysięcy lat

nadciąga prześladowca (dla zbyt słabej drużyny).

Rahoteph zdobył z czasem ogromną siłę i choć nadal jest zbyt mała
do pokonania demonicznego brata, może być poważnym przeciwnikiem nawet dla zaawansowanej drużyny;
– jako BN neutralny:
– jeśli drużyna jest odpowiednio silna, może zostać uznana przez
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Po trwającym wiele godzin pojedynku ciężko poturbowany Ra-

SEKHEM
Postać może być wykorzystana w przygodach następująco:
– jako BN wrogi graczom – od niepamiętnych czasów ścigający
brata demon nie pozwoli na to by cokolwiek uniemożliwiło mu

Rahotepha za sojusznika zdolnego pomóc w pokonaniu prześla-

wykonanie zamiaru. Z tego też powodu nie daje napotkanym

dowcy. Wówczas Rahoteph przyłączy się do drużyny, ale będzie

na trasie ludziom żadnych szans – ktokolwiek go zaczepi, ginie

nalegał na jak najszybsze rozstrzygnięcie odwiecznego konﬂiktu.

straszliwą śmiercią. Nie ma mowy układach z graczami (co unie-

Patrz: Rahoteph jako BG.

możliwia wykorzystanie jako BG).
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Bardzo często zadawałem sobie pytanie, dlaczego przeciwnicy
w naszych sesjach są idiotami? Przecież to całkowity absurd. Gracze spoglądając na grupę goblinów nie widzą zagrożenia tylko furę
doświadczenia spacerującego na dwóch nogach. Wiem, że obraz
zielonego przeciwnika został zniszczony przez jedno z pierwszych
wydań podręcznika do Warhammera. Przedstawiono ich tam jako
złośliwe, zielone grubaski, które istnieją tylko dla uciechy znudzonych graczy. Nie sądzicie, że jest to całkowicie spłycenie tematu, nie
wspominając o karygodnym podejściu do tej rasy? Moim zdaniem,
wielu prowadzących popełnia straszny błąd przy projektowaniu sesji
czy kampanii. Zastanówcie się ile razy przy wymyślaniu scenariusza wstawialiście atak bandy gobosów, ot tak. Bez przemyślenia, bez
przygotowania, taki mały przerywnik, aby odświeżyć graczy, sesje
i atmosferę. Dlaczego na sesjach, gdy gracze widzą przeciwnika innego niż demon to podwijają rękawy, zacierają ręce i z wrzaskiem
godnym psychopaty wrzeszczą „Ja go tnę!”.
Dlaczego MG jak już nie mają pomysłów na ożywienie gry wprowadzają przeciwnika byle jak i byle gdzie? Tylko po to, aby gracze
mieli uciechę? Z braku innych pomysłów? Żenada…
Zastanówcie się ile frajdy, świetnej zabawy oraz niezapomnianych wspomnień możecie dostarczyć drużynie, gdy stanie przeciwko
choć troszkę mądrzejszemu wrogowi. Jak przeciwnik zaskoczy ich
taktyką, pomysłem, zachowaniem.
Każda istota żywa ma coś, co nazywamy instynktem samozachowawczym, który jest najsilniejszym z instynktów! Pamiętajcie o tym!
Nikt z was nie rzuci się na przeciwnika silniejszego, liczniejszego
i uzbrojonego po zęby, gdy sami nie macie niczego, co przemawiałoby za tym, że macie jakiekolwiek szanse. To, dlaczego robicie to ze
swoimi przeciwnikami?
Przeanalizujcie logicznie podany przykład i dojdziecie do wniosku, ze sprawa jest poważniejsza niż wam się wydaje. Co więcej, jeśli
dopuściliście się takiego uchybienia sami spłoniecie ze wstydu.
Przeciwnik: Grupa goblinów, składająca się z 15 osobników. Przewodzi im goblin, który od kilku lat zajmuje się napadami i łupieniem
karawan, dyliżansów i przypadkowych podróżników. Oczywiście ze
względu na fach bardzo często musi zmieniać skład drużyny. Jednak
przeżył już tyle, że daje sobie radę w wielu ciężkich sytuacjach. Ma
do dyspozycji sześciu łuczników i dziewięciu siepaczy, sam jest lepiej uzbrojony i walczy dużo lepiej od pozostałych ( dlatego wciąż
jest przywódcą bandy). Goblin, nazwijmy go Grim, planuje zasadzkę
na drodze. Oczywiście z wielu względów nie napadnie na otwartym
polu i to na głównej drodze, gdzie ryzyko spotkania straży jest bardzo
wysokie. Grim kombinuje więc zasadzkę w lesie na rzadko uczęszczanej drodze. Oczywiście, ze łuczników rozstawi po obu stronach
drogi, w krzakach, na drzewach, w rowach. Natomiast siepaczy będzie trzymał blisko traktu, aby mogli szybko zaatakować zaskoczoną
oﬁarę. Sam Grim będzie ukryty do czasu aż nie upewni się, że zwycięstwo należy do niego.
Proste, jasne i logiczne. Grim to nie Einstein, tylko zwykły zbir,
który żyje z napaści. Teraz powiedzcie mi czy wasze drużyny dałyby
rade bandzie Grima? Myślę, że niewielu z was mogłoby się poszczycić taką drużyną. Jednak jest to wyzwanie, przygoda, coś, co zmusza naszych kochanych graczy do myślenia co zrobić (i to w bardzo
krótkim czasie), a nie tylko ograniczania się do dzikiego wrzasku „Ja
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go tnę!”. Przeciętna drużyna składa się z czterech osób. Najczęściej
zakutego w zbroję rycerza, maga, łucznika i może jakiegoś kapłana.
Co zrobi Grim? Uwierzcie mi, nie skoncentruje się na rycerzu, bo
po co? Skoro największe niebezpieczeństwo to łucznik i mag. Każe
strzelać w maga i kapłana. Siepaczy wyśle do łucznika i rycerza. Po
zabiciu kapłana i maga skieruje łuki w stronę pozostałej dwójki, o ile
jeszcze ktoś żyje…
Koniec teorii, teraz praktyka. Najczęściej to wygląda tak. Jest
Grim, który zaatakuje na otwartej przestrzeni, co więcej łucznicy zaczną strzelać w rycerza, który będzie osłaniał się tarczą. Nikt nie będzie atakował maga, bo po co? Kapłan nie będzie się liczył zupełnie,
bo nie stanowi zagrożenia. Do tego łucznik-bohater będzie ściągał
łuczników jeden za drugim, mag spali za jednym zamachem połowę
gobosów a rycerz rzuci się (kosząc przy tym drugą połowę siepaczy)
na szefa bandy. Oczywiście Boss musi być trudniejszym przeciwnikiem. Więc MG pozwala, aby pokiereszował rycerza, w końcu jednak
kończy ze strzała w plecach i toporem w głowie, ponieważ pokiereszowany rycerz nagle został uzdrowiony przez zupełnie niegroźnego
kapłana! Koniec, czas podliczyć doświadczenie i obszukać ciała…
Drodzy MG nie widzicie tu analogii do waszych sesji? Ironia?
Groteska? Tak! Jak najbardziej! Ponieważ, to Wy jesteście odpowiedzialni za taki stan rzeczy. To wy spłycacie rolę przeciwnika do
przerywnika reklamowego w ﬁlmie. Robicie z wrogów całkowitych
kretynów, którym brakuje tarczy na plecach i napisu na czole „Wal
w serce, będziesz miał bonus!”.
Oczywiście moja wypowiedź traktuje o niezbyt wymagających
przeciwnikach, przecież wiemy wszyscy, że każda przygoda, kampania ma coś w rodzaju wroga głównego, który jest odpowiedzialny
za wszelkie niepowodzenia drużyny, jej kłopoty czy nawet śmierć.
Zazwyczaj jest to przeciwnik, który przewyższa graczy siłą, inteligencją, umiejętnościami. Dlaczego więc najczęściej wykorzystywana przez niego taktyka, to osobista podróż do drużyny śmiałków
i bezsensowne bicie się z nimi na śmierć i życie. Zaraz mi zarzucicie,
że właśnie o to chodzi i to jest prawdziwy klimat RPG. Nie neguję
ostatecznego, epickiego starcia z głównym wrogiem, ale dajcie mu
szanse skorzystania z potężnych zasobów, jakimi dysponuje. Jeśli
jest to lokalny władyka to, czemu nie skorzysta z gildii zabójców,
którzy tylko czekają na takie zlecenia. Nasz NPC ma do dyspozycji
wiedzę i kontakty, które mogą być bardziej skuteczne niż tępa walka
z graczami!
Oczywiście jest to tylko liźnięcie tematu. Myślę, że spowoduje to
u was, choć chwilę zastanowienia się nad sytuacją i może będziecie
chcieli to zmienić. Pamiętajcie, możecie stworzyć coś naprawdę wyjątkowego wystarczy tylo się troszeczkę zastanowić i przeanalizować
plusy i minusy danego przeciwnika. Przemyśleć taktykę działania,
nauczyć graczy myślenia oraz strachu przed walką z bandą gobosów. Niech czują respekt, niech wiedzą, że jeden błąd i udadzą się
do Krainy Wiecznych Łowów. Niech walka pociąga za sobą ryzyko.
Wszystko zależy od Was, drodzy Prowadzący. Pamiętajcie, że jeśli
coś idzie źle na sesji, to na pewno wasza wina!
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Tomasz Kucza
Pomysły z gier komputerowych, część I

Cywilizacja

Artykuł przedstawia w jaki sposób można wydobyć pomysły na przygody z serii gier Cywilizacja (konkretnie z darmowej odmiany Cywilizacji Freeciv dostępnej pod wszystkie linuksy, w tym Ubuntu).
Cywilizacja to jedna z moich ulubionych gier. Na pewno (poza
UFO) taką, której poświęciłem najwięcej czasu. Zaczynałem od
Cywilizacji 1 na Amidze, później grałem trochę w nowsze, ostatecznie niedawno przypomniałem sobie co to znaczy nałóg gier
komputerowych przy okazji Freeciv.
Postanowiłem rozpocząć przy okazji nowy kącik w Wieży
Snów, który otwieram tym artykułem. Mam pomysł na jeszcze
jeden – dotyczący „UFO: Enemy Unknown”, ale to później. Mam
nadzieję, że w nastepnych numerach ktoś się przyłączy (bo w niewiele więcej gier grałem nałogowo, może tylko w Another World
i Flashbacka…).
Artykuł ma pokazać nie tylko jakie elementy Cywilizacji można wykorzystać w grach fabularnych, ale także w jaki sposób wydobywać pomysły na sesję poprzez proste przyjrzenie się możliwościom gry. Pomysły na przygody wymienione w tekście to
raczej niewielkie elementy, które mogą stanowić tło rozgrywki.
JEDNOSTKI
Najważniejszym elementem Cywilizacji są wszędobylskie
jednostki, które łażą po planszy i najczęściej toczą zacięte boje.
Zaraz na początku jesteśmy wyposażeni w osadników i jakąś prostą jednostkę wojskową.
Pomysł na przygodę: Gracze dostają pracę jako ochrona grupy osadników, którzy chcą zbudować miasteczko w nieznanych
rejonach kraju. Na pionierów mogą czychać liczne niebezpieczeństwa.
Na początku zajmujemy się głównie badaniem lądu, na który
nas rzuciło. Czasem napotykamy opuszczone wioski, a w nich
skarby, zwoje z informacjami albo wrogie jednostki.
Pomysł na przygodę: W opuszczonej wiosce może się kryć
baza rozbójników, miejsce eksperymentów szalonego czarownika
albo tajne miejsce zesłania oﬁar rządowych eksperymentów.
Osadnicy budują pierwsze miasto na żyznej glebie, najczęściej
blisko morza lub rzeki. Jednostki wojskowe mogą się fortyﬁkować w mieście.

Pomysł na przygodę: Nowo założone miasteczko jest nękane atakami barbarzyńców, gracze mają pomóc w ufortyﬁkowaniu
nowej miejscowości.
Osadnicy mogą budować drogi, nawadniać teren.
Pomysł na przygodę: Gracze natykają się na szlaku na grupę
budujących nową drogę pracowników. Proszą o pomoc, ponieważ ktoś podkrada materiały budowlane, tymczasem droga musi
być gotowa przed ślubem króla (którego małżonka ma tą drogą
przebyć). W świecie SF lub dzisiejszym: drogą może być autostrada, przeszkodą w budowaniu machlojki ﬁnansowe przywódcy
dziwnego kultu.
W mieście budowane są różne jednostki – wojskowe, kolejni
osadnicy i handlarze (karawany), dyplomaci.
Pomysł na przygodę: Karawany kupieckie na pewno potrzebują ochrony, podobnie jak dyplomaci. Nieostrożnego ambasadora może spotkać śmierć z rąk gildii, a gracze będą musieli poprowadzić śledzctwo.
Jednostki mogą się fortyﬁkować albo patrolować teren.
Pomysł na przygodę: W pobliżu miasta rozbija obóz wroga
armia, szybko budują fortyﬁkacje, wygląda na to, że zamierzają
tutaj pozostać na dłużej, chociaż oﬁcjalnie nie ma wojny, czy też
oblężenia. Bohaterowie graczy mogą zostać wysłani, by wybadać
zamiary przeciwnika.
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MIASTA
W mieście powstają różne budynki, ważne są akwedukty i spichlerze.
Pomysł na przygodę: Ekipa budowlana buduje ważny dla
miasta akwedukt. Ale ktoś próbuje sabotować budowę. Trzeba się
dowiedzieć kto.
Bez spichlerzy może spotkać miasto klęska głodu, podobnie
jeśli zbyt mało rolników pracuje na polach lub są niezbyt żyzne.
Ludzie głodni lub znużeni pracą przy braku luksusów się buntują. Jeśli wprowadzone zostanie więcej wojska, bunt się kończy
(w despotyźmie i podobnych ustrojach).
Pomysł na przygodę: Miastu grozi klęska głodu, ludzie się
buntują, a władca zamierza spacyﬁkować głodujących siłą, wpro-
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wadza kolejne jednostki wojska. Gracze mogą albo uczestniczyć
w pacyﬁkowaniu albo pomóc mieszkańcom w jakiś sposób (np.
sabotując wojska), w mieście panuje godzina policyjna, robi się
niebezpiecznie.
Ważnym budynkiem w stolicy jest pałac, jego rozbudowa
zwiększa prestiż władcy. Dodatkowo warto budować różnego rodzaju cuda świata – takie jak piramidy, ogromne posągi, czy inne
upamiętniające ważne wydarzenia.
Pomysł na przygodę: Budowa ogromnego grobowca króla
nie przebiega tak jak powinna, szerzy się korupcja. Gracze zostają wciągnięci w pranie brudnych pieniędzy. Tymczasem władca
wścieka się i zaczyna krwawą zemstę. Wysyła wojska, by spacyﬁkować powolnych pracowników. Gracze zostają uwięzieni
w grobowcu otoczonym wojskiem króla. Jak przetrwać oblężenie,
jeśli ma się do dyspozycji tylko robotników, narzędzia budowlane i kilku przekupnych strażników. Może pomóc determinacja,
bo despota chce zabić wszystkich zaangażowanych w opóźnianie
budowy.
Jeśli w mieście źle się dzieje, organizowane są demonstracje,
jeśli dobrze, marsze poparcia dla władcy.
Pomysł na przygodę: Podczas ceremonii pochwalnej związanej z urodzinami miejscowego księcia, ktoś planuje wysadzić
ambasadę wrogiego państwa. Gracze dowiadują się tego, ale nie
wiedzą, która ambasada zostanie wysadzona, wiedzą też, że jednym z zaangażowanych jest ich sojusznik.
NAUKA I CUDA ŚWIATA
Ważną rolę w Cywilizacji stanowi rozwój nauki. Nowe wynalazki są równoznaczne z rowojem kultury, sztuki i potęgi państwa.
Zaczyna się od prostych wynalazków jak alfabet, czy też obróbka miedzi.
Pomysł na przygodę: Prymitywne gobliny w górach odkryły nagle zdolności, o które nikt ich nie podejrzewał. Rozwinęły
własny alfabet, zbudowały miasto i zajęły się wydobywaniem żelaza i przerabianiem go na broń. Zaczynają stanowić coraz większe zagrożenie, wzbudzają ponadto zazdrość, bo usadowiły się
w górskiej dolinie, gdzie mają dostęp do wcześniej nieodkrytych
żłóż diamentów i złota. Nie mają jednak żadnego doświadczenia wojskowego i dlatego zatrudniają m. in. graczy, by pomogli
w werbowaniu i organizowaniu armii goblińskiego miasta. Tymczasem do graczy zgłasza się przywódca siatki szpiegów państwa
zainteresowanego ziemiami goblinów. Chce, by pozwolili przeniknąć do środka jego ludziom na wysokie stanowiska, w ramach
szkolenia armii zielonych.
Wśród cudów świata znajdują się także wyprawy i odkrycia,
jak „Wyprawa Magellana”.
Pomysł na przygodę: Gracze spotykają bogatego arystokratę,
który chce dopłynąć do krawędzi świata i szuka śmiałków, funduje ﬂotyllę trzech statków, zapewnia udział w łupach i pierwszeństwo w handlu z nowoodkrytymi lądami.
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PODSUMOWANIE
W wyprawach w dalekie regiony świata dokonuje się odkryć
zarówno ruin minionych cywilizacji, jak i przedstawicieli nowych, często właśnie się rodzących cywilizacji.
Mogą to być prymitywne ludy, które nigdy nie widziały stalowej broni (czy też w światach SF statków kosmicznych i broni
laserowej), ale również niewielkie, ale zaawansowane technicznie społeczności.
Odległe miejsca różnić się będą klimatem, suchym w okolicach zwrotników, zimnym blisko biegunów, tropikalnym na równiku. Długie podróże wymagają znajomości nawigacji, mogą też
skończyć się tragicznie z braku żywności, zimna, braku wodu lub
gorąca.
Podatki w grze rozdziela się na naukę albo rozrywkę, a cała
reszta idzie do skarbca królewstkiego. Podatki w światach RPG
ktoś musi zbierać, więc świat będą przemierzać nielubiani i dobrze chronieni poborcy podatkowi. Duże nakłady na naukę będą
przyczyniać się do rozwoju państwa, także militarnie, na rozrywkę zaś zapewnią popularność władcy, choć niekoniecznie skończą
się dobrze.
Wraz z rozwojem miast powstają zanieczyszczenia. Ludzie
mogą chorować od chemikaliów (np. metali ciężkich), rodzić się
będą pierwsze ruchy ekologiczne.
Trzeba pamiętać, że świat nie stoi w miejscu – nawet tradycyjny świat fantasy. Cały czas powstają nowe cywilizacje, upadają
stare. Barbarzyńcy mogą przypadkowo podbić miasto wielkiego
imperium i dać początek własnemu państwu.
Rewolucja wybucha, gdy ma nastąpić zmiana ustroju. Kto powiedział, że w światach RPG zawsze musi być klasyczna monarchia (fantasy), demokracja (alternatywa) lub despotyzm (SF)?
Z Cywilizacji można także zasięgnąć pomysłów odnośnie prowadzenia wojen – wolna pozycyjna, gdzie trwają ciągłe przepychanki na granicach, a wszyscy się fortyﬁkują po każdej zmianie
pozycji albo szybka, skierowana na podbój, gdzie praktycznie
armie atakującego są bezbronne, ale siłą ataku zmiatają wszystko
na swojej drodze.
Warto również pamiętać o sojuszach i ich zrywaniu – gracze
mogą stać się posłańcami w rozmowach pokojowych, szukać
sposobu na rozstrzygnięcie rozmów dyplomatycznych na korzyść
władcy, któremu służą.
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* * *

Ksiądz Grzegorz pobłogosławił mnie na pożegnanie i przekazał kluczyki do żuka. Samochód stał przed supermarketem. Latarnie rzucały pomarańczową poświatę na niemal pusty parking.
Nerwowo otworzyłam drzwi i usiadłam za kierownicą. Odetchnęłam głęboko. Zerknęłam na zegarek. Wpół do czwartej.
Zebranie zaczynało się o szóstej. Musiałam zjawić się na miejscu odpowiednio wcześnie. Dłoń trochę drżała, gdy przekręcałam
kluczyk, ale czułam przepełniającą serce pewność. Nie było już
odwrotu. Wykonam zadanie wyznaczone przez Kościół i zdam
się na Boże miłosierdzie.
Dzisiaj poniedziałek. Wczoraj zapomniałam o wieczornej
mszy świętej. Kolejny śmiertelny grzech na sumieniu, za który
przyjdzie odpokutować.

fotograﬁa: http://www.trojmiasto.pl/oliwa

Na siedzeniu pasażera tkwił skórzany plecak. Zerknęłam kątem oka i zadrżałam. Cienkie przewody – czerwony i czarny
– znikały z tyłu samochodu. Przygryzłam wargę i mocniej zacisnęłam dłonie na kierownicy.
Na skrzyżowaniu Katowickiej i Wyszyńskiego skręciłam
w prawo. Już tylko dwie przecznice. Wreszcie jest – ceglany budynek obok sklepu komputerowego. Ulice jeszcze puste, jeśli nie
liczyć kilku snujących się bez celu duchów. Zjawy nie zwróciły
na mnie uwagi. Rzadko zauważały ludzi – pogrążone w samotnym cierpieniu potępione dusze, którym odmówiono zbawienia.
Objawiły się kilka lat temu, przypominając ludziom milczącą obecnością, że tylko droga Kościoła prowadzi do zbawienia,
a grzeszników czeka wieczna tułaczka w oczekiwaniu na Sąd
Ostateczny.
Zaparkowałam przed sklepem. Ksiądz Grzegorz zapewnił, że
właściciel jest wtajemniczony i jako członek Nowego Dzieła Bożego, gotowy do poświęceń. Nikt nie zwróci uwagi na żuka stojącego dwoma kołami na chodniku. Jeśli ktoś przejdzie w pobliżu,
pomyśli że to dostawa towaru.
Kolejne spojrzenie na zegarek. Piąta. Jeszcze godzina. Zacisnęłam palce na różańcu. Dziwny niepokój i dławienie w gardle
nie dawały mi spokoju. Jeszcze godzinę wcześniej, gdy ksiądz
wprowadzał mnie w szczegóły akcji, czułam tylko euforię i oczekiwanie. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna – słowa uspokoiły mnie
wewnętrznie, przypomniały o obiecanej nagrodzie. Nie będę jak
jeden z szarych duchów na wieczność zawieszonych pomiędzy
światami. – Błogosławionaś ty między niewiastami.
Radek zjawił się pierwszy. Radosław Piekara – poprawiłam się
w myślach. W pogniecionym podkoszulku, z laptopem w ręce,
wyglądał na studenta. Schowałam twarz za gazetą i poczekałam
aż przejdzie. Odważyłam się zerknąć ponad krawędzią papieru,
kiedy trzasnęły drzwi. Zniknął w ceglanym domu.
Głowa sekty, ateista i autor wielu artykułów w podziemnej
prasie. Heretyk i bluźnierca. W wieku dwunastu lat poddany terapii w Zamkniętym Ośrodku Marii Panny w Krakowie, zamordował księdza opiekuna, uciekł i ukrywał się przez następne dziesięć lat. Ale Kościół traﬁł na ślad Radosława, od tego czasu każdy
krok mężczyzny był pod obserwacją, a gdy kolejne osoby zostały
wciągnięte do sekty, postanowiono zadziałać.
Stukot butów rozszedł się echem po pustej – jeśli nie liczyć
sunących powoli duchów – ulicy. Od strony rynku zbliżała się

Wieża Snów #10

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Duch kołysał się za fotelem przeoryszy. Wlepiała we mnie
wzrok jak wrona w smakowity kąsek. Poskrobała długopisem po
kartce, nie odwracając oczu ani na moment.
– Łucja, tak? – zapytała wreszcie.
Skłoniłam głowę. Trochę się bałam, ale myśl o odpuszczeniu
grzechów, którego dostąpię, odsunęła w dal wątpliwości.
– Uwiodłaś żonatego, tak? – z wyraźnym obrzydzeniem.
Tylko spuściłam wzrok. Jeden z wielu grzechów, które plamiły
moją duszę.
– Bluźniłaś przeciwko Bogu – stwierdzenie, nie pytanie.
– Brałaś udział w spotkaniach wrogiej Kościołowi sekty – kolejne oskarżenie. Łzy napłynęły mi do oczu. Różaniec powtarzany w myślach przynosił ulgę i przypominał, że istnieje sposób
na uratowanie nieśmiertelnej duszy. Dostąpiłam szczęścia, które
było udziałem niewielu.
Przeorysza poprawiła się w fotelu. Zaskrzypiało oparcie.
Uniosłam na chwilę wzrok i zadrżałam, widząc ducha szepczącego siostrze na ucho. Blady i pozbawiony twarzy mówił głosem
przypominającym szelest papieru.
Wydawało się, że przez wieczność stoję na wprost odartego
biurka. Pot spływał mi po plecach, zaciskałam pięści, modląc się
o zakończenie niepewności. Wreszcie siostra wyprostowała się
i wyciągnęła z szuﬂady zapisaną kartę.
– Jak zapewne wiesz, biskup zgodził się na specjalne potraktowanie sprawy.
Pokornie skłoniłam głowę. Serce łomotało mi w piersi z radości. Naprawdę miałam dostać szansę!
– Wszystkie grzechy zostaną ci odpuszczone, a dusza będzie
miała zapewniony pobyt w Królestwie Niebieskim na wieki. Czynem dla Kościoła odpokutujesz błędy na ziemskim padole.
Tak! Skinęłam gorliwie głową. Nie będę duchem skazanym na
wieczną pokutę – przez chwilę miałam ochotę spojrzeć z wyższością na szary kształt u boku siostry. Dostąpię zbawienia. Dzięki
ci, Panie Jezu – myślałam ze łzami w oczach.
– Dostaniesz księdza, który zadba o twoją duszę oraz przekaże
szczegóły. Podpisz tutaj. – Przeorysza podsunęła kartkę. Podpisałam, trzymając długopis w wilgotnej dłoni. – Bóg ci wynagrodzi,
Łucjo.
– Dziękuję, siostro przełożona.
– Podziękuj Bogu, córko. I księdzu biskupowi.

59

starsza para. Elżbieta Agrowska i Robert Moll. Wyrzuceni z Uniwersytetu Jagiellońskiego za radykalne poglądy. Zaraz za nimi
drobnymi kroczkami podążał gruby Jakub Gieroń. Prawdopodobnie Żyd, podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Izraela.
Ksiądz Grzegorz pokazywał mi akta grupy – zdjęcia i dokumenty ukazujące okrutną prawdę. Nazywali siebie Ruchem
Świeckim, w rzeczywistości stanowili nielegalną sektę, która prowokowała ataki na katolików i ﬁnansowała światowy terroryzm.
Pieniądze pochodziły głównie z kabzy Hieronima Padrao, który
z racji ciemnej karnacji rzadko wychodził z mieszkania, obawiając się ataków. Ceglany dom należał do niego i był najczęstszym
miejscem spotkań RŚ. Prócz głównej piątki, istniał liczny terenowy człon, który zajmował się werbowaniem nowych ludzi, organizacją ataków, ulotkami i współpracą z zagranicznymi agentami
i terrorystami.
Kilka nieznanych mi osób pojawiło się kilka minut przed szóstą. Sprawiali wrażenie przypadkowych spacerowiczów, ale po
chwili nerwowo oglądali się przez ramię i znikali za drzwiami
domu Padrao.
Zegarek pokazywał szóstą. Nadszedł czas. Wzdrygnęłam się,
gdy na piętrze zapaliło się światło. Coś było nie tak, ale nie wiedziałam co. Przez chwilę wydawało mi się, że widzę w oknie sylwetkę Radka.
Radosław Piekara. Wciąż miałam przed oczyma zdjęcia dzieci zabitych bronią, którą przemycił z Rosji. Krew na drzwiach
ośrodka w Krakowie skąd uciekł, zostawiając trupa i kilka rannych sióstr. Znajomą twarz w oknie wykrzywioną we wściekłym
grymasie – jak zawsze, gdy mówił o Kościele – uchwyconą szpiegowskim aparatem.
Duchy gromadziły się po drugiej stronie ulicy. Bezbarwne
i martwe kołysały się szyderczo w takt łomoczącego serca. Potrząsnęłam głową. Popadałam w jakieś szaleństwo, natrętne mrowienie w brzuchu utrudniało myślenie.
Boże, miej mnie w opiece. Przekręciłam kluczyk w stacyjce
i wycofałam ostrożnie. Zazgrzytała skrzynia biegów, gdy w pośpiechu zwolniłam sprzęgło. Zatrzymałam samochód na wprost
ceglanego budynku. Lewa ręka odruchowo zapięła pasy. Prawą
sięgnęłam w stronę siedzenia pasażera. Wyczułam przełącznik.
Pstryknęło. Została minuta. Niemal słyszałam tykanie niewidocznego zegara w plecaku.
„Jest tylko jeden sposób, by powstrzymać Ruch Świecki i tylko jeden sposób by uratować twoją duszę.” – powiedział kilka
godzin wcześniej ksiądz Grzegorz. To moja droga do zbawienia
– myślałam.
Czy nadal tak uważam? Zawirowało mi w głowie. Skąd wątpliwości? Za późno na wahanie, wszystko postanowione, dostałam szansę, której nie mogę zmarnować. Wdusiłam pedał gazu.
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Żuk targnął do przodu, podskoczył wjeżdżając na chodnik.
Zamknęłam oczy, gdy uderzył o drzwi. Szarpnęło, na moment
zawisłam na pasach. Samochód rozbił drzwi i wyrwał kawałek
muru. Maska zamieniła się w kawał poskręcanego żelastwa. Ile
zostało sekund?
Co ja tutaj robię? Odpięłam pasy i otworzyłam drzwi. Krztusząc się od pyłu, który zawisł w powietrzu, utykając, skierowałam się w stronę drogi. Gdzieś na górze otworzyło się okno.
Słyszałam tykanie zegara, choć musiało mi się zdawać, bo zapalnik był nowoczesny, cichy i zostawiłam go kilkanaście metrów
z tyłu. Przebiegłam ulicę i ostatni raz spojrzałam na budynek.
Radek wyglądał z okna. Teraz go poznałam. Coś we mnie pękło. Zniknęła tama, która utrudniała myślenie i rozpłakałam się
na ulicy, kilkanaście metrów od samochodu. Zegar tykał.
Radek krzyknął coś, nie dosłyszałam. Chyba zrozumiał co
oznacza żuk na dole.
Odwróciłam się i pobiegłam przed siebie. Wybuch rzucił mnie
na ziemię. Dlaczego to zrobiłam? Jak mogłam być tak łatwowierna? Płakałam z rękami przyciśniętymi do kamieni. Zabiłam Radka. Zabiłam własnego brata.
* * *

Ocknęłam się w skromnie urządzonym pokoju. Chwiałam się
na nogach, ktoś mnie podtrzymywał. Policzki szczypały od łez,
nieznośny ból rozsadzał czaszkę.
– Ciało Chrystusa – głos księdza Grzegorza. Czyjeś ręce otworzyły mi usta i poczułam na języku hostię. Opłatek rozpuścił się
i nagle wątpliwości zniknęły, ból głowy minął. Powróciła wiara
i pewność siebie. Padłam na kolana.
– Amen – wyszeptałam. Uśmiechnęłam się, czując przepełniającą serce ulgę. Wykonałam zadanie, odkupiłam duszę.
Grzegorz rozmawiał z drugą osobą, ale nie rozumiałam ani
słowa, pogrążona w modlitwie. Trzasnęły drzwi.
– Córko, spłaciłaś grzechy, pozostało do zrobienia jedno. Nie
powinnaś opuszczać samochodu, Bóg tego nie chciał.
– Rozumiem, ojcze – odpowiedziałam cicho. Uśmiechnęłam
się.
Położył na stole nóż kuchenny. Wcześniej starannie wytarł rękojeść chusteczką.
Przez ścianę naprzeciwko wysunął się duch. Płaskie oblicze
wyglądało znajomo. Uśmiechnęłam się także do niego. Nie będę
bezsilną zjawą. Wywalczyłam życie wieczne w Niebie.
Drzwi zatrzasnęły się za księdzem Grzegorzem. Sięgnęłam po
nóż.
lipiec 2005
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Żanecie, która rozświetla las

Włączyłem wyszukiwarkę, aby znaleźć jak najwięcej informacji na
temat wampirów. Lista rekordów była dość spora, co nie było dobrym
znakiem. Nie od dawna wiadomo, że nie liczy się ilość, ale jakość. Na
pewno zaś większość linków nie była warta funta kłaków z mojego
kupra. Byłem tego tak pewny, że w obronie tej tezy oddałbym pod topór mój kaczy łeb. Czekało mnie dużo pracy, więc aby nie marnować
czasu, zabrałem się do przeglądania znalezionych materiałów.
Korzystanie z Sieci nie było proste. Pomimo, że używałem jej od
kilku księżyców, nadal sprawiała mi wiele trudności. Poruszanie się
po wirtualnym mieście, w którym ulice były zbudowane z danych,
a budynki stanowiły słupki liczbowe, to nie lada problem dla tak starego kaczy-człowieka, jak ja.
Na szczęście, tym razem sprzyjał mi los. Dwie pierwsze podróże
przyniosły pożądane efekty. Włączyłem więc wirtualny notes i zacząłem kopiować najważniejsze informacje.
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– Sosno-ludzie giną! Moi bracia są mordowani z zimną krwią,
a władze milczą!
Sosno-człowiek miarowo kiwał głową. Rysy drapieżnej twarzy
były ostre i surowe. Nie było widać na niej śladów emocji, które przebijały w głosie i słowach.
– Jesteśmy zastraszeni i zaszczuci. W ciągu ostatniego tygodnia
zginęło siedmiu moich braci krwi! Co noc jeden! To straszna statystyka.
W zdumieniu uniosłem brwi. Faktycznie, do moich uszu dotarły
informacje o niewyjaśnionych zgonach wśród sosno-ludzi, ale najwyraźniej były mocno zaniżone. Mówiło się o dwóch, może trzech wypadkach śmiertelnych, natomiast wersja mojego gościa podwajała tę
liczbę. To rzucało nowe światło na sprawę. Miłym gestem zachęciłem
sosno-człowieka, aby kontynuował opowieść.
– Wieczorami staramy się trzymać razem. W tym celu rozpalamy
ogniska na wysypiskach śmieci. Siedzimy wspólnie, uciszamy dzieci
i na zmianę opowiadamy o przerażającym stworze, który atakuje naszych braci i porzuca pozbawione płynów życiowych truchła.
– Pozbawione soków? – zapytałem zaskoczony.
– Tak! Pozbawione soków. Wysuszone. Puste w środku. Suche jak
wiór. Tak jakby ktoś wyssał wszystko przez dwie dziurki znajdujące
się pod gałęzio-reką – sosno-człowiek podniósł kończynę, aby wskazać miejsce znalezienia śladów u martwych braci.
Powietrze w pomieszczeniu stało się chłodne i jakby nieruchome.
Spróbowałem zapanować nad twarzą, jednak rozmówca dostrzegł malujące się na niej oznaki strachu. Byłem przerażony. Zaczynałem się
domyślać co się dzieje. To była gra o wysoką stawkę.
Wampiry. Tylko one były zdolne do wypicia płynów życiowych.
Żadna inna istota żyjąca obecnie nie odżywiała się w ten sposób. Problem polegał jednak na tym, że od kilkudziesięciu lat nie było udokumentowanego przypadku ataku wampira. Niemożliwy wydawał się
fakt, aby jakikolwiek osobnik z tego krwawego gatunku zdołał przeżyć Genetyczną Wojnę w 2099 roku. Przeżyła przecież ledwie garstka
ludzi i kilka gatunków mutantów, które można było policzyć na palcach jednej ręki. Władza sprawowała dokładną kontrolę biologiczną,
więc nagłe pojawienie się wampira było niemal wykluczone.
Sytuacja zaintrygowała mnie. Miałem już dosyć zwykłych spraw,
którymi do tej pory się zajmowałem; zdrady i śledzenie małżonków to
nudne zajęcie. Ta sprawa była o niebo bardziej interesująca.
Z wysiłkiem powróciłem do rzeczywistości, do własnego biura detektywistycznego, w którym sosno-człowiek wciąż siedział bez ruchu,
patrząc bez emocji.
– Muszę przyznać, że mnie zainteresowałeś – powiedziałem z namysłem. – Wezmę sprawę i postaram się pomóc.
Sosno-człowiek milcząc sięgnął do sakiewki i wyjął garść brudnych, obłoconych grzybów halucynogennych. Spojrzałem na nie
z szeroko otwartymi oczami. Nigdy w życiu nie widziałem takiej
ilości narkotyków w jednym miejscu. Z całą pewnością była to ilość
gwarantująca fantastyczne wizje przez wiele długich miesięcy! Prawdziwy majątek! Z olbrzymim trudem powstrzymałem się od zagwizdania ze zdumienia i oszołomienia.
– Proszę się nie martwić – powiedziałem spokojnie, choć drżący
głos w niczym nie przypominał normalnego skrzeczenia, którym posługiwałem się na co dzień. – Jeszcze dziś wieczorem będę węszyć
w waszej dzielnicy.
– Dziękuję detektywie – sosno-człowiek smętnie kiwnął głową.
– Powodzenia i do zobaczenia. – Pociągnął nosem i żałośnie zwiesił
korono-głowę, po czym odwrócił się i odszedł.

Obserwowałem go przez chwilę, dopóki jego malejąca postać nie
zniknęła w słabo oświetlonych uliczkach, gdzie latarnie z trudem
przebijały się przez mrok popołudniowej pory.
Zamknąłem drzwi i sprawnym ruchem obu dłoni przywołałem hologram zegara. Nie miałem dużo czasu. Wieczór zbliżał się nieubłaganie, a musiałem dowiedzieć się kilku rzeczy i przygotować do nocnej
wyprawy.
Podszedłem do okna i naciskając przycisk na znajdującej się obok
konsolce, próbowałem zmienić obraz ciekłokrystalicznej szyby. Nic
się nie stało. Nacisnąłem raz jeszcze, ale obraz nie uległ zmianie,
nadal pokazując widok z okna.
Coś się zepsuło, pomyślałem sięgając po laserowy śrubokręt,
w którym znajdowały się wszystkie potrzebne narzędzia.
Szybkie badanie urządzenia potwierdziło moje przypuszczenia.
Wirus. Wyjątkowo złośliwy wirus. Zadomowił się na karcie danych
i paraliżował ekran niepotrzebnymi procesami, które w efekcie doprowadziły do zablokowania maszyny.
Sięgnąłem do znajdującej się w sejﬁe skrzynki narzędziowej
i wciągnąłem z niej sformatowaną kartę danych. Odinstalowałem
główny procesor, a w miejsce starej karty wsunąłem nową. Poczekałem chwilę aż zatrzaski ją złapią, po czym ponownie zainstalowałem
procesor. Zamknąłem obudowę i wklepałem sekwencję cyfr na małej
klawiaturze, a następnie szybko pozbierałem laserowe narzędzia, chowając je w śrubokręcie.
Ekran włączył się i ukazał się widok zza okna. Nacisnąłem przycisk na konsolce. Obraz się zmienił. Zbliżyłem kciuk do ekranu i dotknąłem w miejscu, w którym ukazał się odcisk palca. Aktywacja
przebiegła pomyślnie. Zostałem podłączony do Sieci.

...Wampir (zwany też upiorem) to ﬁkcyjna
istota o trudnej do wyjaśnienia genezie.
Według słowiańskich wierzeń, powstawał
z nie pogrzebanych (nie spalonych) zwłok,
stąd jego silne związki z własną rodziną
– jej dręczenie, jeśli nie dopełniła obowiązku wobec zmarłego, oraz stosunki mężczyzn-wampirów (zmarłych daleko od domu,
zaginionych i powracających) z własnymi
żonami. Jego dzieci mają dar rozpoznawania
wampirów i ich niszczenia. Wiara w wampiry
musiała nasilić się po przyjęciu chrześcijaństwa i zarzuceniu ciałopalenia. Znaczne
jej upowszechnienie oraz znajomość sposobów ich zwalczania sugeruje, że słowiański
wampir musiał mieć swój odpowiednik w innych kulturach...

Wieża Snów #10

61

literatura
...Czym tak naprawdę są wampiry? W ludowych
przesądach to krwiopijne stworzenia, często
w postaci dusz heretyków, przestępców czy
samobójców, które opuszczają cmentarz, aby
posilać się ludzką krwią. Samo słowo wampir
jest pochodzenia węgierskiego i oznacza
prawdopodobnie „diabeł” lub „wiedźma”...
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...Już w starożytności obawiano się ich,
przykładowo w Mezopotamii czy Grecji. Są
również ślady wiary w te stworzenia wśród
ludów
słowiańskich.
Słowiański
przesąd mówi, że trup pragnie krwi i wychodzi
z grobu, by wyssać ją z oﬁar, którymi staja
się jego krewni, a następnie inni. Oﬁary
również zamieniają się w wampiry...
...Wampir musi wrócić do grobu przed świtem, gdyż w świetle słonecznym traci swoją
moc. Co ciekawe, brak sił witalnych w organizmie sprawia, że stworzenie to nie posiada własnego odbicia w lustrze. Najczęściej atakuje swoje oﬁary we śnie, dręcząc
je dodatkowo obłędem. Aby go zabić, należy
wbić mu kołek osikowy w serce, a jego ciało
spalić na stosie. Są także przeciw wampirom inne metody, a mianowicie pewne zioła,
zaklęcia i święte symbole. W Europie środkowej popularnością cieszył się krzyż oraz
woda święcona...
Przeczytałem raz jeszcze notatki, a kiedy skończyłem, rozsiadłem
się wygodnie na fotelu i zamyśliłem głęboko. Czekał mnie iście emocjonujący i pracowity wieczór, to nie ulegało wątpliwości. Wiedziałem
też, że zadanie jest bardzo niebezpieczne i całkiem realna jest groźba
kalectwa, śmierci czy zamiany w wampira. Niemniej, cieszyłem się
z ogromu sprawy, którą przyjąłem na swoje barki.
Nie bałem się wyzwań, ani niebezpieczeństw. Byłem twardy. Życie
zmusiło mnie, abym mu się przeciwstawił. Jeśli bym tego nie zrobił, niechybnie czekała na mnie śmierć. Ale miałem też szczęście. Po
Galaktycznej Wojnie większość tych, którzy przeżyli, nie grzeszyło
inteligencją. Co więcej, ponad połowa dorównywała psom i małpom
– zwierzętom, które żyły przed wojną. Ja byłem bystry i miałem łeb na
karku, więc dość szybko znalazłem dla siebie miejsce w nowym świecie. Otwarcie wirtualnej szkoły było strzałem w dziesiątkę. Klientów
nie brakowało, kieszeń się napełniała, a szybko pojawili się chętni do
odkupienia złotego interesu. Początkowo odmawiałem, ale gdy naciski ze strony władzy stały się dość silne, nie miałem wyboru. Za
kwotę uzyskaną ze sprzedaży szkoły otworzyłem agencję detektywistyczną i przez ostatnie kilka księżyców zajmowałem się tropieniem
małżonków, na których padł zarzut zdrady. Nudna i spokojna praca.
Do dzisiejszego wieczoru.
Sprawdziłem godzinę. Najwyższy czas zbierać się do wyjścia.
Wszystkie potrzebne rzeczy schowałem do plecaka, który narzuciłem
na plecy. Otworzyłem drzwi i wyszedłem. Po zatrzaśnięciu klapy antywłamaniowej, zasunąłem drzwi i wklepałem sześciocyfrowy kod na
pilocie obsługującym wejście do mojej nieruchomości. Dopiero po
uaktywnieniu wszystkich zabezpieczeń, mogłem w spokoju udać się
do Laseczka – dzielnicy zamieszkałej przez sosno-ludzi.
* * *
Nadchodziła noc. Było dopiero dobrze po dwudziestej, ale w powietrzu dało się już odczuć nadchodzący chłód. Ciemność powoli
ogarniała miasto i odsłaniała piękno nieba, emanującego blaskiem
gwiazd. Tysiące lamp i witryn sklepowych rozjaśniało mroczne ulice. Ich różowe i seledynowe okręgi tworzyły niezapomnianą mozaikę
barw.
Wysiadłem z powietrznego tramwaju na przystanku końcowym.
Wir powietrza delikatnie ściągnął mnie na ziemię. Kiwnąłem ręką
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w kierunku kierowcy, a następnie wyciągnąłem z kieszeni paczkę
grzybowych papierosów. Lubiłem je palić przed każdą akcją, gdyż
wyostrzały zmysły i sprawiały, że nie czułem nudności. W procesie
ich tworzenia wykorzystywane były także odmiany grzybów halucynogennych, ale inne składniki niwelowały ich skutki u palaczy.
Zaciągnąłem się i wypuściłem dym z płuc. Niebieska mgiełka
uniosła się w powietrzu, po czym rozproszyła się w mroku. Odetchnąłem kilkakrotnie świeżym leśnym powietrzem dzielnicy Laseczek, w międzyczasie racząc się grzybowym skrętem. Gdy papieros
zbliżył się do ﬁltra, zdusiłem go w specjalnym pojemniku dla palaczy.
Żar z kiepa zetknął się z porcelanowym dnem popielniczki. Tlił się
jeszcze przez kilka sekund, po czym bezpowrotnie stracił swój ciepły,
czerwony płomień.
Ruszyłem przed siebie i po paru minutach marszu wkroczyłem do
właściwej dzielnicy Laseczek. Z tego co się orientowałem, to wszyscy
poszkodowani byli widziani w noc zabójstwa w barze „Leśny Strumyk”. Tam skierowałem swoje kroki.
Rozglądałem się po okolicy z mieszaniną nostalgii i zakłopotania
w sercu. Budynki nie zmieniły się wiele od czasu, kiedy bywałem tu
po raz ostatni. Śledziłem wtedy męża wpływowej damy, która była
przekonana, że jest perﬁdnie zdradzana. No cóż, myliła się. Jej mąż
okazał się świetnym facetem, który miał słabość do korzenio-kręgli.
W celu zagrania kilku sparingów przybywał do Laseczka wzbudzając
tym samym, podejrzenia żony.
Dziedziniec przed zabytkowym gmachem „Leśnego Strumyka”
był w kształcie deltoidu, porośnięty na krawędziach pomarańczowymi drzewami. Szedłem środkiem ścieżki wydeptanej przez kilka
pokoleń miłośników dobrej zabawy, rozkoszując się cudownym widokiem barw tworzonych przez liście drzew i nieliczne lampy rozświetlające mrok. Wreszcie wbiegłem energicznie po starannie umytych
schodach, podszedłem do wiekowego ochroniarza i podałem mu identyﬁkator. Ważność wygasła ponad sześć księżyców temu, ale strażnik
tego nie wiedział. Oddając identyﬁkator, stary człowiek powitał mnie
przyjaznym, ale kompletnie niezrozumiałym mamrotaniem. Mogłem
przejść przez drzwi.
Wszedłem do środka i moim oczom ukazała się niewielka sala
z obowiązkową szatnią, w której odpłatnie należało zostawić wszystkie cenne rzeczy, ponieważ właściciel lokalu nie odpowiadał materialnie za wniesiony bagaż. Oddałem dobytek niezbyt miłej kobiecie
z gatunku workowatych. Strasznie cuchnęła i dlatego sama starała
się, aby odprawa trwała jak najkrócej. Bezszelestnie pracujące silniki
przesuwały hak, na który zaczepiła małą klatkę z zawartością moich
kieszeni. Gdy pojemnik znalazł się w docelowym miejscu, za pomocą
systemu wpisała numer przechowania i zeskanowała siatkówkę mojego oka.
– Gdy będzie pan wychodził, pańskie rzeczy będą już czekać – zasyczała z powagą.
– Dziękuję – odparłem i szybko odwróciłem się, gdyż fetor stał się
nie do zniesienia.
Przede mną odprawie została poddana niska sosno-kobieta, która
teraz stała przy windzie. Zbliżyłem się do niej. Wyglądem przypominała standardowego przedstawiciela swojego gatunku; rozłożysta
korono-głowa,nikły korpus z dziuplą na wysokości klatki piersiowej,
dwie gałęzio-ręce i jedna konaro-noga, podzielona na kilkanaście korzenio-palców, za pomocą których poruszała się po podłożu. Na zdecydowanie ludzkiej twarzy znajdowało się wiele zmarszczek, których
ilość rosła w momencie zaciskania powiek.
Przyglądałem się temu osobnikowi z mieszaniną strachu i fascynacji. Była półnaga. Jej ciało, szczupłe, sprężyste i kształtne, prezentowało się nadzwyczaj zdrowo i budziło podziw. Pomimo ogromnego
wachlarza atrybutów, sprawiała wrażenie strasznie delikatnej i przestraszonej.
Minęło kilka minut, ale winda nie zjechała. Sosno-kobieta wyciągnęła z torebki zbiór kart i wybrała jedną, na której było napisane
„LEŚNY STRUMYK”. Gałęzio-ręce trzęsły się trochę, kiedy wsuwała ją w czytnik maszyny.
Rozległo się syczenie pary, a potem do naszych uszu dotarł metaliczny szczęk, po którym winda ruszyła pionowo w dół. Drzwi się
otworzyły, weszliśmy do środka, a sosno-kobieta nacisnęła przycisk
„Bar”. Pomieszczenie zadygotało nieznacznie i ruszyło w górę.
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Prosze być za kfatrans w pokojó dla wipuf. Będę tam na pana
czekał. Mogę pomuc pży sprawie z wampirem. Pozna mnie pan po
pelerynie. Do zobaczenia
Podpis był nieczytelny.
Musiałem przyznać, że pomimo błędów list mnie zaskoczył. Skąd
jego autor wiedział, że prowadzę tę sprawę? Postanowiłem się dowiedzieć. Dopiłem piwo i kierując się wskazówkami barmana, skierowałem się do pokojów VIP-ów.
Wszedłem do środka. We wnętrzu panował spory półmrok. Nie
było tłoku, jedynie kilka sylwetek najbardziej zapalonych pijaków pochylało się nad drinkami. Nigdzie nie widziałem postaci z peleryną.
Dyskretnie powitałem stojącego przy drzwiach strażnika i zapytałem
o nadawcę listu. Ochroniarz wskazał na najodleglejszy fragment sali.
Skinąłem głową w podziękowaniu i ruszyłem pomiędzy stoliki.
Stał w dalekim rogu baru, był wysoki. Wznosił się ponad sześć
stóp ponad poziom posadzki. Za nim, na fragmencie unoszącej się
w powietrzu podłogi, odwrócony tyłem do mnie, na fotelu siedział
człowiek w pelerynie.
Powoli odpychał się nogą od ziemi, wprawiając krzesło w ruch.
Podszedłem bliżej. Z tyłu widziałem jedynie kasztanowo-czarne włosy i fragment kolorowego uniformu z czarną peleryną. Osobnik nie
odzywał się, choć domyślałem się, że był świadomy mojej obecności,
odkąd przekroczyłem próg pokoju dla VIP-ów. Pomyślałem, że jako
gość dam mu szansę rozpoczęcia konwersacji. Oparcie krzesła odchyliło się jeszcze kilka razy zanim usłyszałem:
– Miło cię widzieć, przybyszu… – odezwał się głos. – Pewnie
chcesz wiedzieć, po co cię przywoływałem?
– Z całą pewnością – odparłem trochę zdezorientowany.
– To dobrze – powiedział tajemniczy człowiek i dodał coś w jakimś dziwnym języku.
Zdębiałem. Albo jest szalony albo ja odchodzę od zmysłów, pomyślałem i nagle poczułem dziwne uczucie, że tajemniczy mężczyzna potraﬁ czytać w mojej głowie. Nie, to absurdalne – zganiłem się
w myślach.

W tym właśnie momencie właściciel głosu odwrócił się i mogłem
go zobaczyć w całej okazałości.
Cofnąłem się o krok niepewnie i w strachu poruszając ustami. Patrzyłem w zdumieniu.
Nadawcą listu był potężny mężczyzna. Nie był gruby, ale jego ciało
okrywała dość luźna skóra, która napinała się w momencie nabierania
powietrza. Miał na sobie ciemny garnitur, spod rękawów którego wystawały trupio-blade dłonie. Na jego twarzy widniał krwawy uśmiech
i dwa długie kły, niewątpliwie służące do wgryzania się w ciało.
Cofnąłem się odruchowo i potknąłem. Strach nakazywał uciekać
przed tym osobnikiem. Trząsłem się z przerażenia, a moje usta drżały.
Chciałem krzyknąć, ale tajemniczy mężczyzna przemówił.
– Nie bój się. Nie mam wrogich zamiarów. Wiem, że jesteś zdezorientowany. Nie bój się. Wszystko wyjaśnię – powiedział podnosząc
zamkniętą dłoń.
– Je… jesteś wampirem? – zapytałem, z trudem formułując zdanie.
Pierwszą sylabę zaakcentowałem przenikliwym skrzekiem.
Zapytany umilkł i poruszył się niezgrabnie, nim odezwał się ponownie.
– Nie jestem wampirem. Jeszcze nie… – spojrzał na mnie pustym
wzrokiem. – Będę nim dziś o północy, o ile nie poddam się rytuałowi
spalenia ciała.
Zamrugałem nerwowo i potarłem dłonią policzek.
– Hmm… Ach tak. Musisz mi wybaczyć, ale nie znam się na wampiryzmie. Dopiero od kilku godzin interesuję się sprawą.
– Wkrótce zrozumiesz – odparł, wciągając rękę. – Nazywam się
Brock.
Spojrzałem zaskoczony na wyciągniętą dłoń, ale po chwili uścisnąłem ją w delikatny sposób.
– Vlade. Detektyw Vlade.
Gestem zaprosił mnie do stolika. Ostrożnie wszedłem po drewnianych schodach na wyższy poziom. Nie dałem się jednak namówić ani
na to, bym usiadł, ani na to, bym coś zjadł lub wypił.
– A zatem… Czemu mnie wezwałeś? Bo chyba nie po to, aby wyssać soki z mojego ciała.
Brock spojrzał na mnie spod uniesionych brwi.
– Nie. Oczywiście, że nie.
– Więc dlaczego?
– Widzisz detektywie… – zaczął swoją opowieść. – Zostałem
wczoraj w nocy zaatakowany przez wampira. Stało się to dość wcześnie, myślę, że było dobrze przed północą. Gdy ocknąłem się i poczułem strasznie słaby, skierowałem swoje kroki do grupy religijnej, do
której należę…
– Krzyż i święcona woda! – przerwałem tok wypowiedzi.
Brock gwizdnął cicho.
– Widzę, że się przygotowałeś do zadania – uśmiechnął się krzywiąc usta. – Tak, krzyż i święcona woda. Wierzymy, że za ich pomocą
można unieszkodliwić wampira. Szukamy jednak kandydata, który
podjąłby się tego arcytrudnego zadania – zawiesił na chwilę głos.
– Dalibyśmy mu siłę, którą mógłby przeciwstawić potworowi. Gdyż
musisz wiedzieć, że nikt nie może zmierzyć się z wampirem. Po prostu przegra z kretesem. Wampiry są strasznie silne. Chcemy jeszcze
dzisiaj w nocy go zabić, a potem poddać mnie spaleniu, zanim moja
dusza stanie się potępiona.
Milczałem, czekając na kolejne słowa opowieści mężczyzny.
Brock jednak zamilkł. Stał odwrócony i wyglądał przez okno na pomarańczowe drzewa znajdujące się na dziedzińcu.
Zapadła niezręczna cisza, którą postanowiłem przerwać.
– Nadal nie wiem, dlaczego chciałeś się ze mną widzieć.
Mężczyzna wbił wzrok w podłogę.
– Widzi pan detektywie… Wybraliśmy pana do tego zadania – powiedział spokojnie.
W zdumieniu rozdziawiłem usta i potrząsnąłem głową.
– Jak to mnie?
– Po prostu jest pan najlepszym kandydatem do zabicia wampira
i uwolnienia miasta z terroru. – Brock mówił jak poeta. Co prawda,
wypowiadane zdania były urywane, ale za to było w nich coś, co powodowało, że ich forma była wzniosła.
Dotknąłem palcami skroni i starałem się ogarnąć umysłem wizję
pogromcy wampirów, z którą miałem się zmierzyć.
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Po upływie kilku sekund winda się zatrzymała, drzwi otworzyły,
a my wyszliśmy i ruszyliśmy białym korytarzem przed siebie. Jego
wylot był zamknięty metalową kratą, obok której znajdowała się
szczelina na karty. Gdy doszliśmy, moja towarzyszka wsunęła swoją
kartę w szczelinę. Krata odsunęła się ze zgrzytem. Uderzyła nas szaleńcza muzyka w pozytywnym klimacie.
Weszliśmy do obszernej sali, spowitej w lekkim mroku.
Towarzysząca mi sosno-kobieta zniknęła natychmiast po odsunięciu się kraty, więc spokojnie ruszyłem w kierunku barmana, który stał
za ladą i rozlewał drinki. Usiadłem przy końcu baru, w taki sposób,
aby widzieć całą salę. Nie znosiłem siedzieć tyłem do bawiących się
imprezowiczów. Szczerze mówiąc, nienawidziłem tłumów. Chmury
grzybowego dymu wisiały w sali niczym mgła zbierająca się przed
wieczorem. Zgiełk głosów mieszał się z hałasem śmiechu i trzeba
było mocno się wysilać, żeby coś powiedzieć.
Krzycząc głośno do barmana zamówiłem korzenne piwo, po czym
kontynuowałem obserwację sali. Czułem na sobie wzrok wielu osób,
co powodowało u mnie małą frustrację. Nie przyszedłem tutaj ani na
podryw, ani na łowy. Rzucane w moją stronę spojrzenia bardzo mnie
denerwowały, ale też przypominały o drapieżniku, który czeka tylko
na chwilę samotności i bezbronności potencjalnej oﬁary.
Obserwację sali i degustację piwa przerwał niespotykany dotychczas przeze mnie gość. Do baru podszedł osobnik z rasy glutoadów.
Droga którą przebył poznaczona była śluzem i fragmentami glutów.
Obcy podszedł do mnie i obok mojego kufa położył złożoną na pół
kartkę. Zerknąłem na niego z nieukrywaną ciekawością, lecz nie odwzajemnił spojrzenia. Wbił wzrok w podłogę, delikatnie odwrócił się
i odszedł, zostawiając na parkiecie kolejną część tworzących go glutów. Po chwili zza ściany wyjechał robot czyszczący i zabrał się do
sprzątania pozostałości po niezwykłym gościu.
Odkleiłem kartkę od lady, starając się, aby ze śluzem mieć jak najmniej wspólnego. Udało się. Na kartce roiło się od błędów ortograﬁcznych.
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– A jeśli odmówię?
Brock westchnął ciężko i wzruszył ramionami. Kiedy się odezwał,
w jego głosie był spokój i ból.
– Nie odmówisz. Jesteś zbyt ambitny, a poza tym dobrze zapłacimy. Do końca życia nie zabraknie ci grzybków halucynogennych.
Odszyfrowanie emocji zawartych w jego głosie nie było łatwe, ale
odniosłem wrażenie, że słyszałem w nim niesmak.
Brock zapatrzył się w panoramę miasta za oknem i dopiero po
chwili odwrócił się. Głowę trzymał wysoko, ale nie ośmielił się spojrzeć w moje oczy.
Pokręciłem głową, a wampir przysiadł wolno na skraju fotela.
Wyglądał jak uosobienie rozpaczy. Patrzyłem na niego bardzo długo,
zanim się odezwałem.
– No dobrze, powiedzmy, że się zgodzę. Co wtedy?
Spojrzeliśmy sobie znacząco prosto w oczy.
– Dokładnie, to nie wiem, ale myślę, że zostaniesz łowcą wampirów służącym mojemu kościołowi. Byłbyś kimś w rodzaju anioła…
– Anioła? – wybuchnąłem śmiechem. – Widziałeś kiedyś anioła
z dziobem i kuprem?
Brock spojrzał na mnie z wyrzutem, jakiego jeszcze u niego nie
widziałem.
– Anioła nie poznaje się po wyglądzie, ale po sercu i po czynach.
– Tak, wiem – wymamrotałem słowa przeprosin, czując straszny
wstyd. Zastanawiałem się, dlaczego właśnie taka była moja reakcja?
Nie znalazłem odpowiedzi.
– Daj spokój. Też bym tak zareagował na twoim miejscu. Na sprawy religii społeczeństwo prawie zawsze reaguje śmiechem – odparł
krzywiąc się. – Przemyśl tę sprawę. Dam ci kilka chwil.
Pogrążyłem się w obliczeniach. Jedna część mojego umysłu, podpowiadała mi, że nie mam żadnych zobowiązań na kilka następnych
dni i mogę w pełni oddać się zajęciu łapania wampirów. Druga część
umysłu dokonywała oceny ważności zaległych spraw. Było ich stosunkowo mało – dwie śmiesznie łatwe zdrady małżeńskie, które rozwiązałem, lecz nie zdążyłem poinformować zleceniodawców. Poza
tym byłem ostatnio raczej bezrobotny.
– Dobrze, zgadzam się.
Brock miarowo pokiwał głową.
– Nie ukrywam, że cieszy mnie twoja decyzja – powiedział, a na
jego ustach pojawiła się namiastka uśmiechu. – Teraz jednak, będziesz
musiał w pełni słuchać moich poleceń. Rozumiemy się?
– Jasne.
– Spójrz – zaczął cicho, grzebiąc w torbie leżącej za stolikiem.
– To jest pigułka, która na zawsze zmieni twój organizm. Zwłaszcza
układ odpornościowy, jak i pobudzi wszystkie twoje zmysły.
– Ten niebieski kamyk? – zamrugałem zdziwiony.
– Tak. Połknij go, a po paru chwilach przejdziesz prawdziwą metamorfozę.
Zawahałem się, ale ostatecznie zwyciężyła ciekawość i zamiłowanie do ryzyka. Połknąłem pigułkę i poczułem jak fala ciepła przetacza
się przez mój przełyk wędrując aż do żołądka.
Przez chwilę nic się nie działo. Czułem tylko delikatne ciepło
rozchodzące się po całym ciele, jakbym wypił grzane piwo korzenne w środku zimy. Dopiero po paru minutach moje kończyny zaczęły
się intensywnie ruszać w niekontrolowany przeze mnie sposób, a po
plecach przetoczyły się zimne dreszcze. Na oczy spadła mi czerwona
zasłona, a w umyśle pojawiły się psychiczne impulsy wbijające się
w mózg niczym igły w plecy pacjenta podczas zabiegu akupunktury.
Ucisk na umysł pogłębiał się z każdą sekundą, aż doszedł do momentu, w którym nie byłem w stanie go wytrzymać. Gdy ujrzałem przed
oczami białe drzwi, otworzyłem je i straciłem przytomność.
* * *
Ocknąłem się czując tarmoszenie ręki. Ktoś mnie próbował obudzić! Tylko kim był i czego chciał? Z niechęcią otworzyłem oczy
i ujrzałem ciągnącego mnie za ramię Brocka. Wyglądał na zaniepokojonego. Gdy spostrzegł, że moja świadomość wróciła, odetchnął
z wyraźną ulgą.
– Bogu niech będą dzięki! Już się zaczynałem niepokoić – westchnął ciężko i potarł policzki dłońmi. – Ale na szczęście wszystko się
udało i jesteś gotowy do walki z potworem.
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– Czy… jestem… aniołem? – wyszeptałem i poczułem, że ten wysiłek spotęgował ból głowy.
– Tak. Jesteś aniołem. Nie martw się złym samopoczuciem. Zaraz
przejdzie.
Rzeczywiście, ból szybko mijał, ale dziwne uczucie pozostawał
nadal. Czułem jakby mój umysł był wołany i siłą przyciągany w inne
miejsce.
– Co mi jest? – zapytałem Brocka. – Czuję, jakby ktoś wołał w moim umyśle.
– Wszystko w porządku. Wampir poczuł twoją obecność i dlatego
przywołuje cię w miejsce konfrontacji. Tam się z nim zmierzysz i tam
go pokonasz… – przerwał i spojrzał na zegarek. – Idź już. Idź i zwalcz
potwora… Tylko pamiętaj! Użyj swojej mocy!
– Jak jej użyć?
– Wszystkiego się dowiesz, kiedy przyjdzie odpowiednia pora.
Serce i umysł ci powiedzą. Niech Bóg będzie z tobą.
Otworzyłem okno i wyskoczyłem na dziedziniec pogrążony
w mroku.
* * *
Nowy Szczecin był miastem strasznie niespokojnym, niestałym
i zbudowanym w nieregularny sposób. Kanciaste czterdziestopiętrowe bloki mieszkalne sięgały niemal nieba, natomiast w bliskim sąsiedztwie znajdowały się rzędy niskich budynków oraz małych sklepów, które dopełniały obrazu nieładu. Wszelkie pagórki i wgłębienia,
parki i deptaki, rzeki i jeziora, były tak usytuowane pomiędzy olbrzymimi biurowcami i osiedlami mieszkalnymi, że momentalnie nasuwało się pytanie o wiedzę i wyobraźnię architektów projektujących
Nowy Szczecin.
Miasto od dłuższego czasu rozrastało się wzwyż, gdyż okoliczne
lasy zostały uznane za pomniki przyrody i za ich wycinkę władza karała śmiercią. Rozrost Nowego Szczecina stanowił jednak zagrożenie
dla linii kolejowych i tramwajowych, ponieważ wyższe piętra budowane były w miejscu istniejących torowisk. Dlatego obecnie pojazdy
szynowe poruszały się po napowietrznych torach, ponad domami. Pytanie jednak, co się stanie w przyszłości, wciąż pozostawało aktualne. Wiadome też było, że problem tras pociągów i tramwajów wróci
szybciej niż ktokolwiek mógł się tego spodziewać.
Nie pozwalałem sobie na czysto ﬁlozoﬁczne rozważania. Miałem
ważniejszy problem na głowie. Gdziekolwiek przebywał w tym momencie wampir, nie ulegało wątpliwości, że trzeba go pokonać. Głos
wzywał z jednej z najbardziej wysuniętych dzielnic Nowego Szczecina. Z dzielnicy zwanej Złom.
Niegdyś ta część miasta nazywała się Załom – od fabryki kabli
znajdującej się na jej terenie. Z czasem okolica wymarła, fabryka upadła, a mieszkańcy w poszukiwaniu pracy przenieśli się w inne rejony
Nowego Szczecina. Z nazwy dzielnicy w zaskakujący sposób wypadło „a” i został Złom, co na pewno pasowało do wyglądu, jaki można
było zaobserwować odwiedzając tę część miasta.
Przeszedłem spory kawałek na północny wschód główną ulicą Laseczka, w stronę postoju taksówek. Przywołałem pierwszego z brzegu kierowcę. Niebieskowłosy taksówkarz otworzył drzwi pojazdu
i uprzejmym gestem wskazał mi miejsce w wozie.
– Dokąd jedziemy? – spytał.
– Na Złom, proszę – odrzekłem spokojnie.
Kierowca odwrócił się, z niedowierzaniem wytrzeszczając oczy.
– Chyba żartujesz, kolego. Taki kurs będzie kosztował podwójnie.
– W porządku. Dostaniesz potrójną zapłatę, jeśli się pospieszysz.
Taksówkarzowi oczy zaświeciły się z podniecenia.
– Robi się szeﬁe! – krzyknął i uruchomił pojazd.
Ruszyliśmy.
Nigdy nie byłem w tej dzielnicy, podobnie jak większość mieszkańców Nowego Szczecina, która znała Złom tylko z jej fatalnej reputacji. Z mrożących krew w żyłach historii opowiadanych przy korzennym piwie i innych mocnych trunkach, wynikało że jest to okolica
opanowana przez duchy i inne upiory. Nieliczni, którzy odważyli się
naocznie sprawdzić prawdziwość tych historii, niczego nie zobaczyli
i dementowali pogłoski o nadnaturalnych mieszkańcach. Pomimo to,
fantastyczne opowieści nadal powstawały, a ich autorami najstrasz-

literatura
Wampir uciekał nie wiedząc dokąd, niczym szaleniec. Droga, którą
wybierał, najeżona była przeszkodami i pułapkami, które spowalniały
bieg. Uciekinier miał oczy szeroko otwarte, jęczał i płakał, a co chwila odwracał się za plecy. Wiedziałem co czuje i dlatego absolutnie nie
dziwiło mnie jego zachowanie. Wpadł w panikę, gdyż wiedział, że
próbuje uciec przed nieuniknionym. Przed czymś, co zaślepiło jego
owładnięty żądzą krwi umysł i przeraziło tak wysoce, że zatracił
resztki wampirzej osobowości. Był zaszczuty w pułapkę przygotowaną przez Dobro. Niewyobrażalne Dobro. Przed tym nie było ucieczki.
Wampir o tym wiedział, ale walczył i starał się uciec.
Wpadliśmy na dziedziniec leżący na terenie starej fabryki kabli
„Załom”, o czym informowała metalowa tabliczka podgryziona rdzą.
Zmniejszyłem dystans dzielący mnie od uciekającego wampira i wyglądało na to, że będę go zmniejszał z każdym kolejnym krokiem.
Krwiopijca wyraźnie słabł, co oznaczało, że dogonienie go było tylko
kwestią czasu.
Miałem wrażenie, że czas nagle zwolnił. Przed nami pojawiła się
kilkumetrowa ściana. Droga ucieczki była zablokowana. Wampir zatrzymał się i powoli odwrócił. Na mój widok potrząsnął głową z niedowierzaniem, a potem rozchylił szczęki i wysunął ruchliwy język.
Stanąłem kilka metrów od bestii. Rozstawiłem szeroko nogi i przygotowałem się na atak. Wampir wydał z siebie żałosny, rozdzierający
ryk i rzucił się na mnie. Odskoczyłem. Napastnik nie zdążył zareagować, potknął się o wystający kamień i upadł. Z wściekłością wbiłem
ciężki bucior w jego głowę. Zawył z bólu i niewytłumaczalnym odruchem chwycił mnie mocno za nogę i oderwał od podłoża.
Fakt, że zostałem ciśnięty o betonową ścianę, dotarł do mnie
w momencie zetknięcia się z nią. Moje poobijane ciało ześlizgnęło się
i z hukiem wylądowało na stercie śmieci. Z trudem się podniosłem,
nie mogąc przez parę sekund odzyskać jasności widzenia. Wampir to
wykorzystał rozciągając szeroko moje ramiona. Nim zdążyłem się zorientować, wpił się ostrymi kłami w moją szyję.
W tym momencie, wykorzystując nieuwagę napastnika, wyciągnąłem z kieszeni naostrzony osikowy kołek wymoczony wcześniej
w święconej wodzie i z całej siły wbiłem mu go w ramię.
Bestia zawyła z bólu, odrywając kły od szyi i puszczając moje
ciało. Gdy krwiopijca zajęty był wyrywaniem obcego przedmiotu ze
swojego ciała, drugim kołkiem uderzyłem go w twarz.
Wampir dostał szału. Syczał i skrzeczał groźnie, wyginając ciało
w pozycje niemożliwe do wykonania dla normalnej istoty, po czym
nie mogąc ustać na nogach, upadł na ziemię.
Otworzyłem usta i nabrałem powietrze w płuca, by wykrzyknąć.
– W imię Dobra, gińńńń!
Mój głos utonął w rozdzierającym ryku bestii, który wydobył się
z jej gardła, gdy wbiłem kołek w serce. Krzyk oﬁary po chwili przeszedł w cichy charkot. Zobaczyłem jak otwór gębowy wampira wypełnia się krwią. Strumień szkarłatnej cieczy trysnął z jego ust ochlapując moje ubranie. Półprzymknięte oczy świeciły białkami, a z nosa
wyciekała gęsta, żółta ciecz. Po krótkiej chwili umierające ciało zajęło
się ogniem.
Wampir zginął.
Odpełzłem w pośpiechu, patrząc jak pomarańczowe płomienie
połykają potwora. Celowo obserwowałem ostatnie podrygi ciała, aby
być pewnym w pełni wykonanego zadania. Z trudem przełknąłem ślinę, podniosłem się i kontynuowałem wpatrywanie się w powoli gasnące ognisko.
Mój pierwszy przeciwnik zamienił się w kupkę popiołu. Powinienem być zadowolony, lecz niejasne przeczucia mówiły, że to dopiero
początek drogi. Czułem, że moja walka z krwiopijcami dopiero się
zaczyna, a pierwszym sukcesem podpisałem na siebie wyrok śmierci.
Wampiry z całą pewnością nie podarują mi śmierci swojego brata.
Zacisnąłem zęby, próbując zapanować nad coraz silniejszym drżeniem łydek. Odmówiłem w duchu krótką modlitwę. Walka z wampirami była moją jedyną szansą na przeżycie.
Odetchnąłem głęboko i jęknąłem, z wysiłkiem podnosząc się z ziemi. Wyczerpany, powoli ruszyłem w kierunku zaludnionych części
miasta. Zapalając grzybowego papierosa, nie czułem strachu.
– Jestem przecież aniołem… – mruknąłem wypuszczając z płuc
gryzący dym.
Szczecin, styczeń 2006 r.
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niejszych były osoby, których nawet ciężkim dźwigiem nie udałoby
się zaciągnąć w okolice Złomu.
Po kilkuminutowej podróży, taksówka zatrzymała się na granicy
dzielnicy. Zapłaciłem i wsiadłem. Moim oczom ukazały się puste skorupy bloków mieszkalnych.
W głowie kołatała mi dziwna myśl, a raczej słowo. „Chodź”, wołało i przyzywało. Ruszyłem.
Nie znałem nazw ulic i pomimo najszczerszych chęci, nie mogłem
poznać. Znaki i tabliczki były zniszczone lub nieczytelne. Tablice
z kierunkami zwisały smętnie, pokazując niewiarygodne kierunki,
więc nawet nie starałem się ich odczytywać. Próbowałem za to orientować się w przestrzeni za pomocą położenia gwiazd. Nie pomogło
mi to jednak bardziej niż pokryte rdzą tablice. Posuwałem się przed
siebie, idąc za głosem wołającym w mojej głowie.
Okolica była okropna. Puste domy i sklepy stały zaniedbane
i opuszczone. Zapuszczone trawniki zostały zaatakowane przez niekontrolowaną ilość chwastów. Spróchniałe drzewa przechylały się do
ulicy, jakby miały upaść i zmiażdżyć budynki stojące po drugiej stronie jezdni. Obrazu nędzy i rozpaczy dopełniał rozpadający się beton
położony na drodze, po której musiałem się poruszać.
Ulica robiła się coraz szersza i po chwili znalazłem się na placu
sporej wielkości. Tu i ówdzie leżały pozostałości po targowisku, które
kiedyś znajdowało się w tym miejscu. Dookoła walały się części zwykłych, składanych stolików, na których handlarze sprzedawali jedzenie oraz stare graty wygrzebane ze strychów i piwnic. Teraz jednak to
miejsce było opuszczone.
Ruszyłem dalej i wszedłem w wąską uliczkę. Wokół mnie wszystkie domy były pomalowane na żółto, miały zamurowane drzwi,
a okna z potłuczonymi szybami były niechlujnie pozabijane deskami.
Wszystkie, za wyjątkiem jednego – stojącego wolno bliźniaka.
Podszedłem bliżej. Głos w mojej głowie wariował, co oznaczało,
że wampir jest piekielnie blisko.
Ponad nie zamurowanymi drzwiami widniał napis w nieznanym
języku. Numer domu pokryty był rdzą. Nacisnąłem klamkę, jednak
drzwi nawet nie drgnęły.
Nagle głos w moim umyśle zawył tak głośno, że bałem się aby
mi głowa nie pękła. Nie zdążyłem otrząsnąć się, gdy zza pobliskich
zarośli dobiegł głośny szelest. Przełknąłem głośno ślinę, a następnie
z rosnącą trwogą zacząłem rozglądać się dookoła. Szelest powtórzył
się, a następnie przerodził się w potężny ryk, który dogłębnie mną
wstrząsnął. Po krótkiej i pełnej napięcia chwili, ryk zabrzmiał raz
jeszcze i zza drzew wystrzeliła trupioblada paszcza z dwoma błyszczącymi kłami.
Zaparło mi dech w piersiach na widok rozdziawionego pyska stwora. Wampir znowu ryknął i zbliżył się do mnie. Z obawą cofnąłem się
o parę kroków. Diabelski ryk zmienił się teraz w mrożący krew w żyłach syk. Zobaczyłem jak napastnik rzuca się na mnie. Zareagowałem
błyskawicznie, ale nie byłem dość szybki. Poczułem jak potężne pazury rozdrapują mi twarz, a ogromny ból rozsadza czaszkę.
Wampir schylił swoje usta ku mojej szyi próbując ugryźć. Ostre,
ociekające śliną zęby kłapnęły, ale zdołałem uchylić się od zabójczego
ciosu. Do mojego nosa dotarł paskudnie cuchnący zgnilizną oddech,
który sprawił, że o mało się nie udusiłem.
„Boże, dopomóż mi”, pomyślałem.
W tym momencie poczułem niezwykłą siłę rozsadzającą mój organizm. Pozytywna energia krążyła po moim ciele, od czubków palców u nóg, po koniuszki włosów. Wampir zawahał się, a z jego upiornych ust dobiegł pełen zawodu jęk. Uderzyłem w ciemno i traﬁłem
go w pysk. Natychmiast stwierdziłem, że nacisk napastnika na moje
ciało zmniejszył się, a po chwili znikł zupełnie. Otworzyłem oczy
i rozejrzałem się. Wampir znajdował się niecałe pięćdziesiąt metrów
ode mnie i uciekał. Uciekał! Niebywałe. Nie zastanawiając się długo,
wstałem i rzuciłem się w pogoń za uciekającą bestią.
Biegłem potykając się o leżące na ziemi śmieci, wystające konary
drzew, niewidzialne przeszkody, ocierając się boleśnie o gałęzie i ściany domów. Było tak ciemno, że widziałem jedynie mgliste zarysy najbliższych budynków i drzew. Pot zalewał mi oczy, spływał po twarzy
i zatrzymał się na pokaleczonym dziobie, w którym czułem słodkawy,
metaliczny smak krwi. Jednak nic mnie nie mogło powstrzymać. Musiałem złapać krwiopijczą bestię.
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Hej, czarodzieje
przybywajcie, chciałbym znowu z wami pogadać!
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Nie pamiętam zbyt wiele. Prawdopodobnie z powodu zabiegu magicznego, któremu wbrew mej woli zostałem poddany. Skuteczność
owej praktyki nie była jednak całkowita i sądzę, że uczyniono to celowo, abym zachował w pamięci coś na kształt snu, który mocno zapadł
w podświadomość i stał się niewymazywalny. Stało się inaczej. Jestem
pewien, że nie był to sen, lecz jawa i wszystko, co udało mi się zapamiętać, zdarzyło się naprawdę. Moje luki w pamięci są więc usprawiedliwione. Pozwolono mi notować, ale aparat fotograﬁczny i dyktafon
zabrano. Notatki gdzieś przepadły, a jestem przekonany, co do faktu, że
je robiłem, bo taki mam obyczaj. Próbuję więc rekonstruować wydarzenia z pamięci, która w obliczu doznanego „urazu” mocno ucierpiała,
co niewątpliwie wpłynie na ilość i jakość szczegółów i z pewnością na
chronologię opisywanych zdarzeń. Również nie mam pewności, co do
nazw, imion i nazwisk, pewności co do tego, na ile są autentyczne, a na
ile wytworem mojej wyobraźni, która została uruchomiona bezwiednie
podczas wytężonych prób przypomnienia sobie „jak to było”.
Magister Etna Pinatubo, a właściwie magi-ster Etna Pinatubo, została
przydzielona mi na przewodniczkę po uczelni, czym nie była zachwycona, na początku wręcz wściekła i wrogo do mnie nastawiona, ale potem
jej przeszło – nie wiem dlaczego. Wyraźnie poprawiał jej się humor, gdy
w okolicy kręcił się niejaki Wezuwiusz Krakatau, też zresztą magi-ster.
Oboje pracowali w Instytucie Piromagicznym, od niedawna jak sądzę,
nad czymś dla nich niezwykle ważnym, a moja obecność niechybnie im
w tym przeszkadzała. Niestety dla nich, a na szczęście dla mnie, decyzję
o tym, że to oni właśnie będą się mną opiekować, podjął sam Rektor,
Jego Mag-Niﬁcencja. Wiem, że z nim rozmawiałem, ale nic poza tym
nie pamiętam, oprócz jakiś mało istotnych drobiazgów: wąchał, a może żuł liście klonu, w jego gabinecie oprawione w drewniane rzeźbione
ramy, niczym obraz, wisiały dziurawe, nie prane skarpety a wokół roztaczała się aura czegoś bardzo starego, ale nie takiego stu, dwustuletniego,
lecz takiego, co ginie w mrokach tysiącleci. Nie pamiętam jak ten stary
człowiek się nazywał, nie pamiętam jego twarzy, postury, ni żadnego
innego szczegółu związanego z jego osobą, pozostało jedynie wrażenie,
że był stary, bardzo stary.
Uniwersytet imienia A. Merlina (Alfonsa czy Ambrożego? a może
Alojzego?) to przedziwne miejsce, w którym pradawne i nowoczesne
style architektoniczne łączą się bez ładu i składu, jakby budowniczowie
z rożnych epok jednocześnie pracowali nad wznoszeniem tego przybytku wiedzy, według swych odrębnych kanonów. Kamienna romańskość
ustępuje bez ostrzeżeń, z zaskoczenia stali, aluminium i szkłu, monumentalny gotyk, rzędom drewnianych chat krytych strzechą, a gdzieniegdzie wdepnąć można do półziemianki z czasów neolitu. Miałem
nadzieję, że natknę się na replikę egipskiej piramidy, ale niestety takiej
budowli nie było. Za to kręgi kamienne i trylity spotykałem w prawie
każdym parku. Nie mogłem skojarzyć charakteru budowli z jej przeznaczeniem i odniosłem wrażenie, że rządził tu czysty przypadek; myślałem, że to kościół, a to była stołówka akademicka. Potęgowało to u mnie
wrażenie chaosu i nierealności, było męczące i przyprawiało o zawroty głowy. Mieszkańcy tego sporego miasteczka-uczelni czuli się tutaj
jednak nad wyraz dobrze, zdecydowanie na miejscu i u siebie. Zresztą,
zdziwiłbym się gdyby było inaczej.
Zakwaterowano mnie w budynku o cechach neogotyckich w niewielkim, ale niezwykle wysokim pokoiku na parterze, o skromnym
wyposażeniu, które, jak sadzę, tutaj było standardem. Kominek, świece
i marna o niewielkiej mocy świetlówka, która jak się potem dowiedziałem, okazała się być świetliwką, czyli świetlówką nie na prąd, lecz na
świetliki. Oględnie rzecz komentując było fatalnie, bo zimno, ciemno
i ponuro, a na dokładkę, mimo, że to lato, czułem wilgoć, której serdecznie nie cierpię.
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Początkowo ciągała mnie za sobą Etna, na zmiany z Wezuwiuszem,
ale potem mogłem już pętać się sam, co czyniłem z wielką ochotą, bo
szczególnie na wycieczkach lubię niezależność. Za sprawą listu żelaznego podpisanego przez Jego Mag-Niﬁcencję miałem wstęp prawie wszędzie; do każdego instytutu czy na każdą salę wykładową. Wkrótce odżyło we mnie uczucie studenckiej swobody i wolności, które dało swój
wyraz w pewnej piwiarni o dziwacznej nazwie „Pod spadającą beczką”.
Rozpocząłem „studia” jako wolny słuchacz.
Na początek odwiedziłem, z przyczyn oczywistych, Instytut Piromagiczny również czyjegoś imienia, ale… zapomniałem czyjego. Umówiłem się z Etną przed bramą i długo na nią czekając zastanawiałem, czy
aby czegoś nie poplątałem w geograﬁi uczelni i jestem nie tam, gdzie
należy. Stałem bowiem przed bramą z napisem baza transportowa. Etna
oczywiście spóźniła się i ciągnąc mnie za rękaw przekroczyliśmy progi
bazy. Klucząc między jakimiś budynkami dotarliśmy do baraku z blachy
falistej, w którym mieścił się instytut. Etna zajęła się swoim studentami,
a ja zostałem sam na korytarzu. Z braku zajęcia zabrałem się za studiowanie rozkładu zajęć. Oto on: wstęp do pirologii, piromancja statystyczna, piorunika, kordytologia, eksplograﬁka, chromodynamika udarowa,
modelowanie piroplastyczne, bomberystyka, wulkanizacja, magmomagia, detonizm, implonika i kolapsonika, oparystyka i tumanograﬁa, metodyka pirologii, pirostatyka i pirodynamika, eksplodystyka zwłoczna
i bezzwłoczna, chronograﬁa wybuchów, eksplodologia, odgromizm,
iskrionika i skraniometria, iluminologia itp. Potem przerzuciłem wzrok
na tablicę ogłoszeń: poszukuję różdżki teleskopowej 3/g, w zamian oddam Wielki Atlas Piroplastyczny; udzielam korepetycji z metod bezrózgich; poszukuję współlokatora w Olimpus Mons; potrzebna Piorunika
Franklina na tydzień – dam co chcesz, mam na zbyciu Pirologię Ogińskiego; czy ktoś mi przetłumaczy wstęp do „Der Brand” Feuersteina;
sprzedam czarownicę do różdżki typu alu 2p; zajęcia praktyczno-terenowe dla studentów III roku z magmomagii odwołane do odwołania – podpisano magi-ster Lawar; wykład monograﬁczny czarownika Yamafuji
pt. „Koincydencje między piromagią a terramagią w kontekście klęsk
totalnych” odbędzie się w czwartek o 8.30 w Wielkiej Sali im. Druidego, w głównym budynku Wydziału Biomagii.
Etna zjawiła się po jakiejś godzinie i poszliśmy coś przekąsić do
najbliższego bufetu, gdzie jak się spodziewałem czekał już Wezuwiusz.
Tłumacząc się nawałem zajęć magi-sterzy dali nogę, pozostawiając
mnie zagubionego, z tysiącem pytań, bez koncepcji, co mam począć dalej. Resztę czasu spędziłem „Pod spadającą beczką” układając plany na
następne dni.
Zadzwoniłem do pani Pinatubo. Była bardzo uradowana, że rezygnuję z jej usług jako przewodniczki; zaoferowała swą pomoc, gdyby zaistniała taka potrzeba i rozstaliśmy się w jak najlepszych nastrojach, co,
jak się okazało, dobrze rokowało na przyszłość. Odzyskawszy wolność
pomaszerowałem do instytutu aeromagii, albowiem zafrapowała mnie ta
nazwa. Akurat skończył się jakiś wykład i korytarz nowoczesnej, oszklonej budowli wypełnił się tłumem studentów. Najwyraźniej aeromagia
ostatnio stała się bardziej popularna od piromagii za sprawą nie znanych
mi ścieżek tutejszej mody. Czekając, aż tłum się przewali i będę mógł
się dopchać do tablicy z rozkładem zajęć, przysiadłem w kącie obserwując studentów. Pozornie wyglądali normalnie, to znaczy tak jak wszyscy
inni studenci na każdej innej uczelni, ale powoli zacząłem dostrzegać
drobne różnice. Z wielką łatwością, bez wysiłku, nosili całkiem spore
ciężary, jakby jakaś niewidzialna siła im w tym dopomagała. Przypalając papierosa lub fajkę nie używali otwartego ognia krzesanego zapałką
czy zapalniczką, tylko wykorzystywali w tym celu długopisy, którymi
należało dotknąć miejsce zapłonu. Nigdzie nie było koszy na śmieci, co
stało w jawnej sprzeczności z faktem, że nigdzie na ziemi, chodniku czy
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we noszą nazwę zjawisk para. Właściwie dlaczego nie, w takiej sytuacji
to nawet logiczne, tylko jakoś tak dziwacznie brzmi.
Po tej wycieczce zadekowałem się „Pod spadającą beczką”, aby choć
trochę uporządkować ten kocioł, który powstał w mej głowie. Nie udało
mi się niczego rozwiązać. Gorzej, pojawiło wiele nowych pytań i raczej
wątpliwe, abym mógł uzyskać na nie odpowiedzi, zadając komukolwiek
pytania wprost. Po co oni wprowadzają właściwą naukę, co ta ich rodzima jest niedobra? Czarowanie i magikowanie już im się znudziło? Może
stało się zbyt proste i szukają nowych, trudniejszych, bardziej egzotycznych wyzwań intelektualnych? Tymczasem jednego, czego się ostatecznie dowiedziałem, to tylko to, że piwo mają raczej paskudne. Ma ono
jednak swoją zaletę: jest w promocyjnej cenie. Częste przesiadywanie
w piwiarni wkrótce zaowocowało nowymi znajomościami, dzięki którym uzyskałem szansę na pozyskanie odpowiedzi, choćby na najprostsze
pytania. Mapa, którą niedawno kupiłem okazała się być zabezpieczona
specjalnym zaklęciem, ukrywającym przed obcymi niektóre jej istotne szczegóły, takie jak na przykład sieć komunikacyjną, która staje się
widoczna dla nich tylko wtedy, gdy patrzy na nią również mieszkaniec
miasta. To sprytne, proste rozwiązanie bardzo mnie rozbawiło i wielokrotnie tego wieczora przeprowadzałem to samo doświadczenie; gdy patrzyłem sam na mapę, sieci kolejowej nie było, gdy dosiadał się do mnie
nowo poznany kompan, pojawiała się, jakby niewidzialna ręka powoli ją
rysowała. Wąskotorówka, która cały czas była czytelna na mapie, okazała się muzeum wyeksponaconym w jeden parowóz i kilka wagoników
stojących przy jednym peronie o numerze osiem i siedem czwartych czy
jakoś tak. W godzinach szczytu kolejka odbywała kilka kursów. Poważnym sukcesem okazało się być rozszyfrowanie nazwy piwiarni. Otóż
swego czasu jednemu z klientów istotnie spadła na głowę beczka, a raczej jej niewielki fragment, stanowiący element wystroju, będący przymocowany do ściany oczywiście siłą zaklęcia, które nieodnowione na
czas straciło swą moc. Jak na moje, zwykły kołek rozporowy byłby skuteczniejszy, ale przemilczałem swe spostrzeżenie. Fakt, że trzeba pamiętać o wielu zaklęciach tracących swą moc wydał mi się dość uciążliwy,
chociaż z drugiej strony kołek też może „stracić swą moc”, więc właściwie to na jedno wychodzi. Długopisy okazały się różdżkami, których
są setki rodzajów, odmian i gatunków, a ostatnim krzykiem magicznej
technologii w tej dziedzinie są różdżki teleskopowe z czarownicą, czyli
kierownicą do rzucania czarów, zaopatrzoną w celownik samonaprowadzający, co ponoć bardzo ułatwia proces magiczny. Prowadzi się badania nad miniaturyzacją tych instrumentów i są w przygotowaniu różdżki
wielkości szpilki, agrafki, zapinki, które będą montowane jako element
gustownej biżuterii, tak, że niebawem różdżki wejdą do grupy szlachetnych przedmiotów kultury magicznej takich jak: pierścienie, wisiory czy
diademy. Planuje się także połączenie różdżek nowej generacji w jedną
sieć, dzięki której uzyska się nieistniejące do tej pory, olbrzymie możliwości w kwestii komunikacji i wzmacniania sygnałów magicznych, a,
co najważniejsze, niebagatelnie zwiększy się zasięg rzucanych czarów,
co do tej pory jest sporym mankamentem czarodziejstwa. Idea ta jest badana w instytucie neomagistrali. Gdy zostanie wdrożona nastanie nowa
era, tak, tak nowa era, era GSM czyli Generalizacji Systemów Magicznych, a to będzie wielki plus. Plus dla kogo? Dla magitechnologii, czy
dla normalnych technologii, bez których postęp w tych dziedzinach byłby dla czarodziejów i innych cudaków niemożliwy. Aaa, to temu mamy
tutaj Wydział Zjawisk Paranormalnych. Paradoksalnie czas spędzony
przy piwie „Pod spadającą beczką” nie został zmarnowany.
Niedawno usłyszałem opowieść o niejakim Heńku, portierze, jak mi
się wydawało początkowo, ale potem okazało się, że Heniek ma na nazwisko Portier, z tym, że istotnie jest portierem, ale żeby było jeszcze
bardziej pogmatwane kiedyś Portier nazywał się inaczej, tylko, że zapomniałem jak. Swego czasu wiązano z nim wielkie nadzieje, bo ponoć
kiedyś był czarodziejem o nadzwyczajnych umiejętnościach. Niestety
doszło do jakiegoś incydentu, czy wręcz tragedii i Heńka pozbawiono
przywileju posiadania różdżki, co w tym świecie równoważne jest z całkowitym zakazem czarowania. Zdegradowano go, pozbawiono wszelkich uczelnianych funkcji i honorów, pozostawiając go na skromnym
etacie portiera i klucznika, co w praktyce oznaczało, że Heniek został
cieciem. Zresztą na takiego wygląda, co znamionuje, że pogodził się ze
swym losem. Przygarbiony, siwy, z potłuczonymi szkłami w okularach,
z bruzdami zmarszczek i blizn na czole, z wypchaną narzędziami torbą
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trawniku nie leżał bodaj najdrobniejszy papierek lub niedopałek, co ponownie stało w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zachowaniami w społecznościach studenckich. Zaintrygowany śledziłem losy kończących się
papierosów. Jeden z niedopałków wylądował na posadzce i ku mojemu
zdziwieniu po chwili zniknął, rozpłynął się w powietrzu, zdematerializował. Rzuciłem swego. Nic się nie stało. Trąciłem peta nogą. Tkwił
nadal w fudze między płytami. Mój sąsiad, nie przerywając rozmowy,
wyjął długopis, machnął nim i śmieć po chwili zniknął. Zawstydzony
pomaszerowałem w kierunku planu zajęć. Oto, co wyczytałem: aeromagia nawietrzna i zawietrzna, cyklonizm i tornadystyka, magiakustyka,
twisterologia, tsunamistyka?, aha, jestem w instytucie aero i hydromagii Wydziału Geomagicznego, magihydrostatyka, hydromagidynamika,
dmuchologia i wydmuchologia, cugistyka, cyklonistyka, gradystyka,
sztormizm, glacjomagia, kraizm, kriomagia, topizm i potopizm, wirologia, bałwanistyka pelagiczna i litoralna, metody topistyczne, tamanizm i antyzaporystyka rzeczna i rurowa, hydroplastyka, magiomania
akwatyczna, magigejzerystyka, hydrokreacjonizm, studnioutopistyka,
hydrantyzm, meteomagia, zeﬁryzm relaksacyjny, przeciągistyka, fekalistyka i szambonizm, hydraulizm, mąceniologia kijo-wodnista.
Mówiąc szczerze, prawie nic z tego nie zrozumiałem. Natraﬁłem na
zbyt szczegółowe dziedziny nauki, a będąc bez przeszkolenia elementarnego, moje wysiłki, aby coś pojąć, na nic by się zdały. Postanowiłem
zacząć od zagadnień bardziej ogólnych i skierowałem się do rektoratu
w poszukiwaniu wskazówek. Właściwie powinienem był od tego zacząć, ale nieporozumienia z Etną zdekoncentrowały mnie. To jest Rektorat UAM? Do głowy by mi nie przyszło, że w takiej budowli może
mieścić się najważniejsza część uczelni. Toż to kompletna ruina. Wieża,
owszem imponujących rozmiarów, kamienno -ceglana z niewielką liczbą malusieńkich okienek, mająca, jakże by inaczej, wyraźną odchyłkę
od pionu, że o braku tynków już nie wspomnę. Z duszą na ramieniu
przekroczyłem jej progi. Ku mojemu zdziwieniu w środku nie było aż
tak źle. Spodziewałem się grobowych ciemności i ciasnoty, ale było dokładnie odwrotnie. Odnalazłem to czego szukałem – listy wydziałów:
Wydział Ogólnomagiczny, Wydział Biomagii, Wydział Wróżbiarstwa,
Wydział Znachorstwa, Zielarstwa i Uzdrowień, Wydział Geomagii,
Wydział Magii Fizycznej i Fizyki Magicznej. No i proszę, teraz ciut
mi lepiej. Na ogólnomagicznym mamy: instytut różdżkarstwa, instytut
technik bezrózgich, instytut biało i czarnoksięstwa. Na WB są: instytut
transformacji, instytut magiofauny, instytut magioﬂory. WW składa się
z: instytutu jasnowidztwa-futuroopytmistyki i instytutu czarnowidztwa–futuropesymistyki. WZZU to po prostu instytuty: znachorstwa,
zielarstwa, uzdrowień. WGe, jak wiemy, składa się z: instytutu piroplastycznego, instytutu aero i hydromagii. WMF i FM to: instytut magii
ciała stałego, instytut magii ciała ulotnego. Jest jeszcze Wydział Zjawisk
Paranormalnych podzielony na: instytut nowych technologii i instytut
neo-magi-strali. Jest całkiem możliwe, że o czymś zapomniałem i jest
całkiem możliwe, że jeszcze sobię coś przypomnę.
Kupiłem sobię przewodnik po miasteczku akademickim i popijając
kawę w najbliższej knajpce zabrałem się za jego studiowanie. Zdziwiłem się wielkością miasta, bo myślałem, że jest ono mniejsze. Odkryłem
kilka dziwnych szczegółów na mapie: nie ma tutaj żadnych dróg wlotowych ni wylotowych, brak jest międzymiastowej komunikacji kolejowej, miejskiej zresztą też nie ma, no i oczywiście lotniska tutaj też
nie zbudowano. Wygląda na to, że tubylcy wcale nie podróżują. O nie
przepraszam, jest stacja kolejowa, ale raczej wąskotorówki, a trasa ma
ze trzy kilometry długości. Wokół miasta lasy, a potem kończy się mapa.
Nie wykryłem żadnej zasady rządzącej rozplanowaniem wydziałów, instytutów, domów studenckich, asystenckich, laboratoriów itp.; wszystko
to jest dokładnie wymieszane. Postanowiłem, że dzisiaj zajrzę jeszcze
na Wydział Zjawisk Paranormalnych, bo nazwa ta brzmi jakoś dziwnie,
a poza tym to całkiem niedaleko jak na tutejsze warunki. Wskoczę tam
tylko na chwilkę, bo i tak nie spodziewam się zbyt wiele po tej wycieczce, mając na względzie wcześniejsze doświadczenia. WZP zajmuje bardzo nowoczesny budynek, tak nowoczesny, że nie mogłem zlokalizować
wejścia. Trochę mną zatrzęsło, gdy zorientowałem się, co oni tutaj mają:
cybernetykę, informatykę, elektronikę, mechanikę kwantową, optykę
nieliniową, nanotechnologię, genetykę, biologię molekularną, ﬁzykę jądrową, inżynierię genetyczną, itp. Dla nich normalne dziedziny nauko-
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monterską snuje się po miasteczku w poszukiwaniu zepsutych zamków
w drzwiach, wybitych szyb w oknach, nieprzystrzyżonych trawników.
Żyjąc w świecie praktycznej magii, człowiek ten wykonuje ciężkie prace ﬁzyczne, jakby odbywał jakąś karę. Co więcej, do niedawna był pośmiewiskiem, szczególnie wśród studentów niższych lat, którzy kpiąc
sobie z jego siwych włosów przypinali mu różne łatki i układali o nim
wybredne dowcipy. Hej, kowalu, tkaczu, garncarzu, Demiurgiem to ty
nie będziesz. Nie mam pojęcia, co to oznacza, ale zdaje się, że dla Heńka
było to nad wyraz przykre. Na szczęście skończyło się po zdecydowanej
interwencji jakiejś wysoko postawionej i wpływowej osoby, zdaje się
jakiejś pani czarodziej, w wyniku której paru studentów wyleciało poza
mury uczelni. Nie wiem kim ona była – to znaczy nie pamiętam, ale
wyglądało na to, że to jedyna osoba broniąca skromnego ciecia, jakby
przyjaciółka z bardzo dawnych lat. Oprócz niej drugim i ostatnim przyjacielem Portiera jest jego zwierzątko o imieniu Bazyl, będące efektem
nieudanego eksperymentu biomagicznego, których dokonuje się w instytucie transformacji. Z reguły takie odpady podlegają utylizacji, ale
czasem Jego Mag-Niﬁcencja zezwala na pozostawienie ich przy życiu.
Bazyl to hybryda psa i węża, to znaczy, że ma wygląd węża, ale behawior domowego kundla. W odróżnieniu od swego pana, Bazyl stał się
pupilkiem i pieszczoszkiem większości studentów z racji swych psich
zachowań i skłonności do zabaw. Jednakże dla mnie widok węża uganiającego się za piłką, czy aportującego patyki i kamienie nie wzbudził
zachwytu. Bazyl oczywiście nie szczeka tylko psssyczy, co jest jego
niewątpliwą zaletą, bo robi to z cicha. Wszędzie go pełno i jak na psa
przystało właził w każdą dziurę w poszukiwaniu ropuch i myszy, których oczywiście nie zjadał, bo woli ciasteczka. Obecność Bazyla oznaczała zbliżanie się Heńka, którego spotkałem jeden raz. Było to w upalne popołudnie w spokojnym, bezludnym zakątku, wśród ruin pradawnej
kamiennej budowli wtopionej w parkowe zarośla, których utrzymanie
w nienagannym porządku musiało kosztować wiele wysiłku. Często tam
chadzałem, by odpocząć od zgiełku. Pojawił się Bazyl, który mnie obwąchał, usiłował wdrapać się na kolana, a stwierdziwszy, że nie mam
słodyczy, pognał dalej. Portier przyczłapał chwilę później. Ja go widziałem, on mnie nie. Lepiej zachowaną część ruin stanowił krużganek z ledwo trzymającym się sklepieniem wspartym na omszałych kolumnach.
W ścianie było kilkoro drzwi z potężnych dech spiętych fantazyjnymi,
równie solidnymi okuciami. Również słusznych rozmiarów były zamki.
Do jednego z nich Portier cierpliwie dobierał, sztuka po sztuce, ogromne klucze, ale bez rezultatu. Próbował różnych sposobów na otwarcie
upartych drzwi, lecz nadaremnie. Musiał się w końcu najwyraźniej zirytować, bo w jego ręku ujrzałem prawie półmetrowej długości śrubokręt,
którego koniec został wymierzony niczym ostrze szpady w kierunku
opornego zamka. Błysnęło i huknęło całkiem zdrowo i drzwi, owszem
otwarły się ze zgrzytem, ale te sąsiednie. Wówczas poczęły dziać się
dziwne rzeczy. Najpierw z czarnej otchłani powiał silny wiatr niosąc
smród stęchlizny, a chwilę później zaczęło robić się zimno. Pomimo lata
ze zdumieniem patrzyłem, jak metr za metrem posadzka przy drzwiach
zaczyna pokrywać się lodem; ubranie na Heńku błyskawicznie zesztywniało, a liście na drzewach i okoliczna trawka w oka mgnieniu zamieniły
się w mrożonki. Bazyl oczywiście zwiał z podkulonym, wężowym ogonem. Portier próbując powstrzymać atak zimy rzucił się na drzwi z oczywistym zamiarem zamknięcia ich. Jednak silny wicher rzucał nimi, wraz
z uczepionym nieszczęśnikiem, niczym żaglem w łopocie, a oblodzona posadzka nie dawała żadnego oparcia. Bezsilny Heniek, kurczowo
uczepiony klamki, bronił się już tylko przed upadkiem, bo miotało nim
srodze. Właśnie podnosiłem się z ławki z zamiarem niesienia pomocy,
gdy na moment wiatr ucichł, a drzwi znieruchomiały. Z głębi czeluści
dobył się wibrujący, przeszywający, bo niskotonowy, na granicy ludzkiej słyszalności, nieziemski ryk, który usadził mnie na powrót. Potem
powiało jeszcze mocniej. Dotarło do mnie, że sytuacja stała się groźna
i nerwowo rozglądając się, odruchowo szukałem pomocy. Niestety byliśmy sami. Heniek wiszący u drzwi całkiem opadł z sił i miotało nim jak
starą szmatą. Zaryczało ponownie, głośniej i znacznie bliżej. Wówczas,
jakby spod ziemi, zjawiła się starsza pani o długich do pasa i bardzo bujnych, lecz już siwych włosach. Nie widziałem jej twarzy. Jednym ruchem dłoni, takim nonszalanckim, od niechcenia spowodowała, że drzwi
do lodówki pełnej grozy się zamknęły. Nie muszę dodawać, że sprawiła
to siłą swej magii. W ułamku sekundy zapanował spokój. Portier z wiel-
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kim trudem gramolił się usiłując wstać, ale było jeszcze ślisko. Byłem
za daleko, żeby słyszeć co ona mówi do Heńka, ale sądzę, że nie było
to nic przyjemnego. Dostojna pani podniosła śrubokręt i wymachując
nim kontynuowała tyradę. Tymczasem Portier ponownie wywalił się na
lodzie, aż jęknęła posadzka. Wywnioskowałem, że Heniek dopuścił się
czynu mu zakazanego, to znaczy zaczarował, i za to oberwał burę. Pani
czarodziej najwyraźniej skończyła, bo zmieniło się jej zachowanie i troskliwie zajęła się wyczerpanym, i z pewnością posiniaczonym chłopem,
któremu w końcu udało się pewnie stanąć na nogach. Podniosła i podała
Heńkowi okulary mówiąc coś łagodnie. Ten wyjął z kieszeni roboczego
kombinezonu taśmę klejącą i trzęsącymi się rękoma usiłował posklejać
połamane oprawki. Dostojna, czarodziejskim ruchem dłoni, który skojarzył mi się z pełnym wdzięku gestem indyjskiej tancerki, spowodowała całkowitą renowację nie tylko oprawek, ale i potłuczonych szkieł.
Zapewne uśmiechnęła się, bo na twarzy Heńka zagościł grymas, który
przy odrobinie dobrej woli można by też tak określić. Potem objęli się
przyjacielskim uściskiem. Bazyl, który pojawił się nie wiadomo skąd,
wplątał się między ich nogi i tak we troje odeszli. Siedziałem ciągle
w tej samej pozycji, bo to, co ujrzałem, mnie zamurowało. Do licha, co
oni tam trzymają?
Oczywiście byłem na kilku wykładach, ale mówiąc szczerze bardzo
mało z nich zapamiętałem i sądzę, że amnezja ta została spowodowana
wyczyszczeniem mej pamięci. Wygląda to tak jakby moi gospodarze
szczególnie troskliwie zadbali o to, abym wyniósł poza mury ich uczelni
jak najmniej wiedzy, którą postanowili najwyraźniej otoczyć troskliwą
tajemnicą, co jest bodaj pierwszym znanym mi przypadkiem tak działającej oświaty; już my zadbamy o to, żebyś niczego się nie nauczył.
Odkryłem też drugi paradoks. Pytanie brzmi, co ja właściwie tam robiłem? Czułem się tak, jakbym został zaproszony po to, aby poznać nowy,
inny rodzaj wiedzy, a potem mnie wylano, właściwie nie wiadomo dlaczego? Czyżbym popełnił jakieś przestępstwo? Nic mi na ten temat nie
wiadomo, to znaczy nie pamiętam. Może nie zostałem zaproszony, lecz
porwany, powiedzmy „pożyczony”, tylko po co? Świta mi w głowie
pewna przewrotna hipoteza, że to nie ja od NICH miałem się czegoś
dowiedzieć, nauczyć, lecz odwrotnie, ONI ode mnie chcieli wyciągnąć
potrzebne im informacje. Tylko do cholery, jakie? Toć nie jestem ani
naukowcem, ani specjalistą od czegokolwiek, co byłoby istotne dla
kogokolwiek. Odpowiedzi są dwie: albo sam nie wiem, co wiem, albo
ONI się pomylili i porwali nie tego, co trzeba. Osobiście odpowiada mi
pierwsza odpowiedź, ale niestety ta druga jest bardziej prawdopodobna;
gdy zorientowali się w swej pomyłce, kulturalnie pozbyli się mej osoby,
dbając o swe tajemnice i o moje zdrowie, bo ostatecznie nic złego mi się
nie stało, a mogli mnie przecież zamknąć, chociażby do jakiejś ze swych
ryczących lodówek. Jest jeszcze inna możliwość; odkryłem coś, czego
nie powinienem był wiedzieć i to stało się przyczyną mej eksmisji, tylko
co by to mogło być? Dziwne jest to, że pamięć, i co ciekawsze, spostrzeżenia przychodzą mi do głowy przy szklaneczce piwa – czyżby alkohol
osłabiał działanie ich czarów? To interesująca hipoteza i całkiem możliwa, bo powszechnie działanie czarów jest mało dostrzegalne, albowiem
większość znanych mi osobników mej części Świata chodzi nawalonych,
przynajmniej od czasu do czasu. Chyba jednak jestem w błędzie i nie
o to chodzi, jest bowiem tak, że efektem końcowym działania niektórych czarów jest zerwany ﬁlm (czego sam doświadczyłem) i podobnież,
efektem nadużycia piwa czy innego trunku jest również zerwana taśma
(czego sam doświadczyłem), a z tych przesłanek należałoby wyciągnąć
taki wniosek, że zarówno działanie czarów jak i picie alkoholu w sumie
przynosi ten sam skutek niźli się znosi. W istocie nic ostatecznie dzisiaj
nie udało mi się wyjaśnić i nadal tkwię w martwym punkcie nie mogąc
odpowiedzieć na tak proste pytanie – dlaczego?
Dowiedziałem się, co siedzi w lodówkach. Są to różne hybrydy powstałe w instytucie transformacji, czekające w kolejce na eutanazyjną
utylizację, która wcale nie jest prostym zabiegiem i wymaga więcej
magicznego zachodu niż powołanie potwora do życia. Mamy więc do
czynienia z czarodziejskimi pomyłkami, eksperymentalnymi niedoróbkami, tragicznymi w skutkach błędami w sztuce czarowania, albowiem
wyobrażam sobie, że los tych istot jest o wiele gorszy niż los Bazyla,
który jakby nie było, jest ich bratem lub co najmniej kuzynem. Tak, więc
siedzą biedaczyska pozamykane mocą magii w różnych kazamatach
i pewnie niejednemu z nich marzy się swoboda i wolność. Tymczasem
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niała możliwość komunikowania się pomiędzy różdżkami w przypadku,
gdy w pamięci którejś z nich zabraknie potrzebnych danych do aktualnie
przeprowadzanego procesu magicznego. Koniec z gratami, a gigantyczne czarmaty kalibru 356, 381 i 406 staną w muzeach, podobnie jak samobieżne czarmioty i magemy. Naukowe rozpoznanie praw rządzących
procesami magicznymi legło u podstaw nowoczesnej magii. Wykrycie
i opisanie cząstek odpowiedzialnych za zjawiska czarodziejskie było bodaj najważniejszym odkryciem. Czarki to podstawowy budulec magimaterii, a giony są odpowiedzialne za przenoszenie oddziaływań magicznych. Giony emitowane przez różdżkę oddziałują energetycznie
z materią mającą ulec przemianie. Rozpraszają się one na cząstkach
zwykłej materii w wyniku czego powstają czarki, które przekształcają
materię w magimaterię i w ten sposób dochodzi do różnych magicznych
efektów. Przypomina mi to naszą mechanikę kwantową, którą tworzyliśmy przez kilkadziesiąt lat, a oni swą teorię i, co ważniejsze, praktykę
zbudowali w ciągu kilku. Niebywały postęp, zadziwiające tempo. Tak na
marginesie okazało się, że w całym procesie magicznym najmniej potrzebnym elementem jest zaklęcie. Prawda ta wstrząsnęła nieco światkiem czarodziejów, bo powszechnie panowała opinia o wielkim znaczeniu zaklęć. Wierzono w wielką moc wypowiadanych formuł, szczególnie
tych starych, mówionych archaicznym językiem starodawnych magów,
druidów lub jeszcze lepiej szamanów. Badania pokazały, że zaklęcia dla
procesu magicznego nie mają żadnego znaczenia, natomiast są przydatne w osiągnięciu przez czarodzieja odpowiedniego poziomu koncentracji, który to z kolei ma wpływ na moc i rodzaj wiązki gionów emitowanych przez maga. Wielokrotnie powtarzane eksperymenty dowiodły
jednak, że odpowiedni poziom koncentracji osiągano bez zbędnego gadulstwa. Teraz werbalizacja zaklęć z uwagi na wdrożenie nowych technologii różdżkarskich, może ulec zarzuceniu, lecz obserwuje się wśród
czarodziejów niechęć do zaprzestania stosowania zaklęć, albowiem tego
typu elokwencja znamionuje erudycję. Używanie starodawnych formuł
w oryginalnym języku podnosi prestiż czarodzieja i ten cieszy się powszechnym szacunkiem, stąd ci starsi, kształceni podług dawnych metod są bardzo poważani przez generacje młodych. Pewnie w przyszłości
to się zmieni i wielu pójdzie na łatwiznę, ale takie są koszty postępu.
Uświadomiono sobię również i inne zjawisko wyjaśniające fenomen
wielkich możliwości magicznych pradawnych magów, druidów i szamanów, których zdumiewające, wręcz mało prawdopodobne osiągnięcia
i umiejętności wielokrotnie opisywano w starych tekstach, podręcznikach i kronikach. Nigdy nikomu nie udało się powtórzyć tak trudnych
i efektownych czarów, co zinterpretowano jako mityczne wyolbrzymienia lub jako faktyczne dokonania, których niestety z braku jakiś elementów procesu magicznego nie da się zrekonstruować. W wyniku ostatnich
badań przeważa ten drugi pogląd to znaczy: pradawni przodkowie czarodziejów mieli o wiele większą moc i umiejętności, a spuścizna po nich
niestety nie przetrwała w całości do czasów dzisiejszych. W takim razie
czym wyjaśnić fenomenalne zdolności starożytnych szamanów? Hipoteza jest taka: w odległej przeszłości każda społeczność, niezależnie od
tego, jak wielce była liczna, posiadała swego szamana, od którego mocy
i umiejętności zależał los i pomyślność grupy. W każdej sytuacji, błahej
czy poważnej, pytano go o radę, lub proszono o wsparcie siłą swej magii. Po czasie okazało się, że przeżywają te społeczności, które mają najlepszych szamanów, to znaczy obdarzonych mocą największą. Toteż
każda grupa zabiegała o to, aby mieć ze sobą jak najtęższego z magów.
Ponieważ moce magiczne i podstawowe umiejętności czarodziejskie
dziedziczy się z pokolenia na pokolenie, troskliwie dobierano szamanom małżonki, które urodzą potomstwo już na starcie odpowiednio obdarzone. Bacznie obserwowano pozostałe dzieci, czy przypadkiem
wśród nich nie znajdzie się namaszczony, a jeśli tak, przechodziło ono
pod opiekę szamana. W ten sposób po wielu pokoleniach wyselekcjonowano z populacji tych, którzy mieli moce największe. Nie można wykluczyć, że dzięki takiemu doborowi w odległej przeszłości pojawiły się
osobniki o szczególnych, nie znanych dotąd właściwościach, o których
krążą legendy. Ponieważ proces doboru w pewnym momencie dziejów
został przerwany, a przodkowie czarodziejów o mało co nie wyginęli ze
szczętem, do dzisiejszych czasów, w których odrodziła się rzeczywistość magiczna, niewiele z dawnej świetności przetrwało, a wiedzę magiczną odbudowuje się z mozołem. Na drugim marginesie, tak przy okazji, warto dodać co nieco na temat równie mało znaczącego elementu
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czeka ich strzał z mag-num w potylicę, o ile każde z nich, coś takiego
jak potylica posiada. Nie wszystkie są agresywne, żądne krwi i odwetu. Niektóre, jak na przykład Pierdator, wręcz przeciwnie, są potulne,
płochliwe i tchórzliwe. Do „produkcji” Pierdatora użyto między innymi
słoniny, chcąc osiągnąć słoniowe gabaryty, ale niestety okazało się, że
twór ów boi się nie tylko myszy, ale ma fobię na wszystkie małe stworzonka, co przy jego kilkunastu tonach wagi i przerażającym wyglądzie
smoka nie jest pożądaną cechą. Poza tym pokręcono i inne parametry,
odpowiedzialne za ziejoognistość Pierdatora i w efekcie łagodny potwór
stał się niezwykle niebezpieczny dla otoczenia. Otóż smok ten na widok
pszczółki bodajże, wpada w panikę i rzucając się do ucieczki sra ogniem
ze strachu, co może doprowadzić do spopielenia nie tylko bogu ducha
winnego postronnego obserwatora, ale i połowy miasta. Żeby ostudzić
bojaźliwą ognistość Pierdatora zamknięto go do lodówy, do tej właśnie,
którą przypadkiem otworzył Portier. Teraz odnoszę wrażenie, że w przerażającym ryku, który wówczas słyszałem, czaiła się ledwo uchwytna,
ale jednak, żałosna nuta skargi uciemiężonego.
Moja wiedza na temat procesów czarowania też się wzbogaciła.
W nieodległych jeszcze czasach do przeprowadzenia wyżej wzmiankowanych procesów potrzebne były wielkie ilości przeróżnego sprzętu:
gratów, proszków, wywarów, eliksirów, suszonych lub świeżych trucheł
zwierząt czy roślin i innych utensylii w postaci garów, kotłów, ﬁolek czy
różdżek, że o olbrzymiej pamięci do zaklęć już nie wspomnę, bo z księgami-ściągami to różnie bywało, a zresztą ciąganie ze sobą całej potrzebnej biblioteki było niemożliwe. Częstokroć, aby mag mógł osiągnąć
zamierzony czarodziejski efekt, musiał w swym podręcznym arsenale
posiadać jakiś odpowiedni przedmiot, bez którego niestety z czarami ani
rusz. I tak na przykład: żeby zakurzyć (piachem, pyłem) potrzebna była
kura (lub bodajże jej niewielki fragment), żeby zamiauczeć (jak kot) potrzebny był miał (węglowy), a więc stąd kurzenie – kurą, miauczenie
– miałem i dalej: czadzenie – czadem, kurczenie – kurczakiem, grabienie – grabem, dębienie – dębem, jodłowanie – jodłą, zalewnie – zalewą,
zaprawianie – zaprawą, morzenie – morzem, ciskanie – cisem, ślimaczenie – ślimakiem, buczenie – bukiem, byczenie – bykiem, topienie
– topem i powtórne (bardzo groźne) topienie – potopem itp. Gdy w towarzystwie, przy piwie sam wpadłem na klonowanie – klonem, zapadła
martwa cisza i ktoś czym prędzej zmienił temat. Wtedy nie wydało mi
się to dziwne, ale teraz mam pewne, nie sprecyzowane jeszcze do końca,
podejrzenia.
Z różdżkami też idzie mi lepiej, to znaczy z ich poznawaniem, a nie
machaniem. Na Wydziale Zjawisk Paranormalnych trwają intensywne
prace nad wdrażaniem nowych technologii w tej dziedzinie. Niejaki
Mag Geiwer jest ponoć genialnym konstruktorem różdżek i potraﬁ robić
je z byle czego i na poczekaniu, a zwą go Złota Różdżka. Właściwie,
gdy przemyślałem zagadnienie różdżek, to przestało ono dla mnie być
takie tajemnicze i niejasne. Otóż w dawniejszych czasach o wiele mniejszą rolę spełniała różdżka niźli dzisiaj, albowiem służyła tylko do
wzmacniania sygnału magicznego, którego źródłem był czarodziej, oraz
do niezbyt precyzyjnego naprowadzania strumienia cząstek magicznych
na wybrany obiekt. Moc czaru zależała od wrodzonych zdolności, umiejętności i wiedzy czarodzieja, a więc tylko nieliczni wybrańcy mogli się
zajmować praktykami magicznymi. Dzisiaj, dzięki postępowi w konstrukcji różdżek, możliwość czarowania stała się ogólnie dostępna, prawie dla każdego, bo generatorem strumienia gionów jest sama różdżka.
Będąc dodatkowo zaopatrzona w różne elektroniczne dodatki stała się
bardzo skutecznym narzędziem umożliwiającym precyzyjnie sterowanie
nawet skomplikowanym procesem magicznym. Dzięki nowoczesnym
różdżkom już w niedalekiej przyszłości całkowicie zostanie zlikwidowany problem posiadania przez czarującego odpowiedniej substancji
nieodzownej dla procesu magicznego, która do niedawna jeszcze, była
montowana w tradycyjnych różdżkach, a wcześniej wożona na dwukółce. Fizyczną materię zastąpi informacja, a więc jej wzór chemiczny.
Współczesna elektronika daje nieograniczone wręcz możliwości przy
konstruowaniu nowoczesnego sprzętu magicznego. Najnowsze modele
różdżek już dzisiaj są nafaszerowane elektroniką, co z jednej strony powoduje możliwość miniaturyzacji tego typu sprzętu, a z drugiej, dzięki
pamięci elektronicznej, daje szansę na zapisanie wielu wzorów chemicznych i formuł magicznych. Następne generacje różdżek będą skonstruowane na wzór naszej telefonii komórkowej, co oznacza, że będzie ist-
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kultury magicznej, jakim jest gestykulacja. Ruchy ręki, w której czarodziej dzierży różdżkę, poza ciała, a nawet mimika, są charakterystyczne
dla każdego maga i stanowią rodzaj znaku rozpoznawczego, podpisu, po
którym można poznać rodzaj szkoły czy nawet tożsamość czarownika.
Dawniej (szczególnie podczas pojedynków) przywiązywano wielką
wagę do tego rytuału, który, jak wierzono, podobnież jak zaklęcie, miał
duży wpływ na moc rzucanych czarów. Dziś wiadomo, że tak nie jest,
niemniej stosuje się w celach rozpoznawczych, jak i dla kultywowania
tradycji, ową gestykulację, w nielicznych szkołach nawet mocno rozbudowaną. Pojawiła się spora grupa przeciwników tych praktyk i powstał
nawet skrajny odłam o nazwie Silientium X (SEX), którego zwolennicy
są przeciwni nawet wypowiadaniu zaklęć. Twierdzą, że pajacowanie
i błazenada nie idzie z duchem nowoczesnych czasów, w których zamiast czarnej pogniecionej szaty i podeptanego, niegdyś szpiczastego
kapelusza, bardziej odpowiedni jest garnitur lub chociażby czarny golf
i dżinsy. Oponenci tradycjonaliści przechrzcili Silientium X na Cichodajców i roznoszą dowcipy, że w pobożnym skupieniu, będąc ubranym
w garnitur, białą koszulę zwieńczoną muchą i lakierki i tak nic sensownego nie wyczarują, bo z natury są matołami, no chyba, że będzie to
gówno w złotku. Pomijając te „garderobiane” skrajności, zdecydowana
większość tutejszych czarodziejów jest ubrana, przynajmniej na co
dzień, normalnie.
Doszły do mnie słuchy o super nowoczesnej technologii magicznej
opatrzonej kryptonimem ANDRUID, a więc chodzi o cybernetycznego czarownika. Ten to w ogóle nie potrzebuje różdżki, bo sam nią jest,
a właściwie ma ich wmontowanych setki, jeśli nie tysiące. Mamy więc
do czynienia w pewnym sensie do powrotu do przeszłości, kiedy to mag
czy szaman sam był generatorem fali gionicznej. To rozwiązanie ma
swoje zalety. Po pierwsze nie trzeba targać ze sobą kupy elektronicznego złomu; po drugie trudno jest zapomnieć zabrać ze sobą różdżki,
a po trzecie Andruid będzie prawie całkowicie niezależny od sieci międzyróżdżkowej komunikacji, co w sytuacji braku łączności może okazać się zbawienne w obliczu niebezpieczeństwa. Mam nieodpartą chęć
dowiedzieć się więcej na temat cybernetycznego czarodzieja, albowiem
zastanawiają mnie motywy wdrożenia tej technologii.
No tak, a co w takim razie z technikami bezrózgimi, toć jest przecież instytut technik bezrózgich. Jest to bodajże jeden z najtrudniejszych
przedmiotów wykładanych na UAM, będący zmorą dla studentów. Trzeba mieć wiele wrodzonych zdolności, aby opanować praktycznie techniki bezrózgie, a nawet ci obdarzeni, bez odpowiednich treningów niewiele wskórają. Generalnie problem polega na tym, aby czarodziej dawał
sobię radą nawet wtedy, gdy zabraknie mu różdżki. I tutaj uwidacznia się
wyższość starego sposobu kształcenia nad tym nowoczesnym. Sam wygeneruj odpowiednią falę gioniczną, tak jak to robili przodkowie, bo jest
to dla ciebie ostatnia deska ratunku. Tak więc techniki bezrózgie są dla
czarodzieja formą samoobrony. Znajomość formuł magicznych właśnie
w takich razach pomaga uspokoić ducha i ciało, osiągnąć odpowiedni
poziom koncentracji, zrelaksować psyche i odegnać strach. Wielu młodych czarodziejów jest jednak zdania, że należy zaniechać wykładania
owych technik, które są postrzegane jako strata czasu i skupić się na
magioelektronice, która odpowiednio zastosowana nie pozwoli na zaistnienie sytuacji odwoływania się do użycia technik bezrózgich. Powstał
więc spór o charakterze merytorycznym, który został dość głęboko, jak
na dzień dzisiejszy, wyłożony w nowatorskim dziele pod tytułem „Rózgą czy batem, a może bitem?” autorstwa Winera Szaumana.
Kilkadziesiąt dni temu Frakcja Zielonych w przypływie humanitaryzmu dla więzionych w lodowych kazamatach skazańców, przeprowadziła akcję „Wolność” wypuszczając potajemnie część lokatorów. Był
to dramatyczny ﬁnał kampanii przeprowadzonej przez Zielonych, która
zakończyła się ﬁaskiem i stąd ten rozpaczliwy, acz spektakularny akt.
Nessi jako pierwszy dał nogę z lochu i zadekował się w jakimś polodowcowym jeziorze. Uciekło też całe stado Wielkich Stóp, ale tychże
w większości wyłapano, tropiąc ich bez trudu po… śladach. Część jednak zaszyła się w lasach w głębi kontynentu, podobnież grupa Ałłmasa
zmyliła pogoń na pustyni, czy Orang Pendka, po której ślad się urwał
w dżungli. Również Yeti przepadł w górach. Podobno w grupie uciekinierów był też jakiś Iti, ale ten ponoć opuścił planetę na dobre z niejakim
Alfem. Smokowi Podwawelskiemu też się udało, ale zdechł był nieborak z przeżarcia (kiełbasą), Minotaur zaginął bez wieści w labiryncie, Ul
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Drak został „zasztyletowany” przez tubylców drewnianym kołkiem, Gadzilla utopił się wkrótce po tym, jak wpadł na druty wysokiego napięcia,
a Alien jako ósmy pasażer – na gapę oczywiście – zwiał transportowcem
„Nie Stromo” przewożącym cukierki, co nie jest przypadkiem, albowiem Alien na widok łakoci dostawał ślinotoku z łakomstwa i miotał
nim odruch Pawłowa. Potem do armatora dotarły mrożące krew w żyłach opowieści o tragedii na pokładzie, bowiem żarłok Alien pochłonął
cały fracht wraz z załogą – szczególnie pani pierwsza oﬁcer była ponoć
bardzo słodka. Zniknęło też kilku – a może kilka, czy kilkoro, trudno
się rozeznać – elfów homoseksualistów, co nie stanowiłoby istotnego
zagrożenia dla otoczenia, gdyby nie fakt, że Lowelas i Ligengolas znają
tajemną formułę nie tylko na lubczyk, ale i na jego ciężką odmianę, czyli
dupczyk. Podobnież nie doliczono się terminatorów – trzech – a właściwie eksterminatorów, bo zamiast potulnych i pracowitych osobników,
w wyniku błędów, skonstruowano idealne maszynki do zabijania. Ponoć są to pierwsze prototypowe modele andruidów, co czyni z nich niezwykle groźnych przeciwników, tym bardziej, że widziano ich razem
z Benem, Binem, Saddamem, Ahmedem, Alim, Magdim i paroma innymi kolesiami, jak ładowali na wielbłądy baniaki z ciężką wodą, skrzynie z napisem U-235, wirówki od pralek, ołowiane rury, kilka worków
oznaczonych SA i kilka worków oznaczonych RIN oraz siarkę, węgiel
drzewny i saletrę, plastikowe noże do cięcia papieru, budziki, rozkłady
jazdy pociągów i metra; co oni kombinują to na razie nikt nie wie. Ten
wielki eksodus z UAM-kowskich lochów nie wróży nic dobrego, a Jego
Mag-Niﬁcencja ogłosił drugi stopień mobilizacji magicznej i rozważa
możliwość ściągnięcia czarmat głównego kalibru. Frakcję Zielonych
rozwiązano, ich przywódców chwilowo zamknięto w opustoszałych
kazamatach, a odpowiedzialnego za zabezpieczenia lochów czarodzieja
Pandora Puszkina wylano na zbity pysk.
Wydział Ogólnomagiczny jest ogromny. Nic dziwnego, bowiem każdy student właśnie tutaj – zanim wybierze swą specjalizację – pobiera
nauki wstępne. Korytarz główny ma kilkaset metrów długości i kilkanaście szerokości. Po prawej stronie są sale wykładowe Instytutu Białoksięstwa, a po lewej Czarnoksięstwa, a więc wycieczka ma trwała od
lewej do prawej lub odwrotnie, co i tak na jedno wyszło. Plany zajęć
wprawiły mnie w osłupienie: makumbizm, wudulogia, zombistyka, upioryzm, demonologia i demolizm, urokologia, czaryzm, czaryzmatyka, demonograﬁa, animistyka, kultyzm i okultyzm, guślarstwo i zabobonizm,
deczaryzm i demagogia, magizmatyka, egzorcyzmologia, zaklętystyka
i przeklętologia, klwiątystyka: lingwistyczna, werbalna, ikonograﬁczna
i piśmienna; walhalizm nordyczny, runologia i runograﬁa dyspersyjna,
dantyzm frankoński, diabolizm generalny, elﬁcyzm anglosaski, druizmatyka lateńska, wiedźmiarstwo i babejadztwo słowiańskie, szamanizm
prymitywny, szamanologia pierwotna, osteoczaryzm i szkieletorstwo
zoo i antropomorﬁczne, garncarstwo czerepowo – czaszkowe, diademistyka: czołowa, skroniowa i potyliczna; pierścieniologia: prawo i leworęczna; wisioryzm: obojczykowy, splotu słonecznego, poniżej pępkowy,
krocza, nadgarstkowy i stawu skokowego; koronizm kołowy i eliptyczny, ﬁbulizm starożytny, pradziejowa megalomania megalityczna: stellizm, menhiryzm, dolmenizm, kręgizm, trylitologia i piramidomania;
magiofallizm polinezyjski, wenusomagia villendorwska, hipomagia
paleolitu środkowego, hipotetyczny szamanizm neandertalski, magigeneza. Spotkałem studenta obładowanego książkami. Ukradkiem odczytałem kilka tytułów: „Locja Styksu”, „Przewodnik Charoński”, „ABC
Hadesu” Chiffajstosa, a inny targał „Od populacji homo magilensis po
współczesnego homo sapiens magicus”. Przy końcu korytarza rozbolały
mnie nie tylko nogi, ale i głowa. W takiej sytuacji postanowiłem poszukać środków przeciwbólowych w Instytucie Uzdrowień. Zastosowano
typową kurację w takich przypadkach. Dostałem coś paskudnego do wypicia i nie chcę wiedzieć, co to było, a nogi wpakowano do michy z jakąś cuchnącą breją, która okazała się być mieszaniną ziół i psiego łajna
pochodzącego od niezwykle rzadkiej rasy psa – canis medicus. Faktem
jest, że dolegliwości ustąpiły, ale wolę tutaj nie chorować. Tubylcy zapadają nie tylko na typowe choroby, ale również mają do czynienia z chorobami zawodowymi: wytryskomagia przedwczesna, zapalenie maginek
przyusznych, otępienie poczarodziejskie, nieżyt górnych i dolnych dróg
magicznych, zespół nadwrażliwości czarodziejskiej, niemoc magiczna
wrodzona lub nabyta, obstrukcjomagia, magiamnezja urazowa czy stres
pomagiczny to tylko kilka z nich. Od tego czasu starannie omijałem Wy-
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mają poważnych przeciwników chcących zainicjowania otwartych kontaktów. Konserwatyści wygrywają dlatego, że mają sojuszników wśród
fundamentalistów, będących zwolennikami izolacjonizmu. Faktem jest,
że wyciągają od nas wiedzę, ale nie wygląda to aż tak dramatycznie,
jak to ująłem, a poza tym, w historii naszej cywilizacji takie podkradania były na porządku dziennym, więc w zasadzie to przygadał kocioł
garnkowi. Zresztą – stwierdziła Etna – jak na razie, to znowu tak wiele to na tej naszej nauce nie skorzystaliśmy. Przemilczałem tę złośliwą
uwagę. Swoje w tej materii wiem, bom widział. Chcąc nieco usadzić
tryumfującą Etnę wypaliłem z grubej rury, mówiąc, że póki co, to nie
uda im się sklonować Jego-Magniﬁcencji właśnie dlatego, że to my, na
razie, nie potraﬁmy tego zrobić, a ich magia jest tutaj już bezradna, ale
jak przyjdzie czas, to technologię klonowania od nas wyciągną. Chyba
ją zatkało, bo zachłysnęła się z lekka piwem, ale zgrabnie odparowała,
że zjawisko klonowania – jak i parę innych – nie zostało przez tę naszą,
niby potężną naukę opanowane, co potwierdza powszechną tutaj opinię
o niedoskonałości nauki. Na to odpowiedziałem, że nikt nie twierdzi,
że nauka jest doskonała, w odróżnieniu od czarodziejów twierdzących,
że magia jest wielka, jest natomiast na jakimś tam poziomie poznania,
etapie rozwoju i ma tę przewagę, że obejdzie się bez magii, a ta natomiast bez nauki nie. Po tym moim zdaniu zapadła chwila ciszy. Skąd
wiem, że planują sklonować Zgreda? – spytała Etna. Jeszcze przed chwilą nie wiedziałem, tylko przypuszczałem, a teraz dzięki Tobie już wiem.
A właściwie, to ile on ma lat? Siedem i pół tysiąca. To facet urodził
się we wczesnym neolicie. I co, magia nie może przedłużyć mu życia?
Już nie. Eliksiry młodości już nie działają. Trzeba przyznać, że mimo
wszystko to imponujący wynik. Nasza nauka w tej dziedzinie jest daleko
w tyle. Tak, wiem, wiem, miałaś rację. To ty też możesz żyć tak długo?
Nie, tylko nieliczni. Dlaczego? Rasa do, której należy Zgred jest na wymarciu, dosłownie, bo on jest ostatnim jej przedstawicielem. Ma wiele
cech nie występujących u innych ras, cech magicznych, bo jest biologiczną odpowiedzią na naciski selekcyjne ze strony środowiska kulturowo-magicznego. Niespotykane, wręcz gigantyczne moce magiczne to
najważniejszy wyróżnik tej rasy i do tego długowieczność, którą można
spotęgować odpowiednią magikuracją. To wprost idealna konstrukcja
biologiczna, niepowtarzalny genotyp, który w wyniku krzyżówek można tylko zepsuć. Dlatego chcemy go sklonować. To jedyne wyjście, żeby
ocalić, zachować taki fenomen natury. No tak – wtrąciłem – to się nawet
trzyma kupy tylko, że niewiele wam pomoże. Dlaczego? Bo jest tak, że
powiedzmy można sklonować organizm, ale jego wiedzy się nie da. Tak
wiemy. Zanim Zgred umrze, to zdąży klonowi przekazać swą wiedzę.
Aha, chyba, że tak. No, no, całkiem nieźle to wykombinowaliście, tylko,
że problem w tym, że jak na razie wszystko, co udało nam się sklonować
to pozdychało w parę lat po narodzinach, a ich żywot z racji licznych
niedomagań i chorób do szczęśliwych raczej zaliczyć nie można. Tak, że
sukcesów wam nie wróżę. Co!? Liczycie na mnie? Mam wam pomóc,
ale ja się na tym nie znam. No to co, że nazywam się Clonney! Etna… to
po prostu gigantyczne nieporozumienie, ale numer, rzeczywiście porwaliście nie tego, co trzeba.
Gdy obudziłem się w domu, w swoim domu, u siebie w domu, poza
oczywistym bólem głowy miałem w głowie oczywistą pustkę, co mówiąc szczerze nie zrobiło na mnie istotnego wrażenia, bo takie uczucie miewam na co dzień. Jednak z czasem pustka zaczęła wypełniać
się wspomnieniami. Sądzę, że to Etna dopuściła się małego sabotażu
podczas magicznego seansu czyszczenia pamięci. Tylko po co? Myślę,
że wykombinuję odpowiedź na to pytanie, ale muszę napić się piwa.
Od czasu powrotu jeszcze bardziej smakuje mi mój ulubiony gatunek,
a tylko Etnie zdradziłem, który to. Im więcej piję tego piwa, tym więcej
mi się przypomina. Alkohol zawsze i we wszystkich kulturach ułatwiał
kontakt, ale żeby aż tak? Zaczynam tęsknić za tymi magicznymi wariatami, za „Pod Spadającą Beczką”, no i za Etną i niech będzie, za Wezuwiuszem też. Oho, a kto to był Twister El Ninio? Coś mi się wydaje,
że na tym nie koniec. Hej, Czarodzieje przybywajcie, chciałbym znowu
z wami pogadać!
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dział Znachorstwa, Zielarstwa i Uzdrowień i jego instytuty. Niebawem
czeka mnie ciężka przeprawa. Wybieram się na Wydział Fizyki Magicznej i Magii Fizycznej. Muszę się przygotować na niespodzianki.
Wydział w większej części mieści się pod ziemią i sięga na głębokość
kilkunastu pięter, a to, co wystaje, przypomina lekko zbombardowane
osiedle. Sadzę, że są to efekty nieudanych eksperymentów, ale mogę się
mylić – tak, jestem w błędzie – to kamuﬂaż. Nigdzie nie widziałem studentów ani sal wykładowych. Błądziłem po pustych korytarzach, które
ciągną się najwyraźniej kilometrami na wielu poziomach. Wokół mnóstwo rur, przewodów i aparatury. Za drogowskaz wybrałem pęk instalacji
pomalowanej na czerwono – to chyba coś ważnego. I nie pomyliłem się,
bo w końcu dotarłem do drzwi z napisem: Wielki Zderzacz Czadronowy.
Jeżeli to jest to, co myślę to zawracam, albowiem będę krążył w kółko
po obwodzie, co najmniej, kilkunastu kilometrów. Usiadłem na jakiejś
skrzynce – sprawdziwszy uprzednio, czy nie „kopie” – i wyciągnąłem
kanapkę obłożoną tutejszym przysmakiem, czyli transmagicznym pomidorem. Zapaliłoby się, ale mam strach, czy można. Zgubiłem się, zabłądziłem, więc wybrałem za przewodnika przewód… zielony i dotarłem
do przejścia z napisem; „Tylko dla personelu magicznego”. Klepnąłem
się w kieszeń marynarki, w której mieścił się list żelazny i śmiało przekroczyłem próg. Też nikogo nie było. Idąc korytarzem z oddali usłyszałem kroki. Postać w białym, rozpiętym, falującym kitlu zbliżała się. Pod
pachą papiery i rulony. Pan do kogo? – padło pytanie. Bez słowa okazałem glejt. Aha w porządku. Niestety, nie mogę pana oprowadzić, za mało
czasu. Nie szkodzi… ja tylko tak ogólnie… popatrzę – odparłem i każdy
poszedł w swoją stronę. Znam tę twarz, szczególnie ten wywalony jęzor
– facet wywalił go, gdy czytał żelazne pismo – może był pod beczką.
Cofnąłem się i przeczytałem wywieszkę na drzwiach gabinetu: czarodziej czarownik magister mag Alfer Litos – Zakład Paralityki Ogólnej.
Najpierw wzruszyłem ramionami, a potem rozłożyłem ręce. No dobra,
idę dalej, do następnych gabinetów. I tak: czarodziej czarownik magister
mag Werner Zwanygóra (to temu nie udało się zbudować bomby – przyszło mi do głowy) – Zakład Maginieoznaczaności, czarodziej czarownik
magister mag Niels Świderski (wyborował dziurkę w atomie i stąd wiemy jak on wygląda) – Zakład Atomistyki, czarodziej czarownik magister
mag Erwin Szredinger (to ten od kota, co niby żyje, a jednak jakoby już
zdechł) i czarownik czarodziej magister mag Pam Diradzki (i stało się,
bo ten to zwariował z powodu stałych ﬁzycznych) – Zakład Mechaniki
Czarowej, czarownik czarodziej magister mag Cześćkról (odparował
czarne dziury) – Zakład Dziuroczarnoksięstwa i już wiem, co będzie na
końcu korytarza – będzie end. Oczywiście; czarownik czarodziej magister mag Witt End (to ten od strun) – Zakład Magicznej Ogólnej Teorii
Wszystkiego.
Umówiłem się z panią Etną Pinatubo „Pod Spadającą Beczką”. Zaproszenie przyjęła z chęcią. W końcu musiałem z kimś poważnie pogadać. Powiedziałem jej, że moim zdaniem to jest tak; porywają naszych
naukowców, wyciągają od nich informacje, piorą im mózgi albo co najmniej czyszczą im pamięć, a potem odsyłają do domu. Łącząc nowoczesne technologie z magią wkraczają w obszary dla nich dotąd mało, lub
nawet wcale, niedostępne. Może nawet jest tak, że to ich czarodziejstwo
utknęło w martwym punkcie. Chyba nie zdawali sobię sprawy z tego, że
mają do czynienia z procesami podlegającymi naukowemu poznaniu, że
stawianie bariery pomiędzy tym, co magiczne a tym, co naukowe szkodzi, i to przede wszystkim im samym, że magia wcale nie jest alternatywnym sposobem władania nad siłami przyrody, lecz komplementarnym właśnie z naszą nauką. Poza tym to są hipokrytami uważając się za
lepszych od nas, to znaczy tych niemagicznych, bo wcale tak nie jest, jak
widać, a problem może być w tym, że magikowanie jest łatwiejsze, bo
magicznym się rodzisz, albo nie, a wyciśnięcie czegokolwiek sensownego z własnej mózgownicy wymaga niemało trudu, bo trzeba się uczyć,
właściwie nie po to, żeby się dowiedzieć, jak coś się robi, tylko po to,
żeby odpowiedzieć na pytanie dlaczego to coś działa. Etna słuchała nie
przerywając mej paplaniny, wodziła oczami dookoła, to na czubki swych
bucików, to na suﬁt lub przyglądała się piwnym bąbelkom w kuﬂu.
Gdy skończyłem, stwierdziła, ku mojemu zaskoczeniu, że w zasadzie
to mam racje, tylko, że to, co powiedziałem jest banalne i na dodatek
dużym uproszczeniem. Istnieją różne, ścierające się opcje polityczne,
hierarchizujące relacje pomiędzy magią a nauką. W tej chwili przewagę
mają konserwatyści popierający metodę inwigilacji naszego świata, ale
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Polna droga. Godzina 22.22 czasu Zulu. Albo Honolulu. Mniejsza
z tym. A może większa? Odejdźmy od tych dywagacji i wróćmy do
naszej historii.
Tak więc o godzinie 22.22 polną drogą podróżował samotny podróżnik. Był tak śpiący, że nie zwrócił uwagi, kiedy jego buty zeszły z nóg i rozbiegły się na cztery strony świata. To, że buty biegały
same, wcale go nie dziwiło. Tylko jak, u licha, dwa buty mogły pobiec jednocześnie w cztery strony? Hmm… Niezbadane są wyroki
Jotesba (i Czaka Norrisa strażaka lateksu i lumpeksu).
Nagle, spomiędzy drzew wyleciał cietrzew. Nasz podróżnik obejrzał się. Codziennie o 22.24 się oglądał. Nie widział nigdy telewizora
więc oglądał sam siebie. Cietrzew poznawszy naszego podróżniczka
uciekł w popłochu. Bo wędrowiec okazał się być Paster Yzowanym.
Paster był właśnie w trakcie podróży z Wesołej Doliny do Basty.
W pewnym momencie, około 3 minuty i 48 sekund po spotkaniu
z cietrzewiem, usłyszał śpiew dobiegający zza nagiej skały, stojącej
samotnie wśród pszenżyta.
– One diś ci liś di sztunden, one diiiiiś – śpiewał tajemniczy głos
zza skały.
– Kto tam, do ciemnego turkucia podjadka? – zaklął (?) Paster.
Odpowiedziała mu cisza. Jeszcze nigdy w swym długim życiu nie
otrzymał równie wymownej odpowiedzi. Pojechał więc dalej.
Godzina 23.34 czasu Zulu-Honolulu. Paster mijał kolejną nagą
skałę wśród kukurydzy.
– Co to, kurde, ma być? Jakieś pola nudystów? Nagich skał im się
zachciewa, psia ich nędza – trzeba wam wiedzieć, że tych pięknych
wulgaryzmów nauczył się Paster od dziadka Zimensa.
– Niśt iśt fjur diiiiiś, niśt war fjur diiiiiś, niśt blajbt fjur diiiiiś, fjur
ymaaaahhh – śpiewał tajemniczy ktoś głosem zarzynanego koguta.
– Nie no. Jak se myślicie, że ja, Paster Yzowany, dam z siebie jaja
robić, to się grubo mylicie.
Po czym wpadł w kukurydze i ruszył w stronę nagiej skały. Skała
zawstydzona zakryła się liśćmi i uciekła. Bo okazało się, że to był
nagi troll. Tymczasem w miejscu, gdzie przed chwilą opalał się troll
(jego inteligencja pozostawiała wiele do życzenia, opalać się w nocy?) stała grupka sześciu przerażonych muzyków. Wyglądali jakby
nie jedli od tygodnia. Szczególnie ten, który trzymał w rękach czarne
i białe patyczki, którymi uderzał w napięte włosy kolegi, a w czasie
przerwy, dłubał sobie nimi między zębami.
– Kto wy jesteście? – spytał Paster.
– My som górale z Alpów – powiedział osobnik z bałałajką w ręku i fryzurą niczym ogon papugi.
– Ta, a moja babićka pohazi z Chrzanowa. – Paster nie dawał po
sobie poznać, że jest zbity z tropu. Zaczął gorączkowo rozmyślać
gdzie są ci Alpowie. – Uważaj, bo uwierzę – rzekł po dwóch chwilach
namysłu i przerwie na herbatę.
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– Serio. Zarabiamy na życie śpiewem.
– Ciężko nazwać śpiewem to kogucie pianie. Kto tu jest wokalistą?
Papugogon, jak go nazwał w myślach Paster, wyciągnął z kieszeni
koguta i zaczął go zarzynać.
Nagle w promieniu 50 kilometrów dało się słyszeć „Iś hab kajne
lust, iś hab kajne lust.” Po tym występie kogut zakończył żywot.
– O wielki Jotesbie i Sknerusie! Wy MORDERCY! – Paster w panice zaczął krzyczeć. – Na szubienicę z wami!
W ciągu dwóch sekund wyjął z plecaka patelnię i zaczął okładać
biednych grajków. Muzykanci uciekli, a Paster nie ścigał ich, gdyż
poszczuli go śmierdzącymi skarpetkami.
06.66 czasu Zulu-Honolulu. 60 stopni szerokości zoologicznej
północnej i 55 stopni długości botanicznej wschodniej. Basta. Paster
odpoczywał w swym służbowym mieszkaniu koło Polibudy. Nagle
szyba w oknie pękła i do środka ześlizgnęło się po linie 6 muzyków.
– Ha ha! – rzekł Papugogon. – Co jest doktorku?! Myślałeś, że
pokonasz nas, ot tak sobie? Ramzensztajn kontratakuje!
Pastera wryło.
– Gomenasai? – tylko tyle udało mu się z siebie wydusić.
– Aj newer nidyt e frend, lajk aj du nał! – odpowiedział lider zespołu.
– Oł je? – rzekł Profesor, po czym walnął z bańki lidera i wyskoczył przez okno.
Dało się słyszeć tępe uderzenie i jęk.
– A mówią, że skleroza nie boli. – jęknął Paster – dlaczego nikt mi
nie powiedział, że mieszkam na drugim piętrze??
Ramzensztajni śmieli się w najlepsze.
– Wielki Paster Yzowany został pokonany!! Powiemy twojej mamie!! Ha ha ha!
– Wy świnie!
– O, ta zniewaga krwi wymaga! – zakrzyknęli Ramzensztajni
i wyskoczyli przez okno. Niestety mieli mniej szczęścia w spotkaniu
z brukiem. Pogubili trochę zębów i uciekli.
– Kolejny raz zwyciężyłem! – Pastera rozpierała duma. – Kurczę,
znowu mam wzdęcia.
W ramach odpoczynku po walce udał się na spacer do parku. Po
drodze spostrzegł na ulicy kupę liści. Był ostrożny. Myśląc, że to
pułapka rzucił w liście kamieniem. To był błąd. Zbudził śpiące pod
liściem ślizgolotki.
Ślizgolotki wystrzeliły za nim z prędkością światła stuwatowej
żarówki.
– Ratuunku! – krzyczał Paster uciekając.
Po piętnastu minutach dobiegł do parku i zgubił pogoń. Jednak
w bramie czekali na niego Ramzensztajni uzbrojeni w widły cepy
i sznurki do snopowiązałki.
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Patyczkowiec już zasypiał.
– No więc po drugie… a może to już po trzecie? Nie, to chyba dopiero po drugie. No więc po drugie… Hmm… Chyba się powtarzam.
W każdym razie, daj se siana z tą zemstą, bo jesteś taki chudy, że nie
widzę gdzie stoisz. A propos widzenia, zapomniałem wziąć z domu
okularów. Niech to smerfy wezmą! – zaklął szpetnie na zakończenie
przemowy.
Wstał i otrzepał się z kurzu. Patyczkowiec spał w najlepsze.
– No jasne. A ja się dziwię, dlaczego studenci zasypiają na moich
wykładach. Cóż, trzeba posprzątać.
Złapał śpiącego grajka i wyniósł za miasto. Mieszkańcy trochę się
dziwili, co znany i poważany profesor robi ze śpiącym na rękach. Ale
tylko trochę.
Paster dociągnął go aż do „Pola nudystów” gdzie spotkał go po
raz pierwszy, i porzucił w kukurydzy. Następnego dnia w gazecie,
przeczytał, że jakiś troll zgniótł człowieka na polach za miastem.
Poszukiwania zarówno trolla, jak i zgniecionego człowieka trwają.
Policja uwija się jak wij drewniak. A Paster siedział w mieszkaniu
i odpoczywał . Dziwił go tylko dlaczego jest taki przeciąg i dlaczego
szyba w oknie jest wybita. Cóż, skleroza nie boli. Chyba, że zapomni
się, iż do wychodzenia służą drzwi, a nie okna.
Tak oto dobiegła końca kariera zespołu, który miał szansę na
nagrodę Zdechłego Słowika. Niestety wróżka, która kiedyś z kart
wywróżyła im wielką karierę, myliła się. Cóż, mylić się jest rzeczą
ludzką, a wybaczać, rzeczą Pastera. I Czaka Norrisa strażaka lateksu
i lumpeksu. A Paster, żył sobie dalej w spokoju. Do czasu…
P.S. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotarli do końca moich wypocin. Polecam
się na przyszłość. :)

Tomasz Kucza

Patrząc w oczy larwie
literatura | short story

Dźwięk repetowanej broni odbił się echem od ścian korytarza. Ktoś zaklął, inny pociągnął głośno nosem. Amatorzy. Pewnie
było ich słychać w całym budynku. Przydzielili mi cholernych
żółtodziobów!
– Cisza – syknąłem przez radio.
Jeśli larwy miały dość rozumu, rozstawiły czujki. Wstrzymałem oddech. Gdzieś po lewej skrzypnęły otwierane drzwi. Dałem
znak ręką i przesunąłem się w tamtą stronę.
Chyba jeszcze nie wiedzieli, że wdarliśmy się do nory. Jakiś
facet wyszedł prosto na szeregowego Kitę. Zachwiał się i upadł
na wykładzinę. Kałuża krwi rozlała się pod ciałem. Kita uniósł
kciuk do góry. Odpowiedziałem tym samym. Noże czasem się
przydają.
Według raportu wywiadu cel znajdował się piętro wyżej.
Pierwszy opór powinniśmy napotkać już na parterze, ale dotychczas było spokojnie. Budynek pełen zainfekowanych w środku
miasta, kto by pomyślał. Przez chwilę miałem wrażenie, że to
żart, ale porucznik Rylski – mój przełożony – tylko pokręcił ponuro głową. „Oni są wszędzie, kapitanie, wszędzie wokół nas”.

Larwy. Pasożyty atakujące mózg, oślizłe robale żywiące się
myślami. Podobno przybyły na meteorycie, który spadł gdzieś
w Rosji. Teraz próbują podkopać świat, wolny rynek, ﬁlary na
których nasi przodkowie zbudowali rzeczywistość, pogrążyć
miasta w chaosie, aby łatwiej zarażać, a ostatecznie całą ludzkość
zamienić w przetrwalniki.
Nasz oddział był jednym z wielu wydzielonych specjalnie do
zwalczania larw. Finansowani przez fundusz, na który dotowały największe światowe korporacje, dbaliśmy o bezpieczeństwo
patrycjuszy, podlegli bezpośrednio Prywatnym Służbom Porządkowym Europy Wschodniej. Nazywali nas larwożercami. Nazwa
przyjęła się i wkrótce stała oﬁcjalna. Larwożercy.
Na moment zatrzymałem wzrok na zabitym. Kurtkę miał połataną w paru miejscach, spodnie poplamione, a skórę ciemną od
brudu. Typowe dla nosicieli. Większość jadła resztki ze śmietników, nie myła się, unikała lekarzy, kradła, uczestniczyła w ulicznych manifestacjach i bójkach. Godne potępienia istoty. Śmierć
była dla nich wyzwoleniem.
– Piątka i czwórka osłaniać schody, reszta za mną. – Ruszyłem
na trzecie piętro. Dłoń pozostawiała jasny ślad na zakurzonej po-
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– Nie no, czy wy mi nigdy nie dacie spokoju?
– Damy, kiedy się odegramy! – odpowiedzieli chórem.
– To co, pierwej mam wam zawalić z partyzanta czy z kaliberka?
A może wolicie z władzia?
– Z władzia? Co to ma znaczyć? – zdziwił się osobnik z widłami
i bębnem na plecach.
– No, z władzia łokietka. Czyli z łokcia. Ty serio taki niedomyślny
czy udajesz?
– Serio.
– Aha. To by wiele wyjaśniało. – po czym ruszył do walki.
Lecz pierwej wypił eliksir „Moc Mihawika”, którego zapas zawsze nosi w skarpetce.
Jako, że wśród czytelników mogą być niepełnoletni ta scena przemocy została, ze względu na swą brutalność, wycięta. W każdym
bądź razie, bitwa ta przeszła do historii Basty, jako bitwa „Sześciu
przeciw Pasterowi”.
Wynik bitwy byłby korzystny dla Pastera, gdyby nie stado przechodzących łowców nagród, którzy postanowili włączyć się do zabawy i uszczuplili sześcioosobowy skład zespołu o 5 osób. Jedynie
patyczkowiec był zbyt cienki, żeby w niego traﬁć toporem. Paster, na
szczęście uszedł z życiem, jednak złamał sobie 14 paznokci.
Minęły dwa tygodnie. Paster wychodził z domu na poranne zakupy. Uszedł ledwie pięć metrów i pośliznął się na porozrzucanych
wszędzie patyczkach.
– Co to ma być? Kto to tu porozrzucał?
– To ja! – z za krzaków wyskoczył patyczkowiec. – Pomszczę moich kolegów.
– Idź się schowaj. – rzekł Paster leżąc na ziemi. – Daj se siana
ty anemiku. Po pierwsze , primo, to nie ja ich załatwiłem, a po drugie…eee … duo, nie, nie… tertio, nie no, jak to leciało. Po drugie…
wiem! Zwitter!… Nie to też nie to. Oj, nieważne.
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ręczy. Włączyłem noktowizor, bo lampy na klatce były zepsute.
Wszystko stało się zielone.
Czujnik ruchu zapiszczał w słuchawce. Zerknąłem na wyświetlacz. Dwóch. Dałem sygnał ludziom z tyłu i opuściłem lufę karabinu. Wdech, wydech, wdech… Wyskoczyłem zza rogu. Pierwszy
strzał traﬁł w szyję najbliższego nosiciela, drugi utkwił w ścianie.
Rzuciłem się na podłogę. Druga larwa zniknęła. Widziałem sylwetki zajmujących pozycję żołnierzy. Szeptem wydałem rozkazy.
Powoli, krok za krokiem podążałem wzdłuż korytarza. Drzwi po
obu stronach. Na każdych numer. Być może za każdymi nosiciel
z bronią w pogotowiu.
Oślepłem na moment. Ktoś włączył światło. Automat niemal
natychmiast dezaktywował noktowizor. Odzyskałem wzrok. Naboje wyrywały odłamki tynku ze ścian i drzazgi z posadzki. Kilka
precyzyjnych strzałów z naszej strony i wszystko ucichło.
– Wszyscy cali? – zapytałem.
– Greg oberwał.
Skinąłem głową. Na pobojowisku zostały dwa ciała larw. Najbliższe wykrzywione groteskowo. Jak zabity pająk.
Dałem gestem sygnał i zaczęliśmy sprawdzać kolejne drzwi.
Ostatniego robala znaleźliśmy pod numerem 105. Kulił się za
biurkiem, na którym huczał komputer. Nie miał widocznej broni.
Wstrzymałem żołnierzy.
Ekran migotał na czerwono. Na monitorze wyświetlona była
zakazana antysystemowa strona. Wywiad się nie pomylił. Traﬁliśmy w samo centrum organizacji. Najwyraźniej tutaj zainfekowani trzymali serwer nielegalnych stron, które pojawiły się ostatnio
w sieci. Dzięki wiedzy robali potraﬁli ominąć ﬁltry chroniące internet przed zalewem wrogiej propagandy.
– Wyłaź – warknąłem do ukrywającego się. Ciekawe czy rozumie ludzką mowę.
Szlochał i mamrotał niewyraźnie. Wzruszyłem ramionami
i zważyłem w ręce granat. Chłopak poruszył się. Uniósł ręce nad
głowę i wyszedł zza biurka. Dobre dziecko. Uśmiechnąłem się
szeroko. Oszczędził nam trudu.
Wyglądał na kilkanaście lat. Grube okulary na nosie, pomięta
marynarka i sportowe buty. Na spodniach plama moczu.
– Litości – wyjęczał.
Larwy są odrażające – pomyślałem. – Potraﬁą zniżyć się do
wszystkiego, by uratować nędzny żywot.
– Jak tam chcesz – odpowiedziałem ze wzruszeniem ramion.
Wypaliłem prosto w głowę.
Pocisk urwał robalowi połowę czaszki. Ciało upadło bezwładnie na ziemię. Z tyłu ktoś zarechotał.
– Fraszyniak, zabierz twardy dysk – rzuciłem. – Ignacy zobacz, czy ktoś się tu jeszcze nie kryje. Kris rozłóż ładunki wybuchowe.
Posłuchali nadzwyczaj sprawnie. Może nie są takimi żółtodziobami, za jakich ich wziąłem. Przynajmniej rozumieli swoje
miejsce.
Sprawa była zamknięta. Mogliśmy się zmyć i zgarnąć premię,
gdyby nie Robert Fraszyniak.
– W środku nie ma pasożyta – powiedział ściszonym głosem
przez radio. Stał pochylony nad ciałem chłopaka.
– Że co? – wyskoczył ktoś.
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– Nie ma robala w głowie. – Robert wyprostował się. Blady
jak śmierć, roztrzęsiony.
Najpierw pomyślałem, że się chłopak przejął i tyle. Może gdybym zrozumiał szybciej, nie byłoby całej historii? Nie siedziałbym teraz na zimnym krześle w sali przesłuchań, drżąc o cenną
licencję najemnika? Ale nie zrozumiałem. Myślałem że się scykał.
– Pewnie odstrzeliłem razem z czaszką – powiedziałem spokojnie.
– Ale ma normalny mózg. Jak, kurwa, człowiek. – Chłopak
trząsł się, jakby miał padaczkę. Wtedy też nie zajarzyłem.
– Może został zainfekowany niedawno. Larwa jeszcze nie urosła.
Zamrugał i spojrzał na mnie z głupią miną.
– A co jeśli mają rację? – powiedział, unosząc lufę karabinu.
Wtedy do mnie dotarło. Zaraził się. Stał się pieprzoną larwą.
Pozostali chyba także zrozumieli, bo zastygli z bronią w pogotowiu. Czekali na rozkazy. Ale co miałem zrobić z lufą robala wycelowaną w głowę?
– Opuść broń Fraszyniak. Natychmiast – warknąłem łudząc
się. Nie słuchał, kręcił głową spocony jak świnia.
– Zabijaliśmy, kurwa, niewinne osoby! Ludzi, normalnych ludzi. Szwagier coś mówił, przekonywał, ale myślałem, że jest pod
ich wpływem.
Najwidoczniej był. A kontrwywiad nie załapał, że jeden z najemników ma za szwagra robala. Spociłem się pod kevlarową kamizelką. Nie chciałem jeszcze umierać. Dopiero co uzbierałem na
koncie niezłą sumkę, a ten świr wszystko spieprzy.
– Opuść broń – ryknąłem. Może zareaguje odruchowo? Na
żołnierzy działało. Robert drgnął, ale nie usłuchał. Pozostała
ostatnia szansa. Opuściłem powoli dłoń.
– Daj spokój Fraszyniak, wywiad każdą sprawę bada dziesięć
razy. Nigdy nie wysyła nas do niewłaściwych ludzi – mówiłem,
by odwrócić uwagę. – Zresztą popatrz na tych tutaj, same obdartusy, nędzne larwy na pierwszy rzut oka.
– A jeśli larw nie ma? Jeśli to spisek, żeby… żeby… – zabrakło mu konceptu. Nic dziwnego zresztą. Śmieszne, żeby wierzyć
w takie rzeczy. Tylko ktoś z mózgiem przenicowanym przez larwy dawał wiarę teoriom spiskowym. Dałem palcami znak stojącemu z tyłu Ignacemu. Raz kozie śmierć, może się uda.
Robert dostał w szyję. Buchnęła krew. Zwalił się pod biurko
jak kłoda. Odetchnęliśmy z ulgą. Ignacy nawet roześmiał się głośno.
Granat potoczył się po posadzce. Bez zawleczki. Zostawiając ślad krwi od bezwładnej ręki Roberta do miejsca pod ścianą,
gdzie się zatrzymał. Skoczyłem do drzwi.
Eksplozja targnęła powietrzem. Uderzyło mnie w plecy i rypnąłem twarzą w ścianę.
Obudziłem się w szpitalu Larwożerców. Miałem złamany
obojczyk i obrażenia pleców. Pięciu ludzi z mojego oddziału
zginęło. A teraz – kilka tygodni później – siedziałem na zimnym
krześle sali przesłuchań i zastanawiałem się, co powiem komisji.
Dzikie myśli „A jeśli larw naprawdę nie ma? Jeśli wymyśliliśmy
robale, by usprawiedliwić zabójstwa ludzi niewygodnych dla patrycjuszy?” przemykały mi po głowie. Zacisnąłem pięści. Czy ujrzą w moich oczach prawdę? Czy miałem w mózgu larwę?

prezentacje
WT#2:
„Na ratunek Marsowi!” wita nas pomarańczową, prostą okładką.
Nie ma się co jednak dziwić, jak się szybko dowiadujemy z podobnie pomarańczowej ramki, gra powstała w tydzień na Nibykonkurs
– konkurs na system autorski poświęcony określonej tematyce.
Jak pisze autor wykorzystane zostały z haseł drugiej edycji dwa:
Szaleni naukowcy i Terraformowanie. Interesujące, w połączeniu
z określeniem „pulpowa gra fabularna” w pierwszym akapicie sugeruje coś nowego. Zaraz się przekonamy.

PODRĘCZNIK
Zatem przechodzimy do sedna. Podręcznik zaczyna się krótkim
wstępem wyjaśniającym czym jest gra „Na ratunek Marsowi!”. Dowiadujemy się że gracze wcielają się w Obrońców Marsa stających
dzielnie przeciwko Lidze Zła. Sugeruje to atmosferę wczesnych
ﬁlmów SF oraz komiksów z superbohaterami (kto pamięta Flasha
Gordona?), czy książek o księżniczkach z Marsa. Chyba pierwsza
polska gra, która wchodzi na ten teren. Duży plus za oryginalność.
Mechanika ma opierać się o trzy kostki i wspierać pulpowy klimat.
W dalszej części wyjaśnione jest jakie elementy składają się na
pulp SF – jednoznaczna moralność, melodramatyczność, klisze,
genialni naukowcy i niezbyt sprytni, ale lubiący długie przemowy
złoczyńcy, odległe planety i melodramat w akcji. Dobro zawsze
zwycięża, ale też ma zwyczaj wpadać często i gęsto w sytuacje bez
wyjścia. Opis zajmuje tylko stronę, ale już wiemy na czym stoimy.
No, chyba że ktoś nigdy nie spotkał się z tym kawałkiem ziemskiej
kultury…
Następny rozdział to opis świata. Akcja gry dzieje się w koloniach marsjańskich w 1982 roku, dowiadujemy się skróconej historii Ziemi, o dawnych mieszkańcach Marsa, twórców – jakżeby
inaczej w pulp SF – tuneli, które zapadły się i utworzyły słynne
marsjańskie kanały. Dowiadujemy się także o naśladowcach byłych mieszkańców planety, którzy podzielili się na dwa obozy.
Mamy Nowy Waszyngton, osadników i mnóstwo ludzi rozsianych
w ulokowanych na powierzchni Czerwonej Planety kopułach.
Oprócz ludzi można także spotkać małpy o sztucznie zwiększonej
inteligencji, którzy najczęściej pracują jako służba. Dowiadujemy
się skąd czerpana jest energia (co napędza dziwaczne wynalazki),
kto tym wszystkim rządzi, ale także jak wygląda codzienne życie.
Dalej wspomniani są Ci Źli, oraz trochę o życiu poza kopułami
oraz ciągle przebiegającemu procesowi terraformingu.
MECHANIKA
Mechanika NRM! została nazwana przez autora 3S. Opiera się
o „conﬂict resolution”, a nie „task resolution” – czyli dana sytuacja
jest rostrzygana testem jako całość (a nie jako kolejne czynności).

Tym razem postanowiłem przyjrzeć się bliżej autorce z Nibykonkursu – takiej, którą czytałem już dawno, ale postanowiłem sobie
odświeżyć: „Na ratunek Marsowi!” to niewielka gra w formie PDF
autorstwa ja-prozaca.

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Autor: Kamil „ja-prozac” Węgrzynowicz
Powstał: 2006 rok, na Nibykonkurs II
Kompletność: 100%
Gdzie znaleźć: autorskie.fora.pl
Format: pdf
Stron: 14 stron
Klimat: Pulp SF

Rola graczy jest znacznie silniejsza niż w zwykłym RPG – może
wpływać nawet na opisy sytuacji. Dowiadujemy się skąd pochodzi
nazwa 3S – od Stylu, Skuteczności i Szczęścia, trzech elementów,
które określają wynik testu. Sprawa jest prosta: rzuca się trzema
kostkami k6 i rozdziela wyniki na każde z „S”.
Teraz czeka nas trochę wyjaśnienia jak na wynik testu wpływa zawartość karty postaci oraz podział NPC na grupy zależnie od
ważności dla przygody.
W rozdziale pojawiają się w szarych ramkach przykłady rozjaśniające – i tak proste i jasne – zasady. Jedyne czego można się doczepić, to kolejność podrozdziałów. Trudno zrozumieć o co chodzi
z przerzutami, zanim pozna się sposób tworzenia postaci.
Tworzenie opisane jest w dalszej części. Nie jest losowe, gracz
posiada pięć punktów, które wykorzystuje do dodania opisowych
określeń do każdego z „S”, dodatkowo ma możliwość wykupienia
znaku ﬁrmowego.
Nie jestem pewien czy postać przykładowa nie została stworzona błędnie – naliczyłem o jeden więcej wykorzystany punkt,
niż być powinno. Pamiętajmy jednak, że gra powstała na szybko.
W rozdziale opisany jest jeszcze sposób rozwoju postaci.
DZIAŁ MISTRZA GRY
Następny rozdział przeznaczony jest dla Mistrza Gry. Część
otwiera skrótowy, ale bardzo trafny poradnik dla prowadzącego.
Następnie mamy dokładniejszy opis przedstawicieli Ligi Zła oraz
gros drobnych pomysłów na przygody.
Podręcznik zamyka karta postaci w pomarańczowych barwach
systemu.
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PIERWSZE WRAŻENIE
Skład jest widać robiony na szybko w jakimś procesorze tekstu,
ale szybkie przejrzenie pokazuje, że mamy także ilustracje wygenerowanie za pomocą programu ze strony www.heromachine.
com. Widać, że pomarańczowy kolor został dobrany z namysłem
i wszystkie ramki, a także karta postaci są wykonane w takich odcieniach. Trochę przeszkadza bardzo duży akapit, który miesza
linijki z nagłówkami podrozdziałów i mało światła przy otaczających strony ramkach.

Autorki – Wielki Test #2

WRAŻENIA
„Na ratunek Marsowi!” jest grą zwięzłą, z niesłychanie dobrze
dopasowaną do konwencji mechaniką, którą aż chce się przetestować. Tematyka pulp SF większości erpegraczom przypadnie chyba
do gustu (któż nie lubi przypomnieć sobie Flasha Gordona?). Na
autorskie.fora.pl gra zyskała sobie wielką renomę, toczy się także,
o ile wiem, sesja forumowa w NRM!.
Na pewno warto się zapoznać, szczególnie polecam osobom,
które myślą, że na d20 świat się kończy i że zrobienie dobrej gry
wymaga wielkomiesięcznej pracy zespołu, grubych kolorowych
okładek i genialnych ilustracji.
Tomasz Kucza
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Ko n s t a n t y n o p o l

gra fabularna w rozdartej rzeczywistości
wersja 1.1

system | alternatywa

Gra „Konstantynopol” powstała na potrzeby siódmej edycji „Nibykonkursu, czyli autorka w tydzień”, organizowanego przez
autorskie.fora.pl. Zgodnie z zasadami konkursu system tej edycji powinien nawiązywać do co najmniej dwóch z tematów: Liga
Niezwykłych Dżentelmenów, Bizancjum i Battlestar Galactica.

WPROWADZENIE

Karol Durkus był z zamiłowania historykiem. Zawód jednak obrał
zgoła inny – został ﬁzykiem eksperymentalnym – i zanim umarł stał
się najsławniejszym człowiekiem na Ziemi. Karol Durksus stworzył
Konstyntanopol. Nie, nie ten z czasów Bizancjum, także nie dzisiejszy Istambuł. Karol stworzył Konstyntanopol dziesięć kilometrów od
centrum Katowic.
Brał udział w badaniach nad wpływem silnych pól magnetycznych na rzeczywistość i wszystko skończyło się nie tak, jak planowali naukowcy. Może czasoprzestrzeń w Katowicach zmieniła się pod
wpływem choroby Durkusa? A może dlatego, że wtłoczył sobie do
krwi dwa litry metanolu?
Jakkolwiek było, dzień po śmierci Karola powstał Konstantynopol. Miasto marzeń, miasto koszmarów, miasto wyobrażeń – stworzone z urojeń umierającego ﬁzyka. Niektórzy mówią, że dusza stwórcy
została wpleciona w życie miasta. Inni twierdzą, że widzieli Karola
spacerującego odmienionymi ulicami.
Gracze są mieszkańcami Konstantynopola lub ludźmi, których
rzucił tam los. Niewielu wydostaje się z bąbla rzeczywistości na zewnątrz, jeszcze mniej przybywa do środka. Zamknięte miasto wydaje
się pogrążone wyłącznie w wewnętrznych problemach. Intrygi w intrygach, walka o władzę, próby obalenia Konstantinosa Paleologosa
muszą kiedyś zakończyć się rozlewem krwi. Szczególnie, że głodna
armia Mehmeda II czeka pod murami, a Sylonici tylko czekają na
okazję, by zastąpić Paleologusa mechaniczną kopią.

ŚWIAT

Lucjusz Saitikos przebiegł ulicę i przywarł plecami do muru po
drugiej stronie. Światło samochodu na chwilę oślepiło chłopca, po
czym zniknęło w oddali. Tubylcy twierdzili, że kończy się magiczny
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płyn, który napędza uliczne maszyny. Dlatego coraz mniej było aut,
a coraz więcej bizajtyjskich wozów wracało do łask. Dobrze. Nie
przywykł do ryczących samochodów sunących szerokim bulwarem
u podnóża Haga Soﬁi.
Kopyta zastukały o kostkę brukową i z wąskiej alejki wyłonił się
odziany w czarny płaszcz wysoki Arab. Zatrzymał się pod latarnią.
W pomarańczowym świetle wyglądał jak posąg wykuty ze złota. Saitikos przełknął ślinę i podszedł do mężczyzny.
– Salem alejkum – wyszeptał.
Saladyn skinął głową i wyciągnął rękę. Chłopak wyjął zwój i położył na dłoni mężczyzny. Nagle huknął strzał i czaszka rycerza eksplodowała. Lucjusz rzucił się na ziemię łkając. Najwyraźniej Tubylcy
dowiedzieli się o wymianie.
Konstantynopol to zawieszone w bąblu podprzestrzennym, otoczone giętką, ale niemal nieprzenikalną barierą, miasto. Nie można
dostać się do środka, ani wydostać na zewnątrz – przynajmniej jeśli
nie posiada się znajomości w pewnych kręgach.
Obszar odmieniony – pełen wymieszanych elementów z dzisiejszych Katowic (lub innego miasta, jeśli Mistrz Gry życzy sobie
zmienić okolicę), starożytnego Bizancjum (ale w wizji domorosłego miłośnika historii, ﬁlmów hollywoodzkich i gier komputerowych
w dodatku trawionego ciężką chorobą umysłową) oraz futurystycznych budowli Sylonitów – obejmuje kawałek portu z morzem, które
urywa się we mgle zamieniającej się w plastyczną Barierę, mury miasta z rozbitym u podnóża obozem Saladynów, kościół Hagia Soﬁa,
nowoczesne zabudowania miasta (jak supermarket, lotnisko, stacje
benzynowe, może nawet katowicki Spodek, stadion, blokowisko)…
Wymieszane cztery kultury, Polaków zwanych Tubylcami, Arabów, którzy przybyli pod mury z zamiarem podbicia miasta, Bizan-
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tyjczyków oraz obcych Sylonitów z trudem znoszą się nawzajem. Na
szczęście w wizji Karola wszyscy mówią zrozumiałym językiem polskim. A może to Polacy mówią po łacinie lub greką?
Jakie tajemnice kryje miasto? Czy rozdarta przestrzeń pozostanie taka na zawsze? Czy Karol Durkus się objawi? Wszystko zależy
w jakim kierunku potoczy się rozgrywka. W poniższym opisie jest
sporo luk, które musisz uzupełnić, żeby nie napotkać problemów
podczas sesji. Możesz także wprowadzać usprawnienia na bieżąco
– podczas gry, ponieważ niewielkie zmiany rzeczywistości są na porządku dziennym w Konstantynopolu.

MIESZKAŃCY KONSTANTYNOPOLA

Bizantyjczycy
Spora masa ludzka, która nagle została skonfrontowana z nowoczesną techniką. Wiedza historyczna Karola Durkusa nie była zbyt
imponująca, dlatego wszystkie grupy mieszkańców starożytnego
Konstantynopola są przesiąknięte nieco ﬁlmową sztucznością, nierealnością. Ale na ulicach jeżdżą wozy, karoce dostojników kościelnych
i arystokracji. Rycerze patrolują drogi i mimo oporu policji próbują
wprowadzić zasady panujące w starożytnym grodzie przed odmianą.
Są religijni, przesądni, a technologia jest dla nich szokiem.
Arabowie
Wśród mieszkańców miasta znajdują się także prości Arabowie,
ale najważniejsza grupa to Saladyni Mehmeda II, którzy obozują pod
zachowanym fragmentem murów i przejęli niektóre partie miasta. Są
dumni, religijni, honorowi. W większości oddani Mehmedowi, co nie
przeszkadza niektórym knuć intrygi za plecami sułtana.
Można odnieść wrażenie, że Karol w młodości grał sporo w Prince of Persia… stereotypami z tamtej gry przesączony jest bowiem
wizerunek Saladynów.
Sylonici
Nie wiadomo czy pochodzą z wyobrażeń Durkusa. Nie partycypują w kulcie Durkusa, trzymają się z boku, ale krążą plotki, że mają
tajemniczy plan, który skrzętnie realizują. Są robotami, mechanicznymi monstrami nazywanymi przez Bizantyjczyków Paladynami albo
Stalowymi Golemami, przez Arabów zaś Żelaznymi Szejtanami.
Zbudowali dziwne struktury na pograniczu miasta i w porcie. Krążą plotki, że oprócz robotów istnieją także ludzkie formy Sylonitów
nie do odróżnienia od ludzi. Powtarza się historia kobiety o blond
włosach, która pojawiała się w niektórych rejonach miasta.

WAŻNE OSOBISTOŚCI
Constantine XI Palaeologus
Jednym słowem Cesarz Imperium Bizantyjskiego. Zamierzał bronić miasta do ostatniej kropli krwi przed „hordami brudnych najeźdźców”, ale Odmiana i wpływ nowych doradców, sprawiły, że ma nowe
plany. Nikt dokładnie nie wie co zamierza, ale odzyskał pewność siebie, ponoć spotkał się z samym Mehmedem.
Mehmed II
Sułtan rzadko opuszcza obóz, w którym otoczył się wszelkimi
luksusami. Jeśli podróżuje, to w otoczeniu najbardziej zaufanych Sa-

Szósta
Uważana za przywódczynię Syjonitów, legendarna, rzadko widywana Syjonitka ludzkiej postaci.
Karol Durkus
Niski mężczyzna, wiecznie nieogolony, z poparzoną lewą stroną
twarzy. Otoczony legendą w Mieście. Trudno dowiedzieć się czegoś
pewnego, ale według opowieści chorował psychicznie albo był natchniony przez Boga, popełnił samobójstwa albo poświęcił się, żeby
uratować świat…

SIŁY
Duchowieństwo
Posiada silną władzę w mieście. W otoczeniu Constantina jest
wielu wysokiej rangi dostojników kościelnych. Księża tubylców próbują się dostać w ich szeregi, ale są traktowani (oﬁcjalnie) jak odszczepieńcy, chociaż nieoﬁcjalnie zawarto wiele zobowiązań, w których beneﬁcjentami są osoby z duchowieństwa zarówno starej wiary
jak i nowej.
Duchowni islamscy nie wtrącają się do polityki, zawsze wspierają
Mehmeda II.
Maﬁa
Organizacje maﬁjne mają silną władzę, póki są w posiadaniu większości broni palnej w mieście. Rządzą silną ręką, ale najwyraźniej zawarli wiele umów, nie próbują bowiem naruszać władzy Constantina
ani Mehmeda. Mają powiązania także ze światem zewnętrznym.
Sylonici
Sylonicy przeniknęli w wiele miejsc. Ciągle rozbudowują swoje
fabryki i mechaniczne konstrukcje. Budują także kompleks, który
umożliwi tworzenie więcej sylonitów w ludzkiej formie. Na razie nie
przyznają się do ludzkiej formy, ale przesiąknęli na wiele wysokich
stanowisk. W każdej chwili mogą także rozpuścić plotkę, że zastąpili
kogoś ważnego, aby go pognębić.
Arystokracja
Arystokracja Bizantyjska obawia się o swoje majątki, ale jeszcze
bardziej o życia. Płacą haracz maﬁi, trzymają się kurczowo tego, kto
jest u władzy. Są podatni na techniczne ciekawostki, potraﬁą wyprzedać wszystko, by dostać np. laptopa.
Rycerze
Rycerze stanowią znaczącą siłę w mieście, wszędzie ich pełno.
Patrolują tereny, które należą jeszcze do Constantina, są wierni Cesarstwu i duchowieństwu. Bardziej skłonni do starć z Arabami niż
wszyscy pozostali z Constantinem włącznie.
Saladyni
Honorowi, religijni, służą Mehmedowi i są wobec niego lojalni.
Wyjątkiem są niektórzy wyżsi rangą, którzy mogą knuć za plecami
sułtana, żeby zdobyć dla siebie więcej władzy.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Tubylcy
Tubylcami nazywani są mieszkańcy dzielnic Katowic, które
przypadkiem znalazły się na terenie Konstantynopola. Najczęściej
są to zagubieni, przestraszeni ludzie, którzy nie mogą się znaleźć
w niebezpiecznym środowisku i wolą nie wychylać nosa z bloków,
urzędnicy niepewni czy przychodzić codziennie do pracy. Niektórzy
jednak przystosowali się lepiej niż inni, nawiązali kontakty, zaczęli brać udział w wewnętrznych grach, organizować maﬁe i komuny,
handlować… Mówi się, że naukowcy odkryli metodę na szmuglowanie towaru i ludzi poprzez Barierę, która otacza miasto.
Tubylcy mają samochody, znają się na technice, czasem zagubieni
z braku telefonów i nie działającej w większości miasta sieci elektrycznej. Szybko wydzieliła się arystokracja, która weszła w układy
z Cesarzem.

ladynów, zawsze na białym koniu. Uwielbia przepych, jego największym marzeniem jest przejęcie Konstantynopola.

Policja
W większości podkupiona przez maﬁę, w niektórych dzielnicach
przejęła władzę korzystając z dostępu do broni palnej.
Kult Durkusa
Malują sobie lewą część twarzy na czerwono, ponieważ tak poparzoną twarz ma Karol Durkus. Czczą go jak boga, nazywają prorokiem ostatecznym i zwiastują jego przybycie, nazywają Świadomością Świętego Miasta.
Naukowcy
Grupa naukowców skupiona wokół laboratorium, gdzie doszło
do wypadku. Mogą mieć sposoby na manipulowanie anomalią Konstantynopola, ale ich urządzenia są odcięte od prądu, a na terenie
laboratorium i uniwersytetu śląskiego, który był w pobliżu centrum
wypadku, występują dziwne zjawiska, anomalie czasoprzestrzenne,

Wieża Snów #10

77

systemy
dania Magnet Industrial i trochę wie o ﬁzyce stojącej za eksperymentem. W środku także jest sporo zniekształceń i anomalii.
Port
Urywa się w Barierze, podobnie jak morze. W porcie są statki
obronne należące do Constantina, ale także kilka stojących w pogotowiu okrętów sułtana.
Obóz Saladynów
Położony po drugiej stronie miasta niż port, rozłożony pod murami. Wiele namiotów, wielu rycerzy.
Pałac
Pałac cesarza, obronny, przypomina bardziej zamek, blisko Hagii
Soﬁi.
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Hagia Soﬁa
Ogromna katedra, główna siedziba duchowieństwa rzymskokatolickiego w mieście.
Supermarket Bosego
Główne źródło towarów. Zajęty przez starego ochroniarza, pilnowany (i otwarty) całą dobę. Pozostałe supermarkety i hurtownie najczęściej są w rękach sił, które nie lubią się dzielić (rycerze, saladyni,
sylonici).

POMYSŁY NA

ludzie znikają, pojawiają się dziwne twory, rzeczywistość przeplata
się dziwnymi światami alternatywnymi.
Szpiedzy
Do środka przedostało się kilku „szpiegów” – ekspertów różnych
państw wysłanych, by badać anomalię. Mogą realizować różne „pozakulisowe” cele.
Przemytnicy
Trudnią się przenoszeniem towarów i przemytem ludzi przez barierę. Silnie powiązani z maﬁą. Znają różne sztuczki pozwalające
przebyć plastyczną barierę. Jest to możliwe w kilku miejscach, jednak powolne (Bariera stawia opór). Przemytnicy strzegą sekretu jak
przechodzić przez Barierę i miejsc, gdzie jest to możliwe, jak oka
w głowie.

MIEJSCA
Elektrownia
Jedyna działająca elektrownia, udało się uruchomić prąd w całej dzielnicy. Elektrownię zajęli rycerze Constantina wraz z maﬁą.
Wspólnie dzielą się dostępem do elektryczności. Budynek jest chrapką dla każdego, szczególnie zaś dla Sylonitów, którzy mają pewne
problemy z dostępem do energii.
Laboratorium
Prywatne laboratorium ﬁrmy Magnet Industrial. Tutaj pracował
Karol i tutaj wystąpiła awaria, która spowodowała powstanie bąbla
czasoprzestrzennego i Konstantynopola. W środku panuje teraz totalny chaos, wymieszane jest multum światów równoległych, nikt nie
jest w stanie tam dłużej przetrwać poza kilkoma szalonymi naukowcami, którzy próbują odwrócić to co się stało.
W ﬁrmie pracowała spora część kadry sąsiedniego uniwersytetu.
Uniwersytet
Wielu naukowców to zasiedziali akademiccy „uczeni”, którzy
potraﬁą prowadzić wykłady, ale zatrzymali się z wiedzą w zeszłym
stuleciu. Trochę pracowników uczelni śledziło jednak na bieżąco ba-
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PRZYGODY

1. Aga, czyli przywódca janczarów, Abd-ar-rahman, rozpaczliwie
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szuka śmiałków, którzy odzyskają szkatułkę, która została skradziona z jego rąk w tajemniczych okolicznościach. Szkatułka została mu powierzona przez sułtana, jeśli się nie znajdzie, Abd-ar-rahman zapłaci głową.
Tymczasem ślad wydaje się prowadzić do Uniwersytetu. Profesor
Mielszarski i grupa studentów weszła w posiadanie szkatułki, ma
także po swojej stronie silną grupę byłych strażników miejsckich
i policjantów. Co zawiera tajemniczy pojemnik? Czy stanowi
klucz do przywrócenia stanu sprzed Odmiany?
2. Na targowisku pojawia się starszy, ukrywający twarz ślepiec
z pomocnikiem. Szybko zyskuje miano proroka, daje ﬁlozoﬁczne przemowy, twarz pod kapturem jest poparzona z lewej strony.
Niektórzy uważają go za wcielenie Karola, inni za oszusta, nazywają Prorokiem lub Staruchem. Kiedy nagle znika, w dzielnicy
zaczynają się rozruchy. Cesarz chce jak najszybciej znaleźć zaginionego, zanim wybuchnie bunt przeciwko niemu – jest bowiem
podejrzewany o pozbycie się Proroka.
Tymczasem okoliczni Tubylcy powtarzają historię emerytowanego ﬁlozofa z Uniwersytetu, który ponoć miał czerwone zmiany na
policzku i smykałkę do snucia dysput. Czy Siwy, jak go nazywano, w rzeczywistości Jan Szamała, jest Prorokiem? Co się stanie,
jeśli okaże się oszustem, jak zareagują dotychczasowi wierni?
Ukamieniują biedaka, czy mocniej uwierzą w jego świętość?

ZASADY

Każdy z graczy wciela się w mieszkańca Konstyntanopola. Może
wybrać, czy chce grać Tubylcem, Bizantyjczykiem, Arabem, czy też
może Sylonitą. Karta postaci może być narysowana na kartce papieru
i powinna zawierać poniższe pola odpowiednio wypełnione:
– miano – jak bohater gracza się przedstawia
– pochodzenie – czy jest Tubylcem, Bizantyjczykiem, Arabem, czy
Sylonitą
– zajęcie – jakie jest jego codzienne zajęcie, kim jest
– wygląd – krótki opis wyglądu
– przewagi i braki – rubryka będzie uzupełniana w trakcie gry
– prymaty:
– technika – operowanie wszelkiego rodzaju mechanizmami, rozumienie technicznych aspektów urządzeń, naprawianie i niszczenie
– percepcja – obserwowanie i wyciąganie wniosków z obserwacji
– umysł – wiedza i inteligencja

systemy
– kunszt – zdolności artystyczne i manualne, sprawność manualna
– walka – wszystko co dotyczy walki
– honor – honor, lojalność, charyzma, przemawianie
– trwardość – odporność, wytrzymałość
– sprawność – sprawność ﬁzyczna, zwinność

Zasady wypełniania prymatów
Prymaty określane są rzymskimi cyframi. Przyjmują wartości od
I do IV.
– I – mistrzowska
– II – dobra
– III – słaba
– IV – brak
Gracz wypełnia prymaty każdorazowo wykorzystując każdą z dostępnych liczb dwa razy. Po każdym teście gracz kreśli stare liczby
i wypełnia tabelkę ponownie.

Przykład: Gracz deklaruje, że przeskakuje z dachu jednego budynku na drugi starając się nie czynić hałasu. Mistrz Gry stwierdza,
że wymagane są Sprawność II i Kunszt III. Gracz posiada Sprawność
IV i Kunszt IV. Mistrz Gry każe mu dopisać brak „Ciche skakanie”.
Gdyby miał Sprawność I i Kunszt I, mógłby dopisać sobie przewagę
„Ciche skakanie”.
Gdyby test wymagał na przykład Sprawności III, a Honoru mniejszego niż II (gracz chciałby wykonać coś niehonorowego), wartościami krytycznymi byłyby IV dla Sprawności i I dla Honoru (brak)

Przykład:
– technika II
– percepcja IV
– umysł I
– kunszt II
– walka III
– honor III
– trwardość IV
– sprawność I

oraz I dla Sprawności i IV dla Honoru (przewaga).

Przewagi i braki
Jeśli gracz odniósł porażkę, testowane były co najmniej dwa prymaty i dodatkowo na wszystkich miał najgorszą w danej sytuacji
wartość (IV lub I), zyskuje „brak”, czyli rodzaj ułomności opisanej
słownie, która powinna nawiązywać do czynności, która graczowi
się nie udała.
Podobnie jeśli odniósł sukces, a testowane były co najmniej dwa
prymaty i miał na wszystkich najlepszą wymaganą wartość (I lub
IV), zyskuje „przewagę”, czyli umiejętność opisaną słownie, także
nawiązująca do czynności.

Jeśli gracz ma brak związany z czynnością, którą chce wykonać,

Testy
Testy przeprowadza się bezkostkowo. Gracz deklaruje czynność.
Jeśli nie jest to coś błahego, co nie wymaga zastanawiania się nad
wynikiem, Mistrz Gry musi zarządzić test. Najpierw decyduje jakie
są wymagania odnośnie czynności, jeśli wystarczy przewaga, którą
gracz posiada, nie trzeba testować, następuje automatyczny sukces.
czynność automatycznie kończy się porażką.
Wymagania określa się przez wybór potrzebnych prymatów oraz
poziomów, na których muszą być (co najmniej lub co najwyżej).
Przykład: Gracz chce zasztyletować ciosem w plecy napotkanego Tubylca, po czym rozpłynąć się w mroku zanim zjawią się strażnicy. Mistrz Gry decyduje, że test wymaga walki na III oraz honoru nie

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Przewagi i braki na początku są puste będą uzupełniane w trakcie
gry. Prymaty gracz uzupełnia na zakrytej – niewidocznej dla Mistrza
Gry – kartce, którą normalnie trzyma spodem do góry przed sobą,
a odkrywa w czasie testów, aby odczytać czy udał się test. Gracz zna
więc ograniczenia i możliwości swojego bohatera, a Mistrz Gry nie.
Ponieważ po każdym teście prymaty są na nowo wypełniane, na
kartce musi być miejsce (najlepiej w kolejnych kratkach) na poprawki.
Bohaterowie w Konstantynopolu zmieniają się nieustannie, co
wynika po części z charakteru miasta, w którym przyszło im żyć, ale
wraz ze zmianami pojawiają się przewagi i braki, które silniej deﬁniują ich możliwości.

większego niż III. Jeśli gracz spełnił te warunki, udało mu się to co
zamierzył – musi mieć Walkę III, II lub I oraz Honor IV lub III.

ZAKOŃCZENIE
W grze wykorzystano i przetworzono ogólnie dostępne zdjęcia
i ilustracje oraz obrazy:

– obraz “Constantinos Paleologos, the last Byzantine Emperor at
the battlements, dawn of the 29th May of 1453” 2003 autorstwa
Iannis Nikou,

– obraz Oytun Yalçın (Tartışma), public domain.
Gra dostępna jest także na stronie: http://www.wiezasnow.i365.
pl/index.php?title=Konstantynopol.
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TYM RAZEM MY JESTEŚMY OBCYMI
niewielka gra faublarna oparta o serial SF „Ziemia 2”wersja 1.0
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autor: Tomasz Kucza

system | sf, postapokalipsa, cyberpunk

WPROWADZENIE

„Ziemia 2” to bardzo nietypowy serial SF, który swego czasu
można było zobaczyć nawet w polskiej telewizji. Oparty na ciekawym pomyśle, przedstawiający intrygującą wizję świata, miał jednak
sporego pecha – traﬁł na złych scenarzystów i wiele odcinków było
na naprawdę niskim poziomie. Mimo wszystko: doskonała muzyka,
naprawdę odmienni od ludzi obcy, elementy cyberpunka i postapokalipsy dają ciekawą całość, która idealnie nadaje się do gier fabularnych.
Ziemia 2 RPG to próba stworzenia gry na podstawie serialu. Nie
spodziewaj się jednak kompletnego systemu z kartą postaci, tysiącem
stron i dodatkami. Może kiedyś. Na dzień dzisiejszy stworzyłem nie-
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wielką grę składającą się z opisu mechaniki oraz świata wraz z zarysem różnych epok (teraźniejszość, przyszłość, przeszłość). Całość
oparta jest o wiedzę zawartą w odcinkach, uzupełnioną o moje domysły i idee – żeby nadać wszystkiemu spójność (której w serialu
niestety brakowało, także z powodu braku jakiegokolwiek zakończenia).
Wszystkim polecam dostępną pod jednym z odnośników na końcu podręcznika muzykę z serialu skomponowaną przez Davida Bergauda. Warto posłuchać, na sesję RPG nada się idealnie.
Uwaga! Poniższa gra zawiera potężną dawkę spoilerów do serialu Ziemia 2, gdyby ktoś zamierzał go oglądać lepiej niech nie czyta
dalej.

systemy
Aby nie kopiować niepotrzebnie ogromnej liczby informacji dostępnych na temat serialu Ziemia 2, pozostawiam sporo w rękach Mistrza Gry – może albo wymyślić brakujące elementy albo zapoznać
się z materiałami, do których odnośniki znajdują się na końcu.

ZASADY

Mechanika jest prosta, zaczerpnięta z mojego nieopublikowanego
jeszcze systemu „Noc żywych Patałachów” i dostosowana do rzeczywistości planety G889, jak oznaczona jest w bazach Rady Ziemia 2.

Przykładowa postać:
Yale Jakub Ballard
ur. 2034, wiek 28 lat, numer identyﬁkacyjny 99283;
tutor, agent;
cechy: silny, niezależny;
umiejętności: broń palna, dochodzenie, hackowanie;
wiedza: tajemnice Rady (poziom 6), broń, komputery;
braki: jeżdżenie pojazdami;
osobowość: ufny;
historia: urodził się na Ziemi, skazany za kradzież materiałów budowlanych traﬁł do programu Yale Tutor, gdy program się rozsypał
zesłano go na G889 wraz z kolonistami jako obserwatora;
tajemnica: potraﬁ się komunikować z Eve;
śnienie: 5;
szczęście: 5;

Gracz może wybrać dla swojej postaci praktycznie dowolne cechy
zgodne ze światem Ziemi 2. Przykładem jest „komunikacja z Eve”
u Yale’a (czyt. Jejla) Jakuba. Jest to potężna umiejętność, ale chociaż MG kazał graczowi wydać na nią punkt (czyli potraktował jak
zaletę), w toku przygód gracz na pewno przekona się, że umiejętność
kontaktu ze stacją-robotem może być niebezpieczna.
Gracz w każdej rubryce powinien mieć coś wpisane.
W przypadku Jakuba warto zauważyć, że posiada karabin snajperski, który jest celny, ale zacina się. Mistrz Gry zgodził się w takiej
sytuacji, żeby gracz nie musiał płacić za niego punktami.
Jeżdzenie pojazdami w brakach oznacza, że kiedy zasiądzie za
kierownicą, prawie na pewno skończy w rowie, przewróci pojazd
– po prostu zupełnie nie radzi sobie za kólkem…
W grze nie trzeba pamiętać i notować np. ile gracz ma naboi. Po
prostu wynik nieudanego testu Mistrz Gry może opisać właśnie jako
skończenie się amunicji. Testy wykonuje się tylko w sytuacjach,
w których wynik nie jest jasny lub na wyraźne życzenie gracza.
Testy
Gracz rzuca kością k6. Zależnie od wyniku musi albo wymienić
przewagi swojej postaci albo Mistrz Gry wymienia przeszkody na
jego drodze.
Ilość oczek oznacza:

1: 3 przewagi
2: 2 przewagi
3: 1 przewaga
4: 1 przeszkoda
5: 2 przeszkody
6: 3 przeszkody
Przykład: Yale Jakub chce zastrzelić uciekającego pojazdem
Grendlera. Gracz rzuca kością. Jeśli wypadnie:

1: potrzebne są trzy przewagi, Yale ma umiejętność „broń palna”,

jego karabin ma w opisie „celny”, ale brakuje kolejnej przewagi
(porażka);
2: dwie przewagi – gracz wymienia powyższe i odnosi sukces
(sukces);
3: jedna przewaga – jak wyżej (sukces);
4: jedna przeszkoda – Mistrz Gry wymienia tylko, że Grendler jest
ruchomym celem (porażka);
5: dwie przeszkody – Grendler w pojeździe jest ruchomym celem,
dodatkowo jest niski, więc zasłania go oparcie (porażka);
6: trzy przeszkody – Mistrz Gry nie znajduje rozsądnej trzeciej
przeszkody, Yale’owi może się powieźć (sukces). Poniewa cecha „zacinanie się” karabinu jest losowa (nie działa zawsze), MG
nakazuje rzut na szczęście. Jeśli Yale wyrzuci więcej niż swoje
szczęście (5) przegra, ponieważ karabin się zatnie, jeśli mniej, zastrzeli Grendlera.
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Tworzenie postaci
Na początku każdy z graczy tworzy postać, jak w klasycznym
RPG. Aby to zrobić, musi opisać ją (na kartce) według poniższych
wskazówek:
– imię i nazwisko, rok urodzenia, wiek (ze względu na podróże
w hibernacji może być różny od wynikającego z daty urodzenia),
numer identyﬁkacyjny w bazie Rady, chyba że urodził się poza
Stacjami i Ziemią;
– krótko kim jest (dwa określenia), przykładowo: lekarz, mechanik,
z Ziemi, ze Stacji, pilot, technik, zesłaniec, naukowiec, agent, polityk, tutor, haker, robotnik, z Rady, z G889;
– cechy: słowa opisujące postać ﬁzycznie, mentalnie, manualnie
(np. silny, słaby, szybki, wolno myślący, inteligentny, ponury,
sprawny, odporny na ból, wytrzymały);
– umiejętności: wypisane umiejętności postaci (jeżdżenie pojazdami, naprawianie, jazda konna, wspinaczka, broń palna, broń biała,
tropienie, znajdowanie żywności);
– wiedza: jaką wiedzę posiada postać w postaci wypisanych słów
określających (komputery, pojazdy, maszyny, broń, rośliny, medycyna);
– braki: tutaj gracz wpisuje wady bohatera, np. rzeczy których nie
potraﬁ robić, fobie (dość popularny u mieszkańców stacji będzie
lęk przestrzeni);
– osobowość: określenia oceniające charakter i osobowość postaci
(silny psychicznie, arogancki, zazdrosny), nie wymagają wydawania punktów;
– śnienie: losowane kostką k6;
– ekwipunek: posiadane przedmioty;
– szczęście: k6.
Każde określenie pozytywne (zaleta) dopisane przez gracza kosztuje punkt, każde negatywne (wada) zyskuje jeden punkt. Na początku każdy z graczy ma 10 punktów do rozdzielenia. Decyzja czy określenie jest zaletą czy wadą należy do Mistrza Gry.
Przedmioty w ekwipunku nie wymagają wydawania punktów jeśli
są oczywiste dla danej postaci lub dostępne na początku dla wszystkich (np. racje żywnościowe). Broń i niektóre przedmioty mogą posiadać w nawiasie określenie (np. karabin może być szybkostrzelny),
które zawsze kosztuje punkt (lub daje dodatkowy punkt, jeśli jest
wadą).
Zarówno śnienie jak i szczęście losowane jest za pomocą k6.

ekwipunek: holorękawica, plecak, dwie obroże, racje żywnościowe,
woda, karabin snajperski (celny, zacina się).

Warto zatem wyjaśnić czym jest szczęście. Gracz może użyć go
jako przewagi, aby zniwelować jedną przeszkodę (nigdy dwie lub
więcej!) – traci wtedy punkt szczęścia. Aby zregenerować szczęście
musi poddać ważny dla gry test (deklarując pecha).
Dodatkowo w sytuacji kiedy dana wada lub zaleta nie jest stała
(jak przykładowe zacinanie się broni), MG może zadeklarować że
trzeba przetestować szczęście, aby ocenić czy można potraktować
zaletę jako przewagę w danej sytuacji lub wadę jako przeszkodę.
Test szczęścia to po prostu rzut kostką k6. Wartość większa niż
szczęście to porażka, mniejszy lub równy to sukces.
Mistrz Gry opisując co się stało musi wziąć pod uwagę jakie przewagi i przeszkody brały udział w teście. Np. w powyższym przykładzie, przy 5 oczkach na k6 może opisać sytuację tak:
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Eve i Reilly, Rada na G889
Rada posiada stację kosmiczną krążącą na orbicie G889. Stacją
zarządza komputer Eve, zaprojektowany by realizować cele wyznaczone przez Radę. Szpiedzy (zwani Obywatelami) Rady na planecie
(np. Julia Heller) mogą kontaktować się przez podprzestrzeń z Reilly’em – członkiem Rady, który ostatecznie okazuje się jedną z osobowości niecałkiem zdrowego psychicznie komputera Eve.
Nie wiadomo czy Rada posiada ludzi na orbicie lub powierzchni
planety, czy też pozostała tylko pusta stacja kosmiczna, a projektem
zarządza elektroniczny mózg.

Przyłożyłeś karabin do ramienia. Pojazd podskakiwał na kamieniach,
od czasu do czasu zza siedzenia wystawała głowa Grendlera. Przymierzyłeś i wystrzeliłeś. Iskry posypały się w miejscu, gdzie pocisk
odbił się od siedzenia samochodu.
W grze nie ma specjalnej mechaniki dla walki, czy systemu obrażeń. Po prostu – walkę prowadzi się jak normalny test, a obrażenia są
oceniane według zdrowego rozsądku (np. ciężko ranny będzie w stanie się tylko czołgać, a draśnięty będzie tylko lekko oszołomiony).
Rany mogą być przeszkodami w testach.
Śnienie testuje się tak jak szczęście, wiecej o tym w podrozdziale
Symbioza i śnienie.

ŚWIAT

Gracze powinni zaczynać grę, nie wiedząc nic o Ziemi 2, może
poza tym, co zapamiętali z serialu. Dlatego poniższy rozdział jest tylko dla oczu Mistrza Gry. Oczywiście możliwe jest granie postacią,
która posiada szerszą wiedzę, ale niekoniecznie zna wszystkie tajemnice, wtedy MG musi zdradzić trochę szczegółów.
Wydźwignięcie, Ziemia (G003) i Stacje
W 2081 roku Ziemia była zamieniona w niezdatną do życia skorupę. Rozpoczęła się gwałtowna ucieczka na orbitujące stacje kosmiczne, nazwana Wydźwignięciem.
Akcja gry dzieje się w 2192 roku, kiedy na Ziemi żyją już tylko
robotnicy (np. górnicy) oraz ich rodziny, a większość pozostałych zamieszkuje Stacje.
Rządy sprawuje Rada, konspiracyjna, zamknięta w sobie organizacja, która uważa, że działa dla dobra ludzkości. Rada zamierza
skolonizować Ziemię 2, aby stworzyć nową kolebkę ludzkości. Nie
zatrzymają się przed niczym, aby dokonać dzieła. Wysłali wraz z projektem Eden szpiega – doktor Julię Heller, która ma dla nich obserwować przystosowanie się mieszkańców do życia na planecie, a co
więcej, raportować o Terrianach i ludziach z Terrianami związanych.
Dziełem Rady jest stacja Eve orbitująca wokół G889.
Ponieważ podróże kosmiczne trwają bardzo długo, plany Rady
muszą być dalekosiężne.
Ziemia 2 (G889)
Planeta oddalona jest o 22 lata świetlne od Ziemi, posiada świetne
warunki dla życia. Rada zainteresowana jest poza G889 także innymi
planetami, ale najbardziej obiecująca jest właśnie „Ziemia 2”.
Przeszkodą na drodze rady są Terrianie, którzy żyją w symbiozie
z planetą i nie sposób się ich pozbyć, nie zabijając jednocześnie całego życia na G889.
Oprócz Terrian na planecie żyją także Koba oraz Grendlerzy.
Rada sprowadziła sporo ludzi – głównie członków programu E2 oraz
trochę naukowców (koloniści myślą, że planeta jest bezludna!).
E2

E2 to program wysiedlania przestępców na obce planety. Oﬁcjalnie opisywany jako „utylizacja odpadów”. Wszyscy zesłańcy na Ziemi 2 mają tatuaż z symbolem programu (e2) na szyi.
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Projekt Eden
Gracze zazwyczaj będą członkami Projektu Eden – czyli misji
wysłanej na Ziemię 2 przez bogatą mieszkankę stacji, Devon Adair.
Celem misji jest zasiedlenie G889
Statek projektu Eden jest dwuczłonowy, najpierw na planecie rozbija się (w wyniku sabotażu) statek główny z niewielką ekipą, która ma zbudować bazę (Nową Pacyﬁkę). Później przybyć ma reszta
kolonistów (w liczbie 3000) wraz z dziećmi chorymi na Syndrom
(w liczbie 248).
Terrianie
Główna rasa obcych na G889. Żyją w symbiozie z planetą, podzieleni na plemiona. Zamieszkują podziemia, potraﬁą przenikać
przez skały i ziemię, używają długich włóczni, które miotają energią. Terrianie hibernują w okresie zimy, są połączeni z Przestrzenią
Snów. Odgłosy jakie wydają: tryl (trrrrrlll) oraz głęboki jęk podobny
do odłosu wielorybów.
Dzięki Terrianom dzieci z Syndromem mogą wrócić do zdrowia,
ale w ich DNA zachodzą pewne zmiany, które zbliżają je do tubylców.
Koba
Niewielkie, milutkie stworki, które mruczą jak małe kotki, a w sytuacji zagrożenia wystrzeliwują jeden z pazurów. Traﬁona osoba upada bez śladów życia (nawet dla rękawic medycznych!)… by obudzić
się po dwudziestu czterech godzinach (często w grobie, jeśli gracze
wpadną na pomysł zakopywania zmarłych).
Grendlerzy
Przygarbione, żabowate stwory, które gromadzą błyskotki i handlują wszystkim czym popadnie. Ludzka krew jest dla nich uzależniającym narkotykiem. Potraﬁą przenosić ogromne ciężary.
Ślina Grendlerów ma lecznicze właściwości.
Technika
Technika w świecie Ziemi 2 stoi na wysokim poziomie, aczkolwiek z pewnymi wyjątkami. Do komunikacji służy Sprzęt, czyli okulary mono lub stereo (zależy czy chce się patrzeć drugim okiem poza
obraz) z mikrofonem i słuchawkami. Dodatkowo Sprzęt może być
używany do wejścia do wirtualnej rzeczywistości, która także jest

systemy
dobrym miejscem do komunikacji (na przykład Rada komunikuje się
głównie w ten sposób).
Wyrwanie kogoś z wirtualnej rzeczywistością grozi uszkodzeniem mózgu (aczkolwiek mało prawdopodobnym).
Lekarze posiadają diarękawice, które pozwalają na badanie stanu
pacjentów oraz operacje chirurgiczne.
Typowe są także implanty, które kontrolują pozycję i zdrowie
osób, którymi interesuje się Rada.
Cyborgi Yale mają sztuczną rękę (holorękawicę), która pozwala
na pokazywanie holograﬁcznych obrazów.
TransRover, SandRail, ATV to używane przez Projekt Eden, napędzane energią słońca pojazdy, muszą się regenerować co kilka godzin, można operować nimi za pomocą głosu („pojazd start”, „pojazd
stop”) albo ręcznie.
Mag-pro to ciężka broń, którza strzela pociskami magnetycznymi,
bardzo silna.
Skoczki zaś to nazwa lornetek elektronicznych pozwalających na
mocne przybliżanie.

Profesje i poziomy życiowe
– Mieszkańcy Ziemi – najczęściej biedni, mogą być schorowani
z powodu zanieczyszczeń i promieniowania, pochodzą z rodzin
zaangażowanych w różne rodzaje przemysłu (np. wydobywczy);
– Mieszkańcy Stacji – typowi mieszkańcy stacji, to biedni, zapracowani ludzie, wyspecjalizowani w swoim zawodzie (piloci, technicy, nauczyciele);
– Arystokracja – bogaci mieszkańcy stacji, najczęściej nie muszą
nic robić w życiu, otoczeni luksusami;
– Obywatele Rady – najczęściej genetycznie zmienieni, żeby lepiej
służyć wybranym celom (np. lekarze), mają wysoką pozycję społeczną na stacji, dostęp do luksusów, ale nie zaliczają się do arystokracji, ponieważ Rada działa trochę z boku, woli ekspertów.
Program Tutorów Yale
Tutorzy byli przestępcami – zabójcami, gwałcicielami lub… politycznymi wrogami Rady. Zostali przerobieni na cyborgów, mają
wykasowaną pamięć, sporą bibliotekę danych w mózgu. Służyli
jako prywatni nauczyciele bardzo bogatych mieszkańców Stacji, ale
z czasem zaczęli przypominać sobie przeszłość, doszło do kilku morderstw i program zawieszono. Oﬁcjalnie wszyscy Yale zostali zlikwidowani. Jedynym ocalałym był Yale należący do Devon Adair, który
wydawał się odporny na powrót wspomnień.
Dla celów gry można założyć, że więcej Yale’ów przetrwało, niektórzy mogli także zostać przerobieni na żołnierzy albo uciec przed
Radą.
Posiadają także wbudowaną awersję do broni (dzięki chipowi
neuromotywacyjnemu w mózgu), lewe oko nagrywa widziany obraz,
który Yale może potem odtworzyć.
Dokładniejsze informacje o świecie znajdziesz przy opisach osób
oraz odcinków serialu.

OSOBY

Poniższe osoby z serialu możesz wykorzystać jako NPC.

Devon Adair
Założycielka Projektu Eden. Należy do grupy najbogatszych
mieszkańców Stacji, jej syn, Uly jest chory na Syndrom. Przewodzi
wyprawie na Ziemię 2 (od momentu śmierci O’Neilla).
John i True Danziger
John to świetny mechanik, samotnie wychowuje córkę True.

Alonzo Solace
Pilot, nie wiadomo ile ma lat, ponieważ większość życia spędził
w hibernacji.
Julia Heller, MD
Lekarka, w tajemnicy współpracuje z Radą (jest Obywatelką
Rady), której jest całkowicie oddana. Jej DNA zostało zmienione,
aby była lepszą lekarką, ale także by lepiej służyła Radzie. Posiada
czip kontrolujący emocje (ma stłumione uczucia).
Yale
Opiekun i nauczyciel Ulyssesa. Mimo przypomnienia sobie przeszłości, nie stał się agresywny, ponieważ nie jest mordercą, do programu Tutorów Yale traﬁł z powodu niesubordynacji spowodowanej
współczuciem do mordowanych buntowników.
Bess i Morgan Martin
Małżeństwo. Bess pochodzi z Ziemi, Morgan jest przedstawicielem rządu (rząd na Stacjach jest marionetkowy, podporządkowany
Radzie) w Projekcie Eden. Jest tchórzliwy, chciwy i egoistyczny do
granic możliwości.
Ulysses Adair
Chory na syndrom syn Devon. Uleczony przez Terrian staje się
ważnym elementem łączącym ludzi i rasę obcych. Częściwo zyskuje
możliwości Terrian, a w przyszłości będzie dowodził rebelii przeciwko ludzkim miastom.
Gaal
Starszy skazaniec, który został stworzony przez Radę (poprzez
zmiany genetyczne) do pełnienia roli charyzmatycznego, ale okrutnego przywódcy. Gdy zbuntował się przeciwko twórcom i stał się
mordercą, zesłano go na Ziemię 2.
Tutaj pokonał wielu z zesłańców i sprawuje władzę nad niektórymi plemionami Terrian (dzięki uprzężom bólu, które posiadali wszyscy skazańcy), a może także skazańcami. Ma dobre kontakty z Grendrelami, ponieważ karmi ich swoją (i nie tylko swoją) krwią.
Nie ma skrupułów, potraﬁ umiejętnie podawać się za kogoś innego.

SYMBIOZA
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Syndrom
Syndrom to choroba, która dotknęła dzieci żyjące na stacji. Nie
żyją dłużej niż osiem lat. Bezpośrednimi objawami są kłopoty z oddychaniem (silna astma) oraz osłabienie mięśni (konieczność używania specjalnych skafandrów wzmacniających).
Przypuszcza się (chociaż jest to utajnione), że powodem jest zbyt
sterylne środowisko na Stacjach, brak wirusów i bakterii.

I ŚNIENIE

Skały i Terrianie na G889 zbudowane są z podobnej substancji,
która tworzy sieć połączeń obejmujących całą planetę i jest zdolna
do myślenia. Prawdopodobnie ów rozproszony mózg powoduje, że
Terrianie mogą się komunikować we snach, a na planecie mogą zachodzić nadprzyrodzone zjawiska (jak obajawiające się duchy zmarłych), częściowo zapewne sterowane przez ową sieć.
Bez Terrian planeta zginie. Z siecią połączone są także dzieci wyleczone z Syndromu.
Niektórzy z ludzi są bardziej podatni na Śnienie – wtedy we śnie
lub stanie nieprzytomności mogą „rozmawiać” z Terrianami – czyli
przeżywać wizje pełne obrazów, w których poznają intencje tubyl-
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ców (np. prośby o pomoc lub groźby). Śnienia nie da się powstrzymać. Jeśli Terrianie chcą, z osobą o dużym śnieniu skontaktują się
bez problemów – może to być męczące.
Aby sprawdzić czy Terrianom udało się nawiązać kontakt, trzeba
zrobić test kostką k10 na wartość śnienia postaci + 4. Musi wypaść
mniej niż ustalona wartość. Na przykład: Yale ma śnienie 5, aby Terrianom udało się z nim skontaktować we śnie, MG musi wyrzucić
mniej niż 9 na k10.
Aby gracz mógł nawiązać kontakt, musi wyrzucić na kostce k10
mniej niż jego wartość śnienia (czyli Yale musi wyrzucić mniej niż
pięć).
Jeśli Terrianie nie mogą odpowiedzieć, postać będzie w śnie samotna. Jeśli Przestrzeń Snów nie działa, śnienie się nie uda.
Terrianie mogą nie odpowiedzieć, gdy np. nie są w pobliżu lub są
więzieni przez obroże przez Gaala albo cierpią z jakiegoś powodu
(wtedy MG może także utrudnić test o np. modyﬁkator -4).
Punkty śnienia można zyskiwać i tracić. Traci się:
– Jeden traci się gdy nie uda się test śnienia, gdy gracz próbuje
się kontaktować z Terrianami. MG musi założyć że będzie tak tylko
wtedy, jeśli gracz naprawdę będzie próbował, a nie tylko starał się
„zbić punkty”.
– Dwa traci się, gdy zrani się lub obrazi Terrian.
– Uleczony z Syndromu traci pięć punktów, jeśli będzie miał
zmieniony DNA do stanu sprzed przemiany albo zostanie chirurgicznie „wyleczony” z zależności od Terrian (jak Uly w odcinku „Chłopiec, który byłby królem Terrian”).
Zyskuje się:
– Trzy, gdy zostaje się uleczonym z Syndromu przez Terrian.
– Jeden, gdy Terrianie szczególnie lubią daną osobę z jakiegoś
powodu.
Można mieć od zera punktów, nie ma górnej granicy.
Gdy Terrianie hibernują można łatwiej (bez testu, chyba że mamy
śnienie o wartości 0) dostać się do Przestrzeni Snów poprzez dotknięcie śpiącego tubylca.

ODCINKI

Wybrane z odcinków pomysły i opisy czasem w formie streszczenia odcinka, a czasem w formie pomysłu na przygodę. Mam nadzieję, że rozjaśni to świat i postaci z Ziemi 2, a ponadto dostarczy
pomysłów na kampanię.
Pierwszy kontakt (streszczenie odcinka)
Stacje. Statek Projektu Eden przygotowuje się do wylotu w kierunku G889. Przywódcy (Devon Adair i kapitan O’Neill) stale są
namawiani do porzucenia pomysłu przez osoby związane z rządem.
Rząd chce opóźnić projekt o kolejne kilka lat.
Tymczasem na statku przechwycony zostaje fragment informacji
telewizyjnej, w której prezenter ze smutkiem informuje, że statek
Projektu Eden został zniszczony w eksplozji, w momencie opuszczenia Stacji. Wiadomość datowana jest na… przyszłość, dzień po

planowanym odlocie w stronę Ziemi 2. Najwyraźniej ktoś przygotował wiadomość na zapas, pewien że statek zostanie zniszczony. Jak?
Najwyraźniej na pokładzie jest bomba.
Aby temu zapobiec, O’Neill zarządza przeszukanie wszystkich
pokładów, a Devon Adair nakazuje natychmiastowy odlot. Nie wszycy weszli na pokład. Niektóre osoby znalazły się tam przypadkowo.
Bomba zostaje znaleziona odpowiednio szybko i statek odlatuje
z zahibernowanymi kolonistami na pokładzie.
22 lata później główna grupa osób budzi się z hibernacji. Znaleźli
się na orbicie G889. Teraz trzeba wystrzelić ekwipunek w specjalnych kapsułach, a następnie wylądować. Jednak kierowana implantem warunkującym jedna z członkiń załogi sabotuje klamry zwalniające kapsuły. W efekcie statek zostaje zniszczony, a zaloga tuż
przedtem ratuje się w kapsułach ratowniczych.
Rozbijają się pod drugiej stronie planety, w stosunku do miejsca,
gdzie planowana była baza Nowa Pacyﬁka, niektórzy giną, kapsuły
z żywnością i ekwipunkiem są rozsypane po okolicy.
Devon Adair i zgromadzona wokół niej garstka specjalistów znajduje podstawowy ekwipunek (pojazdy, robota) i rusza w stronę Nowej Pacyﬁki. Za dwa lata przybędzie reszta kolonistów i trzeba dla
nich przygotować miejsce do życia. Jedna z kapsuł z ekwipunkiem
została rozkradziona, najwyraźniej na planecie poza kolonistami jest
ktoś jeszcze.
Nawiązany jest pierwszy kontakt z Terrianami, a grupę śledzi
Gaal. True, córka Danzingera przygarnia stworka Koba, który przypadkowo podczas szarpaniny zabija kapitana O’Neilla.
Człowiek, który spadł na ziemię (streszczenie odcinka)
Pionierzy spotykają Gaala, zdziczałego człowieka o dużej charyzmie, który podaje się za astronautę, który rozbił się na planecie 15
lat temu. Zaprzyjaźnia się z True, tymczasem narastają wątpliwości
wokół jego historii. Uczy True, że na G889 nie ma podziału na dobro
i zło, że to ziemska rzecz oraz że na Ziemi 2 istnieje magia. Informuje o Grendlerach, przedstawia także Terrian jako niebezpiecznych
morderców.
Oﬁarą nadal ukrywanego przez True stworka Koba pada Morgan,
ale Gaal wyjaśnia, że trucizna usypia na 24 godziny, a nie zabija!
Okazuje się, że pochowali kapitana O’Neilla żywcem. Szybko wracają w tamto miejsce, ale grób został opróżniony – zdaniem Gaala,
przez Grendlerów. Oferuje być pośrednikiem i zorganizować wymianę. Kontaktuje się z Grendlerami i przekazuje ich żądania: chcą generatora. O’Neill zostaje zwrócony, ale nie ufa Gaalowi. Gdy śledzi
Gaala do jego sekretnej kryjówki (gdzie jest także generator), mężczyzna nakazuje Grendlerom zabić kapitana.
Przetrwalniki życia
Mogą zostać dostarczone przez Gaala lub znalezione, pozwalają
w błyskawicznym tempie wyhodować zwierzę lub roślinę. Niestety
zostały zniszczone przy zderzeniu z powierzchnią planety i wyhodowane tak zwierzęta giną w ciągu kilkunastu godzin, ponieważ ich
cykl życiowy nie jest spowolniony.
Sabotaż
Gaal będzie starał się ukraść pojazd, a jednocześnie będzie skłócał
członków grupy przeciwko sobie, pozyska zapewne sojuszników (jak
True), będzie się starał przejąć dowódctwo, nawet jeśli konieczne będzie do tego zabicie niemal wszystkich.
Prawdziwe oblicze Gaala może zostać odkryte dzięki kontaktom
z Reilly’im, Eve albo innym przedstawicielem Rady albo dzięki pamięci jakiegoś Yale’a. Będzie też znane dla kogoś o wysokim poziomie dostępu (od 1-6, 1 to dowódcy Rady).
Porwanie
Dzieci z syndromem towarzyszące drużynie zostaną porwane
przez Terrian i zwrócone po pewnym czasie uzdrowione bez pamięci
co się działo.
Więzieni
Gaal albo inny zesłaniec więzi Terrian w obrożach, którymi zdalnie można zadawać ból (każdy zesłaniec miał taką). W efekcie maleje
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ZED
ZED to skrót od „zero-emocjonalny defekt”, nazwa tajnego programu Rady, który miał na celu stworzenie super-żołnierzy.
ZEDowie (w pojedynkę) monitorują zesłańców, wezmą za nich
członków drużyny. Są silni, bezwględni i kompletnie pozbawieni
uczuć. Po złapaniu jakiejś osoby, będą wypytywać o życie na planecie. Dane przekazują Eve. Eve i Reilly mogą powstrzymać ZEDów,
chociaż mocno zdziczeli i nie słuchają rozkazów.
Jeden ZED może załatwić całą drużynę jeśli nie będą ostrożni.
Najpierw strzelają do najlepiej uzbrojonych, dzieci zostawiają na koniec. Każdy ruch ZEDów jest przemyślany. Nie działają w grupie,
wyłącznie pojedynczo.
Używają karabinów z nabojami, które po traﬁeniu wkręcają się
w ciało, aż dotrą do serca lub uszkodzą ważne organy. Można wyciągnąć naboje chirurgicznie (dobrze, jeśli w drużynie jest doktor).
Dokładnie godzinę po wystrzelniu nabój wybucha z siłą granatu.

Renegaci
Jeśli Terrianin popełni jakiś karygodny czyn (np. zabije człowieka), staje się renegatem – nie może wrócić do wody w święto Przecięcia księżyców i musi w nieskończoność cierpieć za swoje czyny
(aż odkupienia owe uczynki).

moc Terrian, a dzieci z Syndromem ponownie chorują. Terrianie nie
są w stanie zabić Gaala, ponieważ nosi naszyjnik z kości tubylców,
a żaden Terrianin nie jest w stanie zabić drugiego.
Gra pamięci
Drużyna napotyka drugą kapsułę ratunkową Projektu Eden, ale
wydaje się, że wszyscy zmarli na dziwną chorobę poza dwoma osobami. Choroba powoduje napływ wspomnień.
Okazuje się, że jest powodowana przez uszkodzony chip motywacyjny należący do jednej z osób (osoba ta sabotowała nieświadomie
pod wpływem chipa klamry zwalniające, przez co statek się rozbił).
Jednym z lekarstw jest ślina Grendlerów. Stwory zdają sobie z tego sprawę i będą próboway handlować (chociaż ciężko wyrazić coś
takiego bez słów, a ani Grendlerzy, ani Terrianie nie potraﬁą mówić
po ludzku, dodatkowo Grendlerzy nie śnią…).
Woda
Drużyna poszukuje wody, odkrywa chronione przez Terrian jezioro. Okazuje się, że nie zawiera wody, ale specyﬁczny kwas, który
ładuje elektryczne kije Terrian. Nie nadaje się oczywiście do picia.
Badanie
Reilly będzie namawiał Julię Heller (i innych Obywateli, szczególnie jeśli są lekarzami), aby zbadała płyn rdzeniowy dzieci z Syndromem wyleczonych przez Terrian i przekazała wyniki przez VR,
gdy okazuje się, że odmiana ma związek z szyszynką (część mózgu),
Reilly będzie nalegał, by wyciąć szyszynkę jednemu z dzieci i dostarczyć do bazy Rady na planecie (nie poda gdzie, zależnie od MG
Reilly może nie istnieć w rzeczywistości, a być tylko osobowością
Eve). Będzie też namawiał żeby zdradzić lokację drużyny.
Wycięcie szyszynki jest śmiertelne lub powoduje umysłowe okaleczenie (zależnie od testu szczęścia).

Mary
Terrianie zabili przed 10 laty naukowców prowadzących badania
na G889, aby zaprowadzić ich uleczoną z Syndromu córkę Mary na
święto księżyców. Owi Terrianie stali się renegatami (teraz szukają
okazji, by odkupić owe uczynki), a Mary była od tego czasu wychowywana przez Terrian, ma ich wszystkie umiejętności (przechodzenie przez skały, używanie kijów energetycznych), a nawet potraﬁ wydawać specyﬁczny tryl. Nadal jednak czuje się trochę wyrzutkiem,
ale nie potraﬁ żyć wśród ludzi, ledwie pamięta ludzką mowę.
W serialu członkowie ekspedycji widzieli i słyszeli duchy rodziców Mary – można to wyjaśnić wpływem żywej sieci planety albo
(chyba lepiej) pominąć. Nie pasuje to zupełnie do konwencji SF „Ziemi 2”.
Kopuła
Kopuła należała do naukowców, teraz jest opuszczona. Ma ogrzewanie, prąd, po prostu idealne miejsce by np. przeczekać zimę.
Geolok
Geolok to urządzenie, które pozwala zablokować (zamienić
w szary kamień poprzez rozproszenie substancji chemicznej) fragment terenu w celu zabezpieczenia własności (w szczególności złóż
minerałów). Ktoś głupi i chciwy (jak Morgan) może użyć geoloka,
by zapewnić sobie później zyski z wydobycia minerałów, gdy planeta
stanie się bardziej zaludniona.
Drużyna natyka się na morganit (dziwny minerał, świecące na żółto kamienie, który tworzy sieć umysłu planety), ktoś odpala geolok
na dużym obszarze (do kilometra we wszystkie strony, także w głąb
ziemi). Nagle okazuje się, że śnienie nie działa, Terrianie są wściekli,
a chorzy na Syndrom powracają do stanu sprzed uleczenia (czyli są
bliscy śmierci).
Pytania: kto uruchomił geoloka, czy zna kod odblokowujący, czy
też złamał tylko kod służący do blokowania terenu…
Sieć umysłu Terrian można podłączyć do urządzeń ludzkich, żeby
przyspieszyć obliczenia (np. łamanie kodu).
Karą Terrian za zablokowanie geolokiem ziemi będzie egzekucja
winnych (może pomóc trochę Mary, chociaż także popiera takie środki).
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Przecięcie księżyców
G889 ma dwoje księżyców. W momencie ich przecięcia Terrianie mają święto, w którym łączą się na powrót z ziemią (wchodzą do
energetycznej wody / kwasu, by wyjść za chwilę odrodzeni). Oczekują, że wszystkie dzieci wyleczone z Syndromu wezmą udział w święcie (i także zanurzą się w wodzie – co dla nich jest nieszkodliwe).
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’emu Terrian, a właśnie Uly miał owe DNA tam zostawić, ponieważ
tylko on był w stanie ominąć tubylców).
Dzięki pomocy zaufanego Terrianina Uly w przyszłości odzyskuje DNA i powraca do swoich mocy, a wcześniej ucieka z więzienia
z pomocą matki.
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Przetrwanie najlepiej dopasowanych (streszczenie)
Kilku członków grupy Projektu Eden zostaje bez jedzenia i wody (przez własną głupotę) podczas szukania porzuconej kapsuły na
pustyni. Kapsuła okazuje się pusta i ludzi najwyraźniej czeka śmierć
z głodu.
Postawieni w sytuacji bez wyjścia zabijają Grendlera, pieką i zjadają stwora. Później mają wyrzuty sumienia, ale to nic w porónaniu
z gniewem drugiego ze stworów, który najwyraźniej był partnerem
pierwszego.

Pamięć Yale’ów
Jeśli na planecie jest Yale, z jakiegoś powodu jego wspomnienia
mogą powrócić .Czy stanie się na powrót mordercą albo innym przestępcą? A może tylko dowie się, że był niewinny i został zamieniony
w tutora z powodów politycznych?
Przekaz VR
Zostawiony przez dawno zmarłe osoby przekaz holograﬁczny
może przypadkowo dostać się do Przestrzeni Snów.
Pod ziemią
Grupa zesłańców żyje w podziemnej jaskinie Terrian, za ich
przyzwoleniem. Korzystają z hibernacji tubylców, by śnić sny, które
siegają Ziemi. Pomysł trochę głupi, podobnie jak odcinek, z którego
pochodzi, możesz pominąć. Z drugiej strony taka metoda komunikacji może spowodować, że Rada na Stacjach będzie mieć świeże
informacje z G889 (a może Rada posiada szybsze środki transportu
niż statki wymagające hibernacji?).
Pajęczy Transport
Jeden z najgłupszych pomysłów serialu: pająki dwóch różnych
gatunków (czy też płci) tak bardzo chcą się do siebie zbliżyć, że tworzą tunel podprzestrzenny prowadzący z jednego miejsca planety na
drugie.
Taki tunel może się przydać w przygodzie, ale zamiast odwoływać
się do pająków lepiej chyba zostawić pochodzenie niewyjaśnione.
Zły Terrianin
Drużyna znajduje zamrożone zwłoki prehistorycznego Terrianina.
Możliwe, że po rozmrożeniu przebudzi się i będzie zabijał (dawni
Terrianie byli krwiożerczą rasą) – wtedy możesz poprowadzi przygodę analogiczną z Obcym (ósmym pasażerem Nostromo), kto wie
jakimi mocami dysponuje taki Terrianin. Prawdopodobne, że będzie
potraﬁł wpływać na sny osób, aby skłonić ich do zrobienia czegoś.
Zwykli Terrianie raczej wycofają się jak najdalej i nie będą interweniować.
W serialu Terrianin umarł przy rozmrożeniu, ale przeniósł świadomość do innej osoby poprzez Przestrzeń Snów i zaczął zabijać.
Jedynym sposobem, by pozbyć się Złego Terrianina było pokonanie go w snach.
Chłopiec, który byłby Królem Terrian (streszczenie)
Odcinek o takim tytule pozwalał na spojrzenie w przyszłość planety G889. Pojawiają się podróże w czasie poprzez Przestrzeń Snów.
W przyszłości dorosły Uly jest przywódcą Terrian buntujących
się przeciwko zmniejszaniu ich rezerwatów, gdy tymczasem Devon
stoi po drugiej stronie i próbuje doprowadzić do rozejmu. Uly zostaje schwytany i zmieniony, chirurgicznie zostają mu odebrane moce
Terrian, przez co nie potraﬁ śnić i na powrót jest chory. Ale wcześniej
przeniósł się we snach w czasie i nakłonił Devon, by schowała DNA
młodszego Uly w jaskini (która roiła się swoją drogą od wrogich Uly-
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Dziecko kwiatów
Odcinek bije głupotą pomysłu wszystko co było w Ziemi 2. Ale
niektóre elementy warto wykorzystać. Jest bowiem ciekawy kwiat,
który powoduje, że ciekawska osoba, która się schyli, by powąchać,
zostaje obrzucona pyłkiem.
Pyłek dostaje się do płuc i do krwi, powoduje żądzę udania się na
północ. Osoba zarażona idzie nie patrząc na żadne przeszkody – jak
oszalałe lemingi. Może spaść w przepaść, umrzeć z wycieńczenia,
a ostatecznie… rzuca się do dziury w ziemi, z której po dotarciu tam
pyłków wyrzucana jest w górę chmura kolorowych światełek, a zima
na planecie zmienia się w wiosnę. Ostrzegałem.
W „Ziemia 2 RPG” wiosnę proponuję sobie darować (celem scenarzystów była prawdopodobnie zmiana scenerii), a zamiast dziury
w ziemi można wyobrazić sobie powiązanie kwiatów i pyłków z Terrianami – może kwiaty to inna forma rozwojowa Terrian? Moja teoria
poniżej.
Cykl rozwojowy Terrian (koncept własny)
Terrianie wyrastają ze skały morganitu – początkowo pojawia się
narośl zmieniająca się powoli (to może trwać tygodnie albo nawet
lata!) w kokon, z którego kształtuje się powoli Terrianin w dorosłej
formie. Co rok, gdy księżyce się krzyżują, Terrianie odradzają się
w wodzie energetycznej (która powoduje z połączenia wody i kryształów morganitu). Gdy zaś Terrianin umrze z jakiegoś powodu, kruszy się i rozsypuje, aż zastaje tylko szkielet. Okruchy roznosi wiatr
i z czasem wyrastają z niektórych (tych, które traﬁły w żyzną glebę) kwiaty. Kwiaty wabią zapachem zwierzęta, Grendlerów i Koba (a także ludzi, od kiedy pojawili się na planecie) i sprawiają, że
wpadają oni w szał, rzucają wszystko i ruszają w stronę najbliższej
koncentracji morganitu.
Co się dzieje, gdy tam dotrą? Może umierają, a pył z płuc i krwi
dostaje się na kamień, a może wykaszliwują cały pyłek. W miejscu,
gdzie zetknie się z morganitem tworzą się wyrostki, z których ostatecznie powstaną nowi Terrianie.
Wszystko o Eve (streszczenie)
Odcinek odkrywał prawdę (?) o Reilly’im i zmieniał zupełnie
kwestię wpływu Rady na planetę.
Wszyscy członkowie ekspedycji chorują, pierwsze osoby zmarły.
Morgan podczas gry w wirtualnej rzeczywistości spotyka dziwnego
człowieka nie należącego do programu. Człowiek nakłania Morgana,
do skierowania kolonistów w określne miejsce, w zamian obiecuje
uleczyć ekspedycję z choroby.
Na miejscu znajdują wrak 50-letniego statku z Ziemi. W środku
znajduje się kilka kapsuł hibernacyjnych. Ponownie osoba z wirtualnej rzeczywistości każe obudzić wszystkich uśpionych – w tym
siebie.
Przeżywają tylko dwie osoby – człowiek z VR i jego żona. Oboje
byli naukowcami pracującymi dla Rady. Mężczyzna z VR twierdzi,
że nie pojawiał się w symulacjach Morgana, ale zachowuje się dziwnie, kobieta dochodzi przyczyny choroby kolonistów. Okazuje się, że
powodem choroby jest złe działanie implantów neuronowych w mózgach – najwyraźniej rząd ziemski umieścił bez ich wiedzy urządzenia do monitorowania ruchów grupy.

systemy
Rozmrożeni zdradzają, że na orbicie G889 krąży potężny komputer-stacja o imieniu Eve, który połączony jest z implantami. Powodem choroby jest błąd w działaniu Eve, który powodował mężczyzna, by zabić komputer, który 50 lat wcześniej powołał do życia.
Z Eve można się połączyć np. przez interfejs z rękawicy Yale’a
albo przez inne komputery. Po połączeniu okazuj się, że:
– Reilly to inna osobowość Eve;
– Eve potraﬁ udawać różne osoby w VR, udawała między innymi
naukowca, aby zwabić kolonistów do wraku statku i nakłonić do
uleczenia stacji-komputera;
– Eve odpowiada za upadek statku naukowców, mieli wrócić na
Ziemię, ale Eve tego nie chciała.
Naukowcy umierają z powodu zbyt długiego przebywania w hibernacji, ale ostatecznie godzą się pomóc kolonistom i usuwają wirusa, które umieścili w Eve.
Na zakończenie jeszcze okazuje się, że Devon nie miała implantu,
a mimo to była chora. Członkowie ekspedycji zostawiają ją w kapsule hibernacyjnej i ruszają w dalszą drogę.

Telekinetyk
Drużyna napotyka małego chłopca obcej rasy, który jest pogrążony w śpiączce. Szybko okazuje się, że coma była tylko sposobem,
w jaki chłopiec odpoczywa, posiada zaś niezwykłe moce (telekinezę), którymi oczarowuje wszystkich (jest miły, wesoły…).
Zaczyna jednak traktować ludzi jak pionki w grze, bawi się na
wszelkie możliwe sposoby, np. zmusza do grania roli w niebezpiecznych grach, czy toczenia pojedynków. Na moce chłopca mogą być
odporni np. cyborgowie albo wyleczeni z Syndromu.
Odliczanie
Członkowie drużyny znajdują starożytny statek kosmiczny. Okazuje się, że jest w stanie latać, ale jest kontrolowany przez egoistyczny i złośliwy komputer, który postanawia zniszczyć wszelkie życie
na planecie, obóz graczy, Nową Pacyﬁkę lub coś podobnego.
Można go zestrzelić, próbować przekonać do współpracy lub
pokonać sprytem. Ogólnie: nie zapowiadał się z tego ciekawy odcinek… może jednak przydać się na sesję.
Pandora
Staruszek-kosmita uwięziony w kokonie telepatycznie obiecuje
spełnienie marzeń każdemu, kto go uwolni. I rzeczywiście tak robi,
w pokrętny sposób. Oczywiście to tylko sny…

PORADNIK

ZAKOŃCZENIE

Tworząc system korzystałem z pomocy strony:
– Earth 2 TV – www.earth2tv.com. Dostępne tam informacje
obejmują encyklopedię świata Earth 2, informacje co miało się znaleźć w drugim sezonie (i dlaczego dobrze, że nie powstał), a nawet
komplenty soundtrack – skomponowany przez Davida Bergeauda
(dostępny także na p2p, wydano tylko 200 kopii) oraz ogromna galeria, która pozwoli zapoznać się z wyglądem obcych, postaci z serialu,
czy dekoracji.
Zdaję sobie sprawę, że daleko grze do kompletności, ale warto
czasem zerknąć do materiałów, obejrzeć serial albo po prostu wysilić
wyobraźnię, wtedy sesje staną się ciekawsze. Możliwe, że kiedyś powstanie nowsza wersja albo podręcznik zostanie otwarty, aby chętni
mogli zrobić własną, rozszerzoną wersję.

reklama

Gracze zapewne będą członkami ekspedycji Ziemia 2. Mistrz Gry
może zdecydować czy:

lu (opisane wcześniej) osoby, zostawiając niektóre dla kolorystyki
jako NPC;
– uczynić ich inną grupą kolonistów, a później np. doprowadzić do
spotkania z grupą z serialu;
– uczynić graczy zupełnie inną grupą (rozbitków ze statku kosmicznego, zesłańców politycznych, naukowców lub nawet Obywateli
rady).
Akcja gry może zostać osadzona w przeszłości w stosunku do
serialu: pierwsze kolonizowanie planety, przybycie Rady, pierwsze
uruchomienie Eve, pierwsze spotkania z Terrianami, pionierzy walczący z nieznanym i próby kontrolowania zesłańców i dowiedzenia
się jak pozbyć się Terrian.
Teraźniejszość w stosunku do serialu: Projekt Eden pojawia się
na planecie, Eve jest szalona, Rada ma małe wpływy na G889, ale
obserwuje sytuację, chce się dowiedzieć co jest powodem wyleczenia
syna Adair (lub innych osób, których Terrianie wyleczą) i czy jest
możliwe pozbycie się tubylców. Rada traci kontrolę nad zesłańcami
i wysyła jednostki ZED, żeby kontrolę odzyskać i dowiedzieć się jakie uczynili postępy.
Przyszłość w stosunku do serialu: na powierzchni powstały otoczone wysokimi płotami miasta, Terrianie i Grendlerzy żyją w niewielkich rezerwatach, buntownicy walczą u boku Terrian pod wodzą Ulyssessa Adair z Radą. Devon Adair próbuje doprowadzić do
pokoju między Terrianami i ludźmi. Na planecie tworzy się powoli
społeczność identyczna jak na stacjach, kontrolowana przez Radę.
Dzieci z Syndromem albo są leczone przez Terrian (i stają się wyrzutkami), albo muszą co kilka chwil wciągać do płuc lekarstwo (na
potrzeby gry można też czas wydłużyć, aby gracze mogli także być
chorzy na Syndrom i nie przeszkadzało to w grze). W przyszłości raczej jeszcze trudniej będzie znaleźć jakiegoś Yale’a, można wymyślić
jednak innych cyborgów, Rada na pewno nie próżnowała…
Dobrze gdyby pozostawali w dobrym kontakcie z Terrianami,
może ktoś zdecyduje się zagrać uleczonym z Syndromu dzieckiem
(lub nawet starszą osobą, która cudem dożyła swojego wieku i teraz
nagle odzyskała zdrowie).

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Tak kończy się serial. Teraz trochę pomysłów z planów na drugi
sezon. Niewiele, ponieważ większość pomysłów było NAPRAWDĘ
głupich, ciekawskich odsyłam na stronę Ziemi 2 – odnośniki na końcu – głupie pomysły na drugi sezon spowodowały zamknięcie serialu
mimo, że miał dobrą oglądalność.

– uczynić ich członkami Projektu Eden i zastąpić istniejące w seria-
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Podaj.net to nowość wśród polskich
stron internetowych. Opiera się na klasycznych już tagach (podobnie jak np. digart.pl,
czy też pytamy.pl) i pozwala na wymianę
książek między użytkownikami.
Ogólna idea jest prosta: użytkownicy tworzą społeczność wymieniającą się
książkami. Za wysłanie komuś książki
dostaje się punkty, które pozwalają łatwiej
dostać się na szczyt kolejki do powieści,
którą chcielibyśmy przeczytać, a któryś
z użytkowników oferuje do wymiany.
Wymiana jest oczywiście bezpłatna,
użytkownicy ponoszą jednak koszta wysyłki (ponoć około trzech złotych, nie znam
się, nie wiem).

88

Jest to więc pierwsza w polsce sieć p2p
drukowanych książek (a także czasopism).
Ciekawe czy z czasem będzie można dostać np. stare Magie i Miecze, czy też Fantazyny.
Aktualnie od uczestnictwa powstrzymują mnie głównie zaległości w książkach,
które mam do przeczytania i fakt, że zlikwidowano w mojej miejscowości pocztę,
co utrudniłoby wymianę. Ale w przyszłości
zamierzam wziąć udział, mam nadzieję, że
pojawią się w podaj.net także czasopisma
i podręczniki RPG (może ktoś chciałby
wymienić się wydrukowaną Wieżą?).
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Marchia Cienia

Różowa Pantera

Autor: Tad Williams
Wyd.: Rebis
Stron: 732
Rok wydania: 2006
Cena: 39 zł (księgarnia), 15-30zł (antykwariaty i Allegro)

Tytuł oryginału: The Pink Panther
Reżyseria: Shawn Levy
Produkcja: USA
Scenariusz: Len Blum, Steve Martin
Muzyka: Christophe Beck

Tad Williams to w fantastycznym światku
postać barwna i znana. Jego powieści fantasy
i science-ﬁction kojarzy większość zainteresowanych gatunkiem. Nieposkromiona wyobraźnia i kapitalna umiejętność gawędziarstwa autora wciąż nas zaskakuje i nie pozwala oderwać
się od lektury. Po bestsellerowym cyklu fantasy
„Pamięć, Smutek i Cierń”, w którym Williams
stworzył pełen magii i zapomnianych legend
świat Osten Ard, zrobił sobie przerwę na cykl
science-ﬁction „Inny Świat”, po czym powrócił
do korzeni. „Marchia Cienia” to pierwszy tom
nowego cyklu fantasy o pewnej niezwykłej królewskiej rodzinie.
Przez stulecia zasnuta mgłą Granica Cienia
oddzielała ziemie ludzi od terytoriów zamieszkanych przez tajemniczych Qarów parających
się magią. Nadeszła jednak czarna godzina: pasmo mgły zaczęło się przesuwać i zagarniać tereny należące do Marchii Południowej. Panująca królewska rodzina przeżywa jednak potężny
kryzys, aby w jakikolwiek sposób spróbować
powstrzymać Qarów. Prawowity władca, Olin,
przebywa w niewoli żądnego władzy autarchy,
zdobywcy wielu państw. Książę-regent zostaje
brutalnie zamordowany w swojej sypialni, więc
jedynymi osobami mogącymi przejąć władzę
w królestwie są książęce bliźnięta: niepełnosprawny Barrick i jego siostra Briony. Atakujący Marchię Południową Qarowie nie są jednak
jedynym niebezpieczeństwem. Autarcha także
nabiera apetytu na podporządkowanie sobie nowego państwa…
Wielowątkowość powieści stanowi jeden
z jej wielu atutów. Śledzimy losy sporej licz-

by bohaterów, którzy tylko pozornie nie mają
ze sobą nic wspólnego. W miarę zagłębiania
się w treść lektury, wszystkie wątki powoli zaczynają się zazębiać i łączyć. Tad Williams jest
mistrzem zarówno wielkiej intrygi, jak i niezrównanym twórcą wysmakowanych szczegółów, które początkowo robią wrażenie zupełnie
nieważnych, ale na samym końcu nabierają
niesamowitej wagi. Williams jest autorem potraﬁącym operować zarówno doskonałymi opisami uczuć, jak i budować wspaniałe dialogi,
czy wreszcie jego olbrzymią zaletą jest umiejętność eskalowania napięcia w oczekiwaniu na
kolejne elementy łamigłówki, jaką jest u niego
misternie zbudowana fabuła.
„Marchia Cienia” to dopiero drugi, napisany
po jedenastu latach, cykl fantasy czysty gatunkowo w dorobku pisarza, ale widać, że bardzo
dobrze radzi on sobie w tej konwencji. Piękny
język i dopieszczony styl, który dla każdego powinien okazać się przystępny, to główna zaleta
książki. Od samego początku przenosimy się do
pełnego piękna i magii świata dotkniętego złowrogą siłą i wczuwamy się w jego atmosferę.
Lektura dostarcza pierwszorzędnej rozrywki.
Jest to szalenie sprawnie napisana powieść fantasy z lekkimi elementami grozy. Liczę, że kolejny tom cyklu będzie lepszy, albo równy temu
– może w końcu Tad Williams wypracuje sobie
w polskim środowisku czytelników literatury
fantastycznej miejsce adekwatne do swej klasy.

Słynna „Różowa pantera” z 1964 roku, jedna
z najbardziej znanych komedii, doczekała się wielu sequeli, lepszych i gorszych. Nawet po śmierci
głównego aktora, Petera Sellersa (inspektor Jacques Clouseau), który stanowił zawsze obok Herberta Loma (jako Dreyfus) ﬁlar serii, kontynuowano
przygody fajtłapowatego inspektora w kolejnych,
niestety coraz słabszych odsłonach.
Ostatecznie, po wielu latach Różowa Pantera
odżywa, tym razem tworzona przez zupełnie inny
zespół i w całości w USA (poprzednie wersje były
najczęściej produkcjami brytyjskimi lub łączonymi
brytyjsko-amerykańskimi, a kręcone były w wielu
krajach). W główną rolę wcielił się znany komik
amerykański Steve Martin.
O ile scenariusz nie jest tragiczny – plasuje się
w środku, jeśli chodzi o wszystkie odsłony serii – to
kompletnie zawodzi gra aktorska. Próbujący naśladować Sellersa Steve Martin, robi co może, ale nie
jest w stanie podołać zadaniu. Może lepiej gdyby
spróbował zamiast naśladować styl Petera Sellersa,
wytworzyć własny. Sztuczność gry aktorskiej jest
porażająca, psuje cały ﬁlm. Dodatkowo – mimo że
mamy do czynienia z komedią – ﬁlm jest przegadany, a Jean Reno jako Ponton (mizerna namiastka
Cato) sztywny do bólu i zupełnie niekomediowy.
Zaskakujące są też słabiutkie efekty specjalne
zaraz na początku ﬁlmu (gdy animowana pantera
jest nałożona na logo wytwórni), później jest już
lepiej. Film ma pewien potencjał – myślę, że jest
lepszy od najgorszych starych Różowych Panter (po
śmierci Sellersa niestety często były blisko dna), ale
mimo wszysto, jak na komedię jest zdecydowanie
zbyt ponury, scenariusz wydaje się kalką kilku innych komedii amerykańskich, a aktorom brakuje
polotu.

Marcin „Jachu” Jasiński

Tomasz Kucza

Wieża Snów #10

recenzje
ﬁlm

ﬁlm

•••

•••••

fantasy

dramat/dokument

Dungeons and Dragons 2: Wrath of the Dragon God

Droga do Guantanamo

Reżyseria: Gerry Lively
Scenariusz: Robert Kimmel, Brian Rudnick
Produkcja: Litwa, USA
Muzyka: David Julyan

Tytuł oryginału: The Road to Guantánamo
Na podstawie: Robert Kimmel, Brian Rudnick
Produkcja: Wielka Brytania

Fabuła jako tako trzyma się przysłowiowej kupy i nawet nie jest taka fatalna.
Natomiast tragiczne jest wykonanie całości. Efekty owszem są, ale po co komu
takie efekty. Smoki wyglądają lepiej niźli
w Wiedźminie, ale to już żadne osiągnięcie. Jakieś harpio-podobne stwory niestety
przypominają modele z gry House Of The
Dead 2, czyli są szare, brzydkie i jakieś takie kwadratowo-kanciaste. Animacja tego
całego inwentarza też kuleje. I dlaczego
w ﬁlmach gdy smok zionie ogniem zawsze
spadają ogniste pociski, które przy kontakcie z ziemią wybuchają jak granaty?
Aktorstwo w ﬁlmie jest złe. Nawet bardzo. Jedyną osobą, która gra odpowiednio,
znaczy ani nie przesadza, ani nie jest na
poziomie teatrzyku szkolnego, jest Bruce
Payne. Znany natomiast powszechnie jest
fakt, iż jeden aktor, choćby nie wiem jak
się starał, sam całego ﬁlmu nie pociągnie.
Ani szlachcic, ni magowie, łotrzyk, barbarzyńca, kapłan, czy nawet gobliny i tym
podobne, grać nie potraﬁą lub im się nie
zachciało. W dodatku scenarzysta pojechał ostro po bandzie i... Ja rozumiem, że
szlachta mówi inaczej niż plebs, że używa
wyraﬁnowanego słownictwa. Ale to, co
popełnił człowiek piszący dialogi zakrawa na “Jesteśmy tu ty, ja i dziecko smoka.
Może to coś znaczy?”. A i owszem, znaczy,
że scenarzysta powinien zmienić zawód
i zająć się pisaniem odezw do narodu prezydentowi USA.
Generalnie i podsumowując. Film jest
słaby, ale można go obejrzeć, bo i tak jest
lepszy od “Wiedźmina”. Muzyka jest niezła, choć dużo słabsza niż ta Grzegorza
Ciechowskiego. Niektóre kwestie można
przeboleć i odmóżdżyć się przez trochę
ponad półtorej godziny.
Moją ocenę można wyrazić cytatem
mojego wykładowcy ﬁlozoﬁi, doktora
Wojciecha Majki podczas egzaminu ustnego: „Proszę pana, to jest odpowiedź na trzy
na szynach, ale w indeksie nie mogę panu
szyn wpisać. Będzie trzy”.
I tak właśnie oceniam “Dungeons and
Dragons 2: Wrath of the Dragon God”.
Trzy na szynach, ale szyn nie dajemy. Będzie trzy.
Piotr A. Nowakowski

Baza Guantamo – chociaż nie jest to
prawdopodobnie najgorsze z więzień amerykańskich – stała się symbolem tortur
i niesprawiedliwości dokonywanych przez
USA i jego sojuszników. „Droga do Guantanamo” to ﬁlm oparty o relację trzech brytyjskich Muzułmanów przetrzymywanych
przez dwa lata w obozie Guantanamo, po
czym wypuszczonych bez postawienia zarzutu.
Nazywani w Wielkiej Brytanii „Tipton
Three” główni bohaterowie udali się do
Pakistanu, by odwiedzić krewnych. Trochę bezmyślnie postanowili także zwiedzić
szykujący się do wojny Afganistan.
Reżyser zręcznie połączył dokument
(wywiady, materiały telewizyjne z czasów
wojny) z dramatem ukazującym losy złapanych w ogień wojny przypadkowych turystów. Widzowi nasuwają się skojarzenia
z obozami koncentracyjnymi, a niektóre
sceny są szokujące. Przepytujący więźniów nie są zainteresowani dochodzeniem
się prawdy – nie reagują nawet na przyznanie się do domniemanej winy wykończonych torturami bohaterów – a bardziej
poniżeniem i, trudno to inaczej wyjaśnić,
wzbudzeniem nienawiści (może celem
było wzbudzenie strachu?) do Ameryki
i „koalicji antyterrorystycznej”.
Aktorzy grający w ﬁlmie zostali zatrzymani przez policję w Luston po powrocie
z festiwalu w Berlinie, gdzie „Droga do
Guantanamo” została nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem. Jeden został zapytany przez policjanta, czy planuje zrobić „kolejny polityczny ﬁlm”. Zatrzymani zostali
na podstawie antyterrorystycznego prawa
Terrorism Act w Wielkiej Brytanii.
Tipton Three mieszkają aktualnie
w Wielkiej Brytanii, w wyniku doświadczeń w Guantanamo stali się bardziej radykalnymi Muzułmanami.
Film jest bardzo dobrze nakręcony,
można zrozumieć motywację bohaterów,
trudniej strażników i ksenofobię. Niektóre
sceny przywodzą na myśl zbrodnie II Wojny Światowej, wstrząsające jest ostrzelanie
ciężarówki pełnej jeńców pod okiem brytyjskiego wojska.
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Magnes ostrzegał mnie przed tym ﬁlmem twierdząc, że to najgorszy ﬁlm jaki
kiedykolwiek widział. Cóż, nie widział
zatem co najmniej tych kilkunastu złych
ﬁlmów, które ja miałem (nie) szczęście zobaczyć.
Pierwsze przeniesienie na ekran pierwszej gry fabularnej było, prawdę mówiąc,
dość średnie. Fabuła była taka sobie, efekty
przyzwoite, kilku znanych aktorów (genialny jak zawsze Jeremy Irons, Thora Birch,
Bruce Payne, któryś z braci Wayans – nie
rozróżniam ich – i ten młody “przystojniaczek”, którego nazwiska nie pamiętam)
i niezłą muzykę. Podobno ﬁlm nawet coś
zarobił, w związku z czym amerykańskim
sposobem zdecydowano się na kontynuację tegoż.
Potrwało to troszkę nim bez szumnych
zapowiedzi pojawiła się część druga; od
razu na DVD, bez premiery kinowej. Za
częścią pierwszą stała wytwórnia New Line
Cinema znana między innymi z Władcy
Pierścieni. W D&D 2 wita nas logo studia
Hamburg; ﬁlm jest koprodukcją amerykańsko-niemiecko-litewską.
Co usprawiedliwia zatem numer 2 w tytule? Otóż osią fabuły jest tutaj Damodar
(Payne) przeklęty w części pierwszej przez
swojego pana, maga Propheona (Irons).
Damodar po stu latach nie-życia jako żywy
trup wchodzi w posiadanie potężnego artefaktu, kuli kogoś-tam-robiącej-wielkie-ziazi. W międzyczasie bliżej nam nie znani ludzie odkrywają w jaskini śpiącego smoka,
który okazuje się być uśpionym złym bogiem, którego Damodar zamierza obudzić
korzystając z wyżej wzmiankowanej kuli-robiącej-ziazi. Oczywiście Damodar zamierza zniszczyć świat jeszcze przed podwieczorkiem, a może nawet tuż po deserze.
W mieście Ishmir, które czasem wygląda
jak wioska otoczona murem, a czasem widać panoramę prawie jak na Coruscant, zostaje zmontowana naprędce Drużyna Kuli,
która ma się dostać do tejże i przynieść ją
magom, co by złego śpiącego smoka utrzymać w takimże stanie. Nasza dzielna drużyna oczywiście nie wie gdzie Damodar
jest, więc musi przejść przez mroczny las,
wioskę goblinów, wpaść w kilka pułapek,
walczyć ze smokiem i odwiedzić lochy.
W końcu tytuł zobowiązuje.

Reżyseria: Mat Whitecross, Michael Winterbottom

Tomasz Kucza
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fantasy

Człowiek z Wysokiego Zamku

Necrosis: Przebudzenie

Autor: Philip K. Dick

Autorzy: Jacek Piekara, Damian Kucharski

Z bliżej nieznanych mi przyczyn książka ta
jest opisana na okładce jako jedno z największych dzieł science-ﬁction, z którą to opinią nie
zgadzam się zupełnie, a to z jednego podstawowego powodu. To nie jest science-ﬁction.
Większość czytelników pewnie kojarzy Dicka z ﬁlmem Ridleya Scotta „Blade Runner (Łowca Androidów)” na podstawie opowiadania „Czy
androidy śnią o elektrycznych owcach?”, ﬁlmem
„Pamięć absolutna”, „Raport mniejszości”, „Impostor”, czy też książkami takimi jak „Ubik”.
Owszem, te są czystej wody science-ﬁction i nie
bardzo można o ich przynależności gatunkowej
dyskutować. Natomiast w „Człowieku z Wysokiego Zamku” mamy okolice lat sześćdziesiątych
dwudziestego wieku w Ameryce. Stany Zjednoczone nie istnieją, Alianci przegrali Drugą Wojnę Światową, Ameryka jest podzielona na dwie
strefy okupacyjne – niemiecką i japońską. To nie
SCIENCE-ﬁction, to POLITICAL-ﬁction.
Fabuła jest zakręcona i kilkuwątkowa. Ciężko
napisać coś o niej nie zdradzając co ciekawszych
zwrotów akcji. Mamy biznesmena japońskiego,
który skupuje „tradycyjną sztukę amerykańską”,
jak na przykład zegarki z Myszką Miki. Jest handlarz amerykańskimi starociami i ich replikami.
Mężczyzna, który po latach produkcji replik zakłada z przyjacielem ﬁrmę jubilerską. Żona tegoż
„jubilera”, nauczycielka dżudo, która włóczy się
po okolicach Gór Skalistych, jedynym regionie
Ameryki, jaki pozostał niezależny. Oprócz tego
jest także zdążający z Europy do strefy japońskiej agent niemieckiego wywiadu oraz stary
japoński generał. W Rzeszy, czyli Europie, sytuacja jest fatalna. Afryka została wypalona przez
hitlerowców do ostatniej żywej istoty, włącznie
z roślinnością.
muzyka

•••••
soundtrack

Battlestar Galactica (sezon 2)
Kompozytor: Bear McCreary

Muzyka z nowej odsłony serialu Battlestar
Galactica jest na tyle dobra, że wydano nie tylko album z miniserialu poprzedzającego sezon
pierwszy, ale ukazuje się także soundtrack z każdego sezonu. Najnowszy album, czyli sezon 2,
w przeciwieństwie do pierwszego – który składał się z krótkich motywów wrzuconych na płytę
w dość losowy sposób – jest złożony w sposób
przemyślany, tworzy spójną całość.
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W pewien sposób wątki wszystkich bohaterów łączą się i przeplatają za sprawą najpopularniejszej zakazanej książki science-ﬁction,
której autor został zmuszony zabarykadować się
w swojej posiadłości zwanej Wysokim Zamkiem
oraz za sprawą starożytnej chińskiej księgi mądrości I-Ching. Ta zakazana powieść science-ﬁction opowiada o dziwacznym świecie, w którym
Niemcy i Japonia przegrały wojnę. Skoro jednak
jest to tylko książka fantastyczna, dlaczego wszyscy czytający ją czują, że ten „wyimaginowany”
świat jest bardziej rzeczywisty od ich własnego?
Skąd autor wziął tak dziwaczny pomysł? Czy
można ten „nierzeczywisty” świat chociaż przez
moment zobaczyć?
Dick po raz kolejny zadaje swoje sztandarowe pytania, wątpi w prawdziwość otaczającego
nas świata, w rzeczywistość rzeczywistości. Nie
daje żadnych prostych odpowiedzi, podając tylko pytanie za pytaniem, kreując coraz większy
zamęt i niedopowiedzenia. Nie ma tu początku,
rozwinięcia, punktu kulminacyjnego, rozwiązania, zakończenia. Zamiast tego fabuła jest prowadzona spokojnie, równo, a punktów kulminacyjnych jest kilka mniejszych, rozrzuconych po
całej powieści, co uaktywnia syndrom „jeszcze-tylko-jeden-rozdział-i-naprawdę-pójdę-spać”
i zdecydowanie utrudnia odłożenie książki skutecznie przykuwając uwagę.
Zdecydowanie polecam książkę jako ciekawą alternatywę, odskocznię od kolejnego tomu
kolejnej mniej lub bardziej typowej wielotomowej i epickiej sagi fantasy.
Piotr A. Nowakowski
Bear McCreary powiedział, że o ile poprzednia płyta była soundtrackiem, ta jest już pełnoprawnym albumem.
Dostajemy dziewięćdziesiąt minut mocnej,
dynamicznej muzyki z wpadającymi w ucho
motywami. Colonial Anthem z theme ze starej
Galactici, zabójcze Prelude to War, spokojniejsze Epiphanies, a na końcu mocne uderzenie
z gitarami elektrycznymi w Black Market – to
wszystko aż prosi się o wykorzystanie na sesji
w RPG. Orkiestra, kwartet smyczkowy, instrumenty etniczne, okazjonalnie głos operowy oraz
wszechobecne bębny, a nawet gitara elektryczna
(i zapewne sporo elektroniki) tworzą bogatą teksturę muzyczną, której słucha się bardzo przyjemnie, zapewne nawet osoby nieobeznane z serialem z przyjemnością płytę z zadowoleniem.
Największą zaletą jest też fakt, że można słuchać na okrągło i szybko się nie nudzi.
W RPG będzie pasować do scen militarnych,
podróży, intryg dworskich, grup komandosów
przemierzających korytarze…
Tomasz Kucza

Opowiadanie zawsze było mocną stroną literatury fantastycznej. Wychodząc z tego założenia, duet Piekara-Kucharski zaserwował nam
nową sagę fantasy – w formie zbioru opowiadań.
Necrosis: Przebudzenie jest pierwszą częścią
większej całości. Czytelnik nie odczuwa jednak
niedosytu związanego z urwaniem akcji. Necrosis jest bowiem zbiorem niezależnych historii,
dziejących się w tym samym ﬁkcyjnym świecie.
Nie mają wspólnych bohaterów – łączy je temat
powracających do formy złych magów. Poszczególne pomysły są ciekawe i logicznie zamknięte. Jakby autorzy wzięli sobie za punkt honoru
pokazanie, ile można wyciągnąć z oklepanych
tematu głównego. Prezentowany świat, pełen
złoczyńców, wojen, nieszczęść i wszechobecnej
zawiści, powinien przypaść do gustu fanom dark
fantasy. Bohaterowie są w nim dobrze osadzeni,
przyciągają uwagę zarówno charakterem, jak
i dążeniami.
Całość niestety kładzie powtarzalność.
Wszędzie występuje budzące się, przedwieczne zło. Od drugiego już opowiadania czytelnik
przestaje być zaskakiwany, zwroty akcji i puenty
zdają się oczywiste – przez analogię do innych
fabuł z książki. Wiemy już, gdzie spodziewać się
czarnego charakteru i jaką woltą fabularną autorzy zechcą wprowadzić go do akcji. Trudno to
ocenić, ale chyba znacznie lepiej prezentowałyby się teksty publikowane samodzielnie. Gdyby
nie język. Przykro bowiem to stwierdzić, ale rzemiosło pisarskie trochę w tej pozycji szwankuje.
Książka cierpi na pewne „rozdwojenie stylistyczne”. Dialogi są dobre, wyraziste i żywe. Niestety
akapity z opisami albo zwłaszcza przemyśleniami roją się od niezręczności językowych i niepotrzebnie pokomplikowanych zdań. Niektóre
akapity brzmią trochę po dziennikarsku – pisane
pośpiesznie, owszem poprawnie przekazują sens,
ale urody nie mają wcale. Rzecz chyba nie była
dość uważnie czytana przez autorów, pewnikiem
goniły terminy… no cóż, smutna rzeczywistość
rynkowa.
Miłośnicy fantasy mimo wszystko znajdą
w Necrosis ciekawą pozycję. Forma pozwoli im
trochę odetchnąć od pisanych cięgiem sag, gdzie
każda sprawa rozwleczona jest na tysiąc słów.
Błąd powtarzalności zostanie – mam nadzieję –
przez autorów zauważony i usunięty w kolejnym
tomie. I może będzie więcej czasu na poprawki.
Dlatego z optymizmem czekam na kolejną dawkę opowieści.
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Doom

Wygnaniec

Tytuł oryginału: Doom
Produkcja: USA
Reżyseria: Andrzej Bartkowiak
Scenariusz: Wesley Strick, Dave Callaham
Muzyka: Clint Mansell
Na podstawie: serii gier komputerowych

Autor: Wiktor Żwikiewicz
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Wygnaniec
Autor: Krzysztof Piskorski
Wygnaniec to pierwsza część cyklu (trylogii?)
rozgrywającego się w piaszczystej krainie pozostającej pod wpływem silnej, monoteistycznej religii i nawiązującej do kultury arabskiej. Książkę
czyta się szybko i przyjemnie, razi jednak nazbyt
stylizowane słownictwo (wszyscy używają kwiecistej mowy, nawet w codziennych sytuacjach)

jak w trzeciej części gry jest wiele ciemnych
miejsc rozświetlanych tylko wątłym światłem
latarki, co potęguje wrażenia. Fabuła jest poprowadzona bardzo sprawnie, zdarzają się nawet
momenty humorystyczne takie, jak „oﬁcjalne”
i podwójne wyjaśnienie nazwy BFG (oczywiście to Bio-Force Gun, ale nie tylko). Generalnie
muszę przyznać, że miło spędziłem czas oglądając ten ﬁlm, ale fanatycy gry będą psioczyć
na mało mroczny klimat, brak piekła (właśnie!
w tym ﬁlmie piekła nie ma!), drobne zmiany
w fabule i sam fakt, iż głównych bohaterów
jest kilkoro. Tak reklamowany fragment ﬁlmu
w perspektywie z pierwszej osoby – identycznie
jak w grze – jest naprawdę niezły, ale właśnie
jako kilkuminutowy smaczek. Nie nadaje się
taka perspektywa – jak chcieliby niektórzy – do
poprowadzenia całego ﬁlmu, bo wtedy wystarczy się dosiąść do kogoś kto gra i popatrzeć.
Ocena moja, czyli nie-fana gier ID Software, osoby, której nie rusza żadna z ich gier poza
pierwszą odsłoną Quake to czyste 4, może nawet z małym plusikiem za fajny klimat i reżyserię Andrzeja Bartkowiaka. Ocena kolegi Wolfena, czyli czciciela ID Software, wyznawcę serii
Doom to 1 na szynach, o ile taka ocena istnieje. Ja zachęcam do obejrzenia, kolega Wolfen
wszystkich zniechęca. Mam nadzieję, że jednak
ktoś się skusi i zarezerwuje sobie te niecałe dwie
godziny na wyrobienie własnej opinii.
Piotr A. Nowakowski
oraz (typowe dla polskich powieści) niezbyt dobre
panowanie nad fabułą. Niepotrzebnie wprowadzane są wątki, które nic nie wnoszą, wydają się tylko
kalką pomysłów z innych książek (polowanie na
jaszczura na przykład znane z Pacyńskiego).
Bardzo przeszkadzało mi podczas lektury podzielenie książki na drobniutkie rozdzialiki i w
efekcie ciągłe przeskoki akcji z jednego miejsca
w drugie).
Bohaterowie są schematyczni, nie zaskakują,
zawsze wiemy czego od nich oczekiwać – podział
na dobro i zło jest wyraźnie zaznaczony. Dialogi
jak wspominałem bardzo kwieciste, co niestety
utrudnia czytanie i sprawia, że nie potraﬁmy się
utożsamić z bohaterami.
Książka Piskorskiego kojarzy mi się z powieściami spod szyldu Forgotten Realms – proste
czytadła z wartką akcją i czasem zaskakujące ciekawą fabułą. Podobnie jest w Wygnańcu – mimo
niedociągnięć w dialogach i kreowaniu postaci,

Piotr A. Nowakowski
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Dawno temu, bodajże jeszcze w miesięczniku Secret Service, przeczytałem o planach ekranizacji gier komputerowych, w tym Dooma.
Główną rolę miał zagrać Dolph Lundgren, ﬁlm
miał się pojawić w kinach około roku 1997, a o
grze Doom 3 nikt wtedy nawet nie myślał.
Nie jestem jakimś szczególnym fanem gry.
Ot, taka sobie strzelanina z miejscami mrocznym klimatem. Średnio mnie przekonuje. Film
dostałem do obejrzenia od zagorzałego fana serii, z komentarzem „straszne gówno, strata czasu, żal płyty”.
No właśnie, fanem nie jestem i może właśnie dlatego ﬁlm całkiem mi się podobał. Fabuła o ile mi wiadomo, nie odbiega zbytnio
od pierwowzoru, czyli mamy bazę na skolonizowanym Marsie i problem, bo coś poszło nie
tak, a pierwszy oddział wysłany do sprawdzenia
sytuacji nigdy więcej się nie odezwał. Druga
grupa pod przywództwem Sierżanta (w tej roli
The Rock) wyrusza dowiedzieć się „osochosi”
na Marsie. Natkną się na różnorakie zmutowane
potwory do odstrzału, pobłądzą po mrocznych
korytarzach i odkryją historię Marsa sprzed kolonizacji.
Postacie są dość ciekawe i zróżnicowane,
sprawiają wrażenie autentycznych ludzi, a nie
drewnianych ludzików z „J jak jogurt”, aktorzy
wykonali swoją robotę całkiem zacnie. Efekty
są odpowiednie i na tyle dobre, że za wiele się
ich nie zauważa, co tylko działa na korzyść. Tak

Ostatnio zdarzyło się, że czytam więcej starej
polskiej fantastyki, głównie dla jej oryginalności
i odmienności od wielotomowych sag o ciotkach,
wujkach i prababciach głównego bohatera, który
poległ był w pierwszym tomie.
W „Imago” główny bohater, Elford, jest starym
astronautą, a konkretnie pilotem. Dokładnie zdaje
sobie sprawę z tego, że najbliższy lot będzie jego
ostatnim. Nie rozumie natomiast dlaczego wybrano właśnie jego. Co prawda jest jedynym żyjącym,
który odwiedził planetę gdzie doszło do pewnych
anomalii, ale był w hibernacji ponad sto lat i nawet
nie wie co dokładnie się wydarzyło na Ziemi.
Na ostatnią misję zostają z nim wysłani współcześni Ziemianie, czyli zielonoskóry mutant,
twierdzący, iż jest potomkiem Wielkiego Chorezmu, oraz hermafrodytyczny blondyn o zapędach
rasistowskich, bełkoczący wciąż o wyższości czystej rasy. Wszyscy oni, plus Synchromat – sztuczna inteligencja statku, zdążają w kierunku planety,
na której około stu lat wcześniej załoga ze statku
Elforda wywołała anomalię. Okazuje się, że każdy
chce zrealizować swoje własne cele, planeta zmieniła się drastycznie podczas tych stu lat, a Ziemia
nie do końca jest tym wszystkim zainteresowana.
Gdybym czytał tę książkę bez okładki i znajomości nazwiska autora mógłbym pomyśleć, że napisał ją Jacek Dukaj. Podobny styl, wiele rozważań
ﬁlozoﬁcznych (dla uczulonych – nie nużą!), eksperymentów myślowych, dywagacji na temat relacji
formy i materii, a także istoty człowieczeństwa,
społeczeństw, relacji międzyludzkich, czy władzy.
Oprócz tego, jest to również oryginalne i świeże
twarde science-ﬁction o „pierwszym” kontakcie
i kolonizacji planety, która nie chce być skolonizowana.
A kiedy następnym razem weźmie was obrzydzenie na widok węża czy jakiegoś insekta (i przejdzie wam po plecach kolonia Ecitonini), uczucie
sympatii na widok psa czy kota, przypomnicie
sobie, że i w was jest ten „przeklęty antropomorﬁzm”.
autor bardzo dobrze radzi sobie z zarysowaniem
kultury i religii wykreowanego świata, a fabuła
trzyma w napięciu i po przeczytaniu niegrubego
tomu czekamy niecierpliwie na następną część.
Miejmy nadzieję, że autor będzie się rozwijać
i że czyta recenzje – możemy wtedy otrzymać chyba pierwszą polską serię klasycznego fantasy (tak,
wiem, pomijam Sapkowskiego).
Tematyka powieści nieodmiennie nasuwa też
skojarzenia z Darksun, światem D&D osadzonym
w pustynnym świecie. Ocalona Kraina wydaje się
jednak bardziej przemyślana, głębsza. W następnym tomach zaś można spodziewać się konﬂiktu
kultury wzorowanej na arabską z kulturą średniowiecznej Europy.
Podsumowując: warto przeczytać, bardzo przemyślany świat i fabuła, trochę gorzej z bohaterami
i dialogami.
Tomasz Kucza
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Autor: John Twelve Hawks
Wydawnictwo: Świat Książki
Stron: 534
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„Traveler” to książka będąca ponoć bestsellerem. Tak podaje katalog wydawnictwa. Ale kto
w to wierzy? A sprawdzić jak jest naprawdę, będzie nieco trudno. W Polsce w kraju, w którym
biblioﬁla jest chyba postrzegana jako pedoﬁlia
czyli zboczenie, trzeba by przekopać się przez
Internet. Autor ukrywa się pod pseudonimem
i strzeże prywatności, co tylko dodaje pinkanterii. Może rzeczywiście musi, jako poczytny
autor.
O czym to jest? Autor postawił na prosty
konﬂikt. Zło kontra dobro. Po złej stronie stoją,
wszechobecni wręcz Tabulowie. Organizacja,
która powstała już we wczesnych wiekach, jednak korzenie swoich ideologi czerpią z XVII.
Wtedy to jeden z uczonych wymyślił Panopticon – więzienie, w którym był tylko jeden strażnik schowany w wieży pośrodku, dookoła zaś
były rozmieszczone cele. Więźniowie nie widzą
strażnika, ale muszą zakładać, że tam jest. W ten
sposób próba ucieczki zostaje mentalnie zablokowana. Tabulowie dążą do stworzenia podobnego więzienia rozległego na cały świat. I idzie
im to bardzo dobrze, ale nie nie chcą budować
wieży na biegunie wysokiej na kilka kilometrów.
Mają wtyki w rządzie, kamery na każdej ulicy,
pieniądze, władzę. No i oczywiście ktoś musi się
przeciwstawić Tabulom. Są to Travelerzy, osoby
który potraﬁą podróżować do innych równoległych wymiarów. Ponieważ w czasie podróży
w „zaświaty” podróżuje tylko Światło (nazywane duszą) oraz ponieważ Travelerów zwalczają Tabulowie, posiadają swoich ochraniarzy
– Arlekinów. Arlekini to szkoleni w walce od
dzieciństwa zwykli ludzie – nie jakieś od razu
wiedźminy. Oprócz wymienionych żyją jeszcze
zwykli obywatele, oszukiwane i nieświadome
jednostki. Jedynie garstka z nich wie o istnieniu Travelerów i Tabulów. I tak to się nudnawo,
amerykańsko-rozlaźle przedstawia.
Na tym prostym pomyśle oparta zostaje fabuła książki. Jak fabuła to i bohaterowie. Mamy
więc Michaela i Gabriela Corriganów, Travelerów, Mayę Arlekina ich strzegącego i sporą grupę Tabuli przeszkadzających im.
Książka jest zarazem dobra i kiepska.
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Plusem jest na pewno to, że jest stosunkowo gruba (ponad 500 stron, choć jak dla mnie
to ostatnio mało), czyta się szybko i przyjemnie.
Nie ma przestojów. Rozwlekania scen tylko po
to, aby dokończyć rozdział. Jest to zasługa dużej ilości (61) krótkich rozdziałów. Każdy z nich
opisuje wydarzenia kokretnej osoby bądź też
grupy osób. Bohaterowie nie są więc zawsze razem. Mimo tego autor świetnie się w tym odnajduje. Akcja posuwa się sprawnie naprzód. Nie
każdy początkujący autor radzi sobie z tym.
Bohaterowie są wyraziści. Jedynie na początku książki postaci zostają przedstawieni do bólu
sztampowo. Jednak z czasem Hawks zmienia
chyba nieco koncepcję. Bohaterowie nie są tak
jednowymiarowi. Są różni od siebie, a po części
zlewają się ze sobą. Plus za dobre wyważenie
pewnych aspektów postaci. Ten sposób przedstawiania bohaterów nasuwa mi za każdym razem
Sapkowskiego.
Za plus uznać należy też pomysł wykorzystania nieco oklepanego przechodzenia do innych
światów. W ciekawy sposób łączą one wszystkie
religie, mono- i politeistyczne.
Pomimo plusów, książka ma też swoje minusy. Nie są one tak rażące. Dobrze są tuszowane
przez plusy.
Kiepska jest pod kilkoma względami. Czytając „Travelera” miałem niedoparte poczucie ﬁlmowości. Fabuła jest bardzo… ﬁlmowa.
I przypomina bardzo średnio skomplikowany
amerykanśki ﬁlm akcji. Pewne sceny są dosyć
przewidywalne. Zwroty akcji nie powodują tego,
że wszystko wywaraca się do góry nogami. Nie
powodują wielkiego „aha”. Nie jest to aż tak bardzo rarzące, że książkę się odrzuca jak niektóre
pozycje.
Nazewnictwo w książce jest dosyć niefortunne. Tabulowie pewnie skojarzyli się dla wielu ze
znajomymi Busha – Talibami. Przez to, że już
od początku książki są kreowani na agresora
wolości skojarzenie podczas lektury jest tym
silniejsze. Etymologia wywodzi się od frazy „tabula raza” – czysta tablica. Oddaje to po części
ideologię grupy; każdy człowiek to czysta tablica, którą mogą zapisać. Jak się później okazuje

tym przydomkiem, o wiadomych konotacjach,
obdarzyli ich Arlekini i Travelerzy. Nie jest to
więc odgórne narzucanie się autora – bohaterowie mają tu jakby mały wpływ na świat.
Pretensjonalne wydaje się też podejscie autora do Arlekinów. Jako samotni wojownicy, i doskonale wsyzkoleni, muszą korzystać z mieczy.
Dobrze, że jednak celibat na broń palną nie jest
całkowity. Maya korzysta więc też z tzw. „Szotgana”. No, ale aby było ﬁlmowo i amerykańsko,
autor dorzucił katany. W dodatku złote i nefrytowe – blichtr musi być. Wstawianie mieczy dziwi
mnie jednak tym bardziej, że opisy walki na broń
białą nieco kuleją. Nie jest to Sapkowski, niestety. Fakt samych mieczy wydaje się być bardziej
pretesjonalny i ﬁlmowy aniżeli miałby być poważną wadą całości. Jest jakby ni z gruszki ni
z pietruszki.
Mimo, że tego nie widać aż tak wyrażnie
kuleją motywacje samych bohaterów. Racjonalnych powodów jest mało. Bohater częściej jest
postawiony pod ścianą, aniżeli sam dokonuje
wyboru.
Książka wydaje mi się więc dziwna. Zarazem dobra i kiepska. Pod pewnymi względami
warsztat Hawksa nieco leży. Jednak Travler
ma w sobie to coś z amerykańskich ﬁlmowych
opowieści, że kiążkę czyta się z przyjemnością.
Sam nie jestem nią zachwycony, ale na pewno
nie zawiedziony. Te ponad pięćset stron zawiera
też w sobie wiele mniejszych szczegółów, dzięki
którym czyta się dalej. I z przyjemnością.
Odnośnie samego wydania. Zachwyca mnie
okładka. Nie graﬁka, ale faktura. Jest bardzo
przyjemna w dotyku w przeciwieństwie jednak
do innych pozycji ze Świata Książki „nie palcuje
się”. Druk też się nie rozmazuje, co czasem jest
zasadą w książkach tego wydawnictwa. Graﬁczna strona okładki plusuje. Bardzo prosta i ładna.
Szczyt na pewno się wybije spośród innych na
półce.
Książka bardzo dobra na wakacje. Bestseller
to może nie jest, ale nie przepadnie jak większość książek tego typu.
-=baca=-

publicystyka

-=baca=-

Rok świra. Żółć i ropa.
publicystyka | felieton

Tekst bardzo subiektywny, nacechowany własymi przemyśleniami. Czyli po prostu felieton. Poczułeś się obrażony. Tak, tak.
Mamy stronę. Mamy adres. I ja też mam. Bądź jednak cierpliwy. Bo jeszcze nie wiem kiedy odpowiem.
Sytuacja była tragiczna. Jest tragiczna. Chyba będzie. Dla autorek.
Dla nas samych też?
Pierwszy system jaki powstał w Polsce to, o ile jestem dobrze poinformowany, Kryształki. Jak go zapisano? W zeszytach. Kopiowanie,
przepisywanie. System jakby na licencji GNU. Darmowy, ładny, dobry
(?). Nawet miechanika specjalnie nikomu chyba nie przeszkadzała.
A jest chyba najbardziej rozbudowaną jaką spotkałem. I cholernie zamotaną jak dla mnie. Ale cieszono się z gry.
Kopiowanie chyba weszło w krew. Bo potem wszelkie nowe podręczniki kserowano. Nie dziwię się. Ze względu na siłę polskiej złotówki, ceny były zabójcze dla kieszeni. Mimo tego, że gdyby spojrzeć na
to z perspektywy przyszłości – podręcznik za 80 złotych przy dobrym
szyciu a nie klejeniu, starczał na wiele lat. W ostateczności można było
rozerwać i w segregator włożyć. No, ale zawsze można było powiedzieć, że to za drogo jak dla mnie. Dobić autora, dystrybutora, wydawcę, redaktora. Wszystkich, którzy byli za dzieło odpowiedzialni. Dać
powód do marudzenia dla Kreczmarów i innych „magomieczów”.
Z czasem przyszedł czas na autorki. Po D&D i Warhammerze jak
grzyby po deszczu powstawały wszelkie Mutanty. Ludzie zafascynowani nową profesją i możliwościami, widzieli świat dla swej postaci.
Zamiast wykrzesać z siebie choć trochę siły, by oszlifować pomysł
i włożyć w ramy systemu i ubogacać sesję… Nie! Ramy Warhammera
były za małe, aby to pomieścić. D&D za mało ambitne. Inne? Nie,
to nie ta konwencja. „Jestem Bogiem!”. I w ten sposób powstawały
kolejne systemy w dokumencie Worda, z kulawą graﬁką (o ile wogóle) i marnymi pomysłami, które miały być czymś nowym. W efekcie
powstawało kolejne ksero Młota zmutowanego z Lochami.
Do tego doszedł zachwyt zachodem. Polak chyba ma to we krwi.
Wpisane genetycznie. Jedynymi wyjątkami byli Sarmaci, ale nawet oni
przyjeli cudzą, w zasadzie, kulturę jako własną. Jednak jej bronili. Co
mam na myśli poprzez zachwyt zachodem? Wampir. Wszelkie WoDy,
Wilkołaki, Przemieńce, Odmieńce, Ruchome Drzewa, Straszne_Wózki_Inwalidzkie_wysysające_powietrze_z_innych_wózków oraz inne
Dendroﬁle. Ślepy zachwyt czymś co w zasadzie nie było nowe. System, który powstał w zasadzie na bazie amerykańskich horrorów klasy
B. Wzbogacony o nocny klimat, kiepską mistykę na poziomie każdego
kościoła odłomowo-odłamowego w USA. No i oczywiście Odgrywanie, Wczuwanie i Cierpienie. No i banie się Księcia albo innego Manitou. Tylko dlatego, że ma Dyscypliny na wyższym poziomie. To odkrycie Wczuwania, Odgrywania było odkrywaniem Ameryki. Dosłownie
i w przenośni. Odkrywaniem koła na nowo. Podręczniki ze Świata
Mroku nie były i nie są czymś świeżym i odkrywczym. Ten plik kartek to w zasadzie zbiór wszelkich porad, wskazówek, trików dla MG
i Graczy. Opakowany w wątpliwej jakości pomyśle z Wampirami albo
innymi wynaturzeniami (takim czymś można grać w dowolnym systemie – kwestia dogadania się z MG) w roli głównej. Mocnym, wyrazistym plusem jest oprawa graﬁczna – klimatyczna, to źle powiedziane
– zrobiona ze smakiem.
To odkrywanie Ameryki, i poszukiwanie kwadratury koła poprzez
szukanie głębszych poziomów gry podyktowane przez wspomniane
Wczuwanie, doprowadziło do… Każdy wie czego. Nadal czasem się
pokutuje ekstremalne poglądy na temat Grania.
Dziś jest dziś. I co? Niewiele sie zmieniło. Metka w postaci ceny
nadal jest wyznacznikiem tego jak dobry jest produkt. No, rzeczywiście, nikt nie przyzna się do błędu, że kupił podręcznik będący chłamem. Zwłaszcza, że zapłacił za niego ponad 60 dych. I tak o to można
pozachwycać się klanbookiem, który opisuje coś co dawno na sesjach
się spotykało. Dodatkiem o kolejnym mieczyku + „ponad_dziesięć”,
czy demonie z innego poziomu lochów. Albo zakupić pakiet zasad,

który wydają się logiczne, a czasem niezbędne. Ale wprowadzimy je
bo jest dodatek. Bez niego ani rusz.
Bez winy nie są też twórcy systemów autorskich. Wspomiane tworzenie systemu w oparciu o pomysł na postać nie wydaje się być dla
nich drogą do bycia Bogiem. Do sytuacji dzisiejszej, kiedy gardzi się
autorką doprowadzili sami autorzy. Pierwsze co rzuca się w oczy to to,
że perełek jest naprawdę niewiele. Większość systemów to klony pionierskich RPeGów – WFRP i D&D. Do tego dokładane są deklaracje
o dużej ilości grywalnych ras, rozległym świecie, sporym bestiariuszu.
Wszystko to spala na panewce, gdy okazuje się, że świat duży jest jak
przedpokój w m-1, a tam rasy żyjące, mieszanką człowieka i wszelkich
zwierząt. No i kilkanaście rodzajów elfów i półelfów. I ćwierć elfów.
Każda z ras ma historię, która jest może i długa, ale sprowadza się do
tego, że stworzył ją inny bóg, a miała Wielką Wojnę w innym eonie.
Efekt – brak jakiegokolwiek klimatu w tekście.
Klimat tworzą w głównej mierze graﬁki. I tu autorki leżą także.
Graﬁka ogranicza się do jednej, dwóch. W dodatku całość jest zapisana w formacie *.doc. Niesformatowany tekst w efekcie różnie jest
otwierany przez różne edytory tekstu. O składzie lepiej nie mówić, bo
podział na dwie kolumny do szczyt mistrzostwa. Format pdf, będący
doskonałym rozwiązaniem jest chyba jednak daleki dla twórców.
Gdy bierze się pod uwagę te wszystkie fakty, nie dziwi mnie trochę
stosunek do autorek. Znalezienie perełki wydaje się naprawdę trudne.
Tylko od czego są powstałe bazy informacyjne o systemach?
Twórcy, autorzy… Ach tak. Gracze, „fani”, etc. Też nie są bez winy.
Kolejne „sajty” nie trzymające klimatu. Mieszanie klimatów. Stawianie ich na głowie. Przewracanie. Wprowadzanie na siłę czegokolwiek.
Rozpasanie w Opowieściach na temat Historii Postaci. Achy i ochy
nad własnym Tworem. I oczywiście brak jakiegokolwiek wsparcia dla
konkretnych pomysłów. Dla systemów, które są porządnym zarysem
tego co można wycisnąć z niego. Krzyczący fani cyberpunka, którzy
grzeją się do roboty, znikając w połowie projektu. Niedokończone
strony. Kopie podręcznika jako elementy stron albo dodatków. No
i oczywiście polaryzacja. Drugi biegun musi być. Musi bo Polak potraﬁ. Dopakować Warhammera, który ma wsparcie w dodatkach. Oraz
kolejne dodatki do D&D. Bo przecież trzy na miesiąc średnio to mało
jak dla tego systemu.
No i samo społeczeństwo. Subkultura eRPeGowa. Polska i chyba
miejscami tak, beznadziejna. Tak, beznadziejna. Bo system amerykański się nie sprawdza. Pochwalić, to najczęściej poskutkuje na czas jednego porządnego dodatku, tekstu. Potem można spocząć na laurach bo
„Ja zrobiłem już TO albo nawet i jeszcze TO”.
Niestety. Trzeba kopać, gryźć, bić, pluć. Wylać całą żółć z wątroby,
wypruć ﬂaki i nawinąć na walec korbowy. Nasypać soli do oczu i ran
które się powycina żyletką albo rozpalonym prętem. Dopiero wtedy
zmaltretowany przez jednego polaczek-graczek idzie i musi pozność
razy od reszty. Bo nie robi nic pozytywnego. Mimo, że w pocie czoła
wypruwa ﬂaki, zwoje mózgowe nawija na ruszt i opieka. Tworząc coś.
Nie Coś. Ale po prostu coś. Dobrego ładnego składnego, smacznego,
porządnego. Po to, aby ktoś odkrył to po jego śmierci chyba. Bo za
życia Polaka nie można chwalić! Jak nie żyje to może chociaż w piekle
się smaży.
Taki z nas mesjanistyczny naród. A imię jego czterdzieści i cztery
musi być.
PS. „Czemu nie jestem chamem ze sztachetą w ręku? Ktoś by mnie
słuchał gdybym rzucił cegłą”.
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BASTA, TA

uderzenie
baranaTM
NAJLEPSZE TABLETKI NASENNE
W GALAKTYCE!1
Nasze tabletki zawierają w środku
owieczki, które możesz liczyć
przed snem!
Ciche bee, beee owieczek
na pewno ukołysze cię do snów!
A jeśli nic nie pomoże,
połknij tabletkę i poczuj
prawdziwe
UDERZENIE BARANA!
Polecane przez
Instytut Matki, Ojca i Dziecka
w Prawdziwej Rodzinie2
1) Andromedy
2) jako idealny środek przeczyszczający oraz
jedyny legalny i słuszny środek antykonceptycjny (skuteczność testowano na owieczkach)
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SZUKAMY FRAJERÓW
Celem wysłania na niebezpieczną wyprawę, której sami
się nie podejmiemy ze względu na wrodzone kompleksy
przed umieraniem.
Kontakt:slep mistrza Archibalda, Zapłata: nie przewidujemy
ZAGINĄŁ PIES
Łaciaty kundelek, obwisłe
uszka, ślini się i lubi cukierki.
Jeśli go widziałeś, ubij bestię.
POTRZEBUJEMY CIĘ!
Sekta Dwugłowego Niedźwiedzia Ludożercy z Wesołej
Doliny szuka ochotników na
Święto Oﬁar. Oferujemy darmowy wikt, dwudniową ucztę
i zapewniamy: nie będziesz
miał kaca.
Kontakt: rzeźnia na ulicy
Jaskółczej
KLUB MIŁOŚNIKÓW
Korrana Niszczyciela
Zaprasza na spotkania integracyjne w Domu Kultury
Barbarzyńskiej. Obowiązuje
opaska biodrowa (i żelazny
biustonosz w przypadku pań)
i własny miecz.
TO NIE AKWIZYCJA!
Stowarzyszenie Uczciwych
Biznesmenów poszukuje
chętnych do wizyt domowych
w celu sprzedaży niezwykle
przecenionych produktów.
Kontakt: pytać o akwizytora
Sibeliusa w barze u Skwarka
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Co by to była za sesja bez proroczych, tajemniczych, wieloznacznych snów w głowach bohaterów graczy, prawda? A biedny Mistrz Gry musi je wymyślać, wysilać się i w ogóle. I po co?
Żeby potem przeżyli ci bohaterowie i jeszcze skarbów nazbierali?
Niee… Szkoda się wysilać. Dlatego stworzyłem ten Kreator Snów,
który na pewno ułatwi wielu Mistrzom i Partaczom Gry zadanie.
Jeśli istnieje więcej niż jedno określenie, to pierwsze jest przeznaczone dla mężczyzn, drugie dla kobiet, a trzecie dla trolli. Aby
powstały zdania, musisz czasem zmienić formę.
A. Rzuć K6. Zależnie od wyniku:
1. Ujrzałeś / ujrzałaś
2. Usłyszałeś / usłyszałaś
3. Dotarło do ciebie, że
4. Nic nie wiesz o
5. W twoją stronę pędzi
6. Ucieka przed tobą
B. Rzuć K6. Zależnie od wyniku:
1. piękna naga kobieta / przystojniak / kamień
2. piękna kobieta topless / drzewo / kamień
3. teściowa / ogromny pająk / młot pneumatyczny
4. ogromny smok

5. minotaur z siekierą / minotaur z siekierą / minotaur z młotem
pneumatycznym
6. wielki zielony goblin / mała niebieska staruszka / grzybek
C. Rzuć K6. Zależnie od wyniku:
1. i milcząco daje do zrozumienia, że nie lubi / i krzyczy, że
uwielbia / i stuka na temat
2. i spokojnie stwierdza, że trzeba skończyć z / i rzuca od niechcenia, że potrzebuje / i stuka, że lubi
3. i bierze / i daje / i rzuca
4. i rozwala na kawałki
5. i zmienia się w
6. i wyczarowuje z powietrza / i kradnie / i oddaje na złom
D. Rzuć K6. Zależnie od wyniku:
1. biustonosz / miecz / kamień
2. seks / sierkiera / krzemień
3. więcej seksu / nowa suknia / klejnot
4. diamenty
5. pieczeń / pieczeń / piasek
6. wielki pająk / mysz / lód
E. Rzuć K6, jeśli wypadło 3 lub więcej, wróć do A.
Przykład rzutów dla męczyzny: 2, 5, 3, 6, 5, 3, 3, 1, 1, 2
Opis snu: Usłyszałeś minotaura z siekierą i wziąłeś wielkiego
pająka. Dotarło do ciebie, że teściowa milcząco daje do zrozumienia, że nie lubi biustonosza.
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Jakub „JakkaS” Kasper

KREATOR SNÓW

Hubert Senny uważał, że genealogia zrobiła go w konia. Miał 17 lat, kiedy po raz pierwszy został klientem
roku fabryki środków nasennych w Zapędnicach Górnych. Testował wodzian chloralu, paraldehyd, barbital,
aminofezanazon, pochodne dioksopiperedyny, glutemid, nitrazepam, ﬂurazepam, a nawet ﬂunitrazepam,
próbował metakwalonu oraz meklokwalonu, a kiedy
w aptece utworzono specjalne okienko wyłącznie dla
niego, postanowił spróbować metod naturalnych.
Liczył owce i baranki, uprawiał aerobik, pił ciepłe
mleko i herbatki ziołowe, czytał książki pozytywistów,
chodził na wieczorne spacery, zapisał się na prawo
i uczęszczał na wszytkie wykłady, a nawet oglądał obrady sejmu. Nadaremnie.
Postanowił zatem spróbować metod mniej naturalnych – ćwiczył jogę, wywoływał demony, modlił się
do dwudziestu pięciu większych i stu czternastu mniejszych bóstw, składał w oﬁerze baranki Hypnosowi
i półtuśce Morfeuszowi, malował pentagramy i heksagramy, układał pasjanse i słuchał dla relaksu mantr
Hare Kryszna, aż sąsiedzi założyli Klub Miłośników
Ciszy Nocnej.
Zakupił w sklepach wysyłkowych prenumeratę „Kochanków Morfeusza” okazało się jednak, że to nie taka
książka, jakiej oczekiwał, studiował listownie anestozjologię, skupił wszystkie poradniki „Jak zostać susłem
w 24 godziny”, wydał ostatnie oszczędności na dużą
zamrażarkę i spróbował się zabihernować, sprowadził
z Peru bębny szamańskie i odprawiał rytuały nasenne,
traktował się opium i morﬁną.
Chciał już skończyć ze sobą, skoczyć z wieżowca
i zakończyć ziemskie cierpienia, kiedy zauważył obok
wielkiego różowego króliczka.
Króliczek zamrugał. Hubert zamrugał.
I wtedy się obudził.
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skrzywiona wieża
Tomasz Kucza

Pojedynek niemocy

niewielka gra karciana obrazująca pojedynek między rycerzami Niedaj i Sic
osadzona w uniwersum gry Nieboracy RPG

Dwóch rycerzy – Sic i Niedaj – staje naprzeciwko siebie. Mają latarki świetlne, niemoc oraz umiejętność wygłaszania wpadających w ucho kwestii. Kto
wygra? Zdecydują karty.

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Zasady

W grze mogą wziąć udział tylko dwie osoby. Przebieg gry:
1. Na początku wszystkie karty są w zakrytym stosie.
2. Każda karta ma oznaczenie: latarka, niemoc albo słowa.
3. Gracze dobierają karty do trzech (ze stosu) przed rozpoczęciem nowej tury. Jeden z graczy (na początku losowy, później ten, który wygrał ostatnią turę)
posiada Niemoc (może to być oznaczane kostką przechodzącą z rąk do rąk itp.).
4. Gracz, który zaczyna turę (posiada Niemoc) musi powiedzieć słowa: „Niemoc jest ze mną”. Jeśli zapomni powiedzieć przed wyłożeniem karty, traci
Niemoc i zaczyna przeciwnik.
5. Na początku nie ma Potęgi. Później Potęga może leżeć w latarce, słowach albo w niemocy.
6. Moc kart jest określana liczbą obok typu od 1 do 6. 1-3 to karty słabe, 4-6 potężne.
Tura:
A. Gracz, który posiada Niemoc, wykłada wybraną kartę z ręki na stół (zakrytą lub odkrytą) lub rezygnuje z wykładania karty mówiąc: „Niech niemoc
będzie z tobą”, wtedy�
B. Jeśli karta jest potężna, gracz może (ale nie musi) powiedzieć (zależnie od typu karty): „Nigdy nie lekceważ potęgi latarki/słów/niemocy”, od tego
momentu Potęga leży w danym typie kart (aż ktoś zmieni ponownie Potęgę), musi wtedy kartę odkryć (jeśli jest zakryta).
C. Drugi gracz musi odpowiedzieć tym samym typem karty, jeśli Potęga leży w typie karty wyrzuconej przez pierwszego gracza – na latarkę, latarką, na
niemoc, niemocą, na słowa, slowem. W przeciwnym wypadku albo jeśli nie ma w ręce karty danej Potęgi, może wyrzucić dowolną kartę.
D. Jeśli pierwszy gracz położył kartę odkrytą, drugi także musi położyć odkrytą.
E. Każda karta ma działanie specjalne.
F. Działania kart niemocy aktywują się od razu (ale mogą dotyczyć dopiero podliczania punktów przy Sprawdzeniu).
G. Działania konkretnej karty słowa aktywuje się w momencie kiedy gracz, który kartę zagrał wypowie słowa z karty (najpóźniej w momencie Sprawdzenia) – gracz może także aktywować karty zakryte (odkrywając kartę i wypowiadając słowa) – ale mogą dotyczyć dopiero podliczania punktów przy
Sprawdzeniu.
H. Działania wszystkich kart latarek (ukrytych i zakrytych) aktywują się, gdy któryś z graczy wypowie „Bwwzzzum” (ale mogą dotyczyć dopiero podliczania punktów przy Sprawdzeniu).
J. Jeśli działanie właśnie aktywowanej karty słowa lub latarek dotyczy karty zakrytej, gracz, który kartę wyłożył na stół, musi o tym poinformować drugiego gracza przez odkrycie tej karty. Jeśli zapomni i później wyjdzie to na jaw, automatycznie traci tamtą kartę na rzecz przeciwnika.
I. Kiedy drugi gracz wyłoży kartę może Sprawdzić – wypowiadając słowa „Giń, Niedaj” lub „Giń, Sic” (gracze mogą ustalić wcześniej kto jest rycerzem
Niedaj albo Sic) – albo przekazać grę pierwszemu.
J. Pierwszy gracz także może Sprawdzić albo wyłożyć następną kartę (także zakrytą lub odkrytą), gra wraca wtedy do punktu B.
Sprawdzenie:
K. Gdy któryś z graczy nakaże Sprawdzenie – odkrywane są wszystkie karty na stole, przeliczane są punkty i zaczyna się następna tura (punkt A).
Przeliczenie punktów:
A. Najpierw brane są pod uwagę wszystkie działania kart.
B. Następnie ustalany jest wygrany i przegrany w każdej kategorii kart, które brały udział w turze, wygrywa gracz, który w danym typie kart ma więcej
punktów.
C. Teraz ustalany jest wygrany tury – wygrywa gracz, który miał więcej wygranych niż przegranych w typach kart (np. wygrał dla latarek i słów, a przegral
dla niemocy), jeśli jest remis (czyli w każdym typie kart był remis), gracze muszą kontynuować – tzn. dołożyć nowe karty, zakryte, które natychmiast
sprawdzają. Jeśli nie mają w ręce, biorą karty z góry stosu, aż nastąpi rozstrzygnięcie tury.
D. Gracz, który wygra turę, zabiera wszystkie karty ze stołu na stos łupów.
Koniec gry:
Gra kończy się, gdy stos kart będzie pusty. Jeśli w takim momencie jest nadal remis, gracze zabierają pozostałe na stole karty do własnego stosu łupów
(każdy swoje). Następuje podliczenie wszystkich punktów w każdym typie kart osobno. Wygrywa gracz, który wygrał w większej liczbie typów (np.
wygrał w latarkach i niemocy, a uzyskał remis dla słów). Remis oznacza remis w pojedynku.
Jeśli w trakcie gry braknie kart w stosie, następuje natychmiastowe sprawdzenie, przeliczenie punktów i koniec gry.
Opisy na kart mogą modyﬁkować lekko powyższe zasady. Gra z braku czasu nie została przetestowana, proszę w razie problemów zmodyﬁkować zasady
dla własnych potrzeb.

Przykład tury

Gracz A: wykłada ukryte Załamanie światła (-2 do latarki gracza B).
Gracz B: wykłada ukryte Poznaj prawdziwe oblicze Niemocy (podwojenie kart niemocy). [mógł Sprawdzić, ale tego nie robi]
Gracz A: [mógł Sprawdzić, ale tego nie robi], wykłada odkryte Długie światła i mówi „Bwwzzzum”. Gracz B nie wyłożył kart latarki, więc tylko odkłada
wszystkie karty na spód stosu (jest zły, bo chcia wyłożyć kartę typu niemoc, żeby wykorzystać poprzednio położną kartę).
Gracz B: nie ma kart w ręce, ale decyduje się położyć kartę (musi odkrytą) ze stosu (nie wie jaka to), traﬁa na Skok nosorożca. [może Sprawdzić, ale
tego nie robi]
Gracz A: Sprawdza, ponieważ boi się że dzięki Skokowi nosorożca gracz B mógłby go pokonać w latarce.
Następuje odkrycie kart, Gracz B mówi: „Poznaj prawdziwe oblicze Niemocy”.
Przeliczenie:
Gracz A: niemoc 4 za Załamanie światła + latarka 1 za Długie świata
Gracz B: słowa 5 za Poznaj prawdziwe oblicze Niemocy, niemoc 2 za Skok nosorożca
dzięki działaniom kart: Gracz B traci 2 punkty latarki (i tak nie miał żadnych), nie miał kart latarki, czyli Skok nosorożca, nawet działający podwójnie na
nic mu się nie przydaje.
Ostatecznie:
Gracz A: niemoc 4, latarka 1, słowa 0, dwie wygrane
Gracz B: niemoc 2, latarka 0, słowa 5, jedna wygrana
Gracz A wygrywa turę. Zbiera do łupów karty warte: 6 niemocy, 1 latarki, 5 słowa.
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popchnięcie
niemocy

długie światła

moja niemoc
jest lepsza
niż twoja

Popchnięcie
przeciwnika siłą niemocy.
Rycerz przejmuje Niemoc, nawet, jeśli przegrał turę.

Latarka rycerza oślepia przeciwnika. Przeciwnik musi odłożyć
karty z ręki na dół
stosu.

Rycerz uśmiecha się
sarkastycznie. Przeciwnik traci kartę niemocy ze stołu, wybraną przez rycerza.

niemoc 1

latarka 1

słowa 1

skok nosorożca

Rycerz rzuca kurczakami. W efekcie przeciwnik traci możliwość wypowiedzenia
słów w swoim następnym ruchu, bo zajęty
jest jedzeniem.

bwwz!

Dźwięk latarki świetlnej rozprasza przeciwnika, traci on jeden
punkt niemocy.

niemoc 1

zawiodłeś
mnie po raz
przedostatni
Rycerz może dobrać
jedną kartę ze stosu
do ręki.

latarka 1

słowa 1

brat mojego
szwagra jest
twoim ojcem

zawsze znajdzie się
większa ryba

miecz, który
lata

Niemoc jest
silna we
mnie

Z nieba spada duży karp
i traﬁa w głowę przeciwnika. Anuluje działanie
specjalne kart latarki

Rycerz wytrąca przeciwnikowi
miecz
z ręki. Przeciwnik nie
może zagrać kart latarek w tej turze.

Dodaje jeden punkt do

łek. Anuluje działanie
karty splątanie oraz
skleroza.

Przeciwnik musi pzemyśleć sytuację rodzinną. Rycerz może
wyrzucić jeszcze jedną kartę.

latarka 2

słowa 2

niemoc 2

latarka 2

słowa 2

wyładowały
się baterie

mam złe przeczucia

zrobiło się jakoś duszno

Przeciwnik zapomina
co przed chwilą robił
– musi zakryć swoje
karty z ręki na czas
trwania tej tury.

W latarce przeciwnika kończą się baterie.
Przeciwnik nie może
użyć słowa „Bwwzzzum”.

Rycerz może wziąć
kartę ze stosu, obejrzeć ją i odłożyć z powrotem lub zachować
w ręce.

niemoc 3

latarka 3

słowa 3

Na końcu latarki rycerza pojawia się supe-

niemoc 2
skleroza

załamanie
światła
Latarka

przeciwni-

ka łamie się wpół.
Przeciwnik traci dwa
punkty latarki.

niemoc 4
dwadzieścia
kolorowych
świnek
Z rąk rycerza wyskakują świnki i atakują
przeciwnika. Rycerz
dodaje po 1 punkcie
do słów i latarek.

niemoc 5
idź do domu
i przemyśl
swoje życie
Przeciwnik

bierze

swoje karty ze stołu
i daje je na spód talii.
Tura toczy się dalej.

niemoc 6

splątanie

szszsz huuu
szszsz huuu

Latarki rycerzy plątają

Rycerz może wziąć

się. Anuluje działanie

dowolną kartę z łupów

kart latarki.

do ręki.

latarka 4
dyskoteka
Rycerz macha mieczem tak, że przeciwnik ślepnie od świateł.
Rycerz może w tej turze kłaść zawsze karty
zakryte, a przeciwnik
musi kłaść odkryte.

przeciwnika.

Rycerz dusi przeciwnika unosząc pięść.
Przeciwnik traci dwa
punkty słów.

początku następnej tury.

niemoc 3
czyżby zagrzmiało?
Rycerz uderza piorunami
w przeciwnika, który jeśli
ma w ręce karty niemocy
musi je oddać do łupów
rycerza, jeśli nie ma,
wszystkie karty z ręki.

słowa 4
Wyczuwam
wielkie zaburzenia Niemocy

niemoc 4
suﬁt spadł ci
na głowę

Rycerz może wybrać
jedną kartę ze stołu
i po skończeniu tury
zabrać ją do ręki.

słowa 5

niemoc 5

moja latarka ma dwa
światełka

Jestem twoim
ojcem

Poddaj się irytacji, młody
rycerzu

Latarka rycerza zapala
się także z drugiej strony. Punkty latarki innych
wyłożonych kart latarki
Rycerza mnożą się razy
dwa.

Wszystkie karty jakie

Przeciwnik

przeciwnik ma w ręce

wszystkie zakryte kar-

przechodzą do łupów

ty oraz pokazuje ryce-

Rycerza.

rzowi karty w ręce.

latarka 6

słowa 6

odkrywa

niemoc 6

Rycerza.

żabba jest
twoim ojcem

Odejmuje jeden punkt
od każdej karty niemocy przeciwnika.

latarka 3
Kawa będzie
ukończona
w terminie
Rycerz zaparza kawę latarką, rozchodzący się
aromat powoduje, że
przeciwnik traci jedną
kartę z ręki do łupów rycerza.

słowa 3
Nigdy nie przejdę na drugą
stronę Niemocy

Rycerz może rzucić
wszystkie karty z ręki
od razu.

latarka 4

pchełka
Rycerz skacze na wszystkie strony, wymachując

Rycerz zrzuca suﬁt na
głowę
przeciwnika.
Może teraz dobrać
kartę ze stosu i wyrzucić drugą kartę.

latarka 5

w nogi!
Rycerz krzyczy w nogi,
przeciwnik myśli, że chce
uciekać, a okazuje się, że
to cios w nogi. Przeciwnik
traci punkt za każdą kartę
słowa, bo zaniemówił
z bólu. Nogi odrastają na

każdej karty niemocy

mieczem.

Przewnikowi

kręci się w głowie, musi
oddać jedną z zakrytych
kart na stole na spód stosu
lub wybraną kartę z ręki.

słowa 4

Poznaj prawdziwe oblicze
Niemocy
Karty Niemocy Rycerza działają podwójnie
(albo przez dwie tury,
jeśli nie da się podwoić ich działania).

latarka 5
bez dłoni jest
ci do twarzy
Rycerz odrąbuje przeciwnikowi dłoń. W efekcie
przeciwnik traci wszystkie karty latarki, także
z ręki. Ręka zastępowana
jest mechaniczną na początku następnej tury.

latarka 6

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Rycerz
wyskakuje
w górę z latarką przed
sobą. Zyskuje jeden
punkt do każdej karty
latarki w danej turze.

supełek

latające kurczaki

słowa 5
Kiedy 900 lat
osiągniesz,
wyglądać tak
dobrze nie
będziesz
Rycerz staje się stary i doświadczony, może dobrać
karty ze stosu natychmiast
do trzech.
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krypta

Krypta
W najgłębszych lochach Wieży Snów znajdziesz najsoczystsze
i świeżutkie kawałki mięcha – pomysły na przygody, krótkie
opisy postaci, gadżetów, przedmiotów i lokacji. Zapraszamy
do miejsca pełnego spokoju i powagi, znużonym niosącego
odpoczynek, a prowadzącym świeże pomysły.
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Wojciech „Gulash” Ośliźlok

Jacek Jamroży

Jacek Jamroży

Na oko trzynaście lat, sto pięćdziesiąt centymetrów wzrostu. Wiecznie zmierzwione jasnoblond włosy opadają na bladą
twarz o intensywnie błękitnych oczach. Poważny wyraz wychudzonego oblicza pasuje do spokojnego, pełnego rezerwy
zachowania, lecz jednocześnie smutno kontrastuje z młodym
wiekiem dziecka.
Chłopiec pojawia się przed drzwiami oberży codziennie
dokładnie w chwili otwierania jej przez właściciela. Następnie bez słowa zajmuje swoje stałe miejsce w rogu sali, skąd
ma doskonały widok na drzwi i każdą osobę wchodzącą do
środka. Prowadzi obserwację przez cały dzień, aż do momentu
zamknięcia lokalu przez gospodarza.
Ani właściciel tawerny, ani żaden z jego gości nie wie jak
chłopiec ma na imię, ani czego tu właściwie szuka. Można
się tylko domyślać, że czeka na kogoś szczególnego. Zresztą, nietrudno dojść do takiego wniosku, skoro ten specyﬁczny
rytuał powtarza się już od blisko pół roku. To właśnie wtedy,
w deszczowy poranek chłopiec zawitał w oberży po raz pierwszy. Z początku jego nietypowe zachowanie drażniło wszystkich dookoła, w związku z czym nie raz lekko go poturbowano, a właściciel regularnie wyrzucał go z karczmy. Z czasem
jednak klienci przywykli do charakterystycznego gościa, zaś
i sam oberżysta podsuwa mu czasem miskę ciepłej strawy.
Mało tego – stali bywalcy stają nawet w obronie dziecka, gdy
bardziej drażliwi przyjezdni próbują przegonić małego sprzed
oczu.
Mimo to chłopiec od samego początku nie powiedział do
kogokolwiek w oberży choćby jednego słowa. Nie wiadomo
nawet, czy umie mówić. Można być jedynie pewnym, że jutro
rano ponownie pojawi się u drzwi karczmy, tak samo jak pojutrze i po pojutrze…

Dorastał w jednej z najbiedniejszych dzielnic miasta. Musiał się szybko nauczyć walczyć o swoje, a w ulicznych bijatykach wyróżniał się brutalnością i niemal samobójczą odwagą.
Stało się o nim głośno i z czasem przyciągnął również uwagę
organizatorów nielegalnych walk urządzanych w mieście. Nie
wahał się ani chwili, gdy otrzymał ofertę. Przez blisko cztery
lata reprezentował w ringu barwy mocodawcy i w jego imieniu odnosił sukcesy. Jeden po drugim.
Wiedział, że pieniądze, jakie otrzymywał za zwycięstwa to
brudna forsa, ale nie przeszkadzało mu to. Pomiędzy walkami
korzystał z życia; bawił się tak wystawnie i ekstrawagancko,
jak tylko mógł, bez zwracania na siebie uwagi stróżów prawa.
Nie martwił się ciemnymi interesami człowieka, dla którego
pracował. Miał kiedyś zapłacić za to wysoką cenę.
Pewnego dnia, po kolejnym pojedynku, w którym niewiele brakowało, by stracił wzrok, powiedział wreszcie „dość!”.
Jego zleceniodawca miał jednak inne zdanie. Nie chciał rezygnować z kury znoszącej złote jajka i był gotów podnieść
stawkę. To wystarczyło – chłopak w dalszym ciągu pojawiał
się na ringu, wygrywał i szastał pieniędzmi otrzymywanymi
od hojnego opiekuna. Stoczył jeszcze wiele walk i wszystkie
wygrał.
Wszystkie oprócz ostatniej.
Teraz już nikt nie poznałby dawnego championa w brudnym, zarośniętym żebraku z bezwładnymi nogami. Wieloletni
mistrz zamienił luksusowe apartamenty na ciemne zaułki dzielnicy, w której przyszedł na świat. Niegdyś znany i podziwiany,
teraz żyje sam w smutku i samotności, nikomu niepotrzebny.
Nadal płaci wysoką cenę za to, że dał się niegdyś skusić przez
świat, dla którego nigdy nic nie znaczył.

CHŁOPIEC BEZ IMIENIA

Tomasz Kucza

OLEŃKA
Oleńka pochodzi z niewielkiej wioski
daleko na rubieżach cywilizacji. Nigdy
nie widziała wielkiego świata, dlatego ma
mnóstwo pytań. Ośmioletnia dziewczynka trajkocze niemal bez przerwy, jedynym
sposobem, by zatrzymać potok słów z jej
ust, jest opowiedzenie jakiejś historii z dale-
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GLADIATOR

kich krajów. Nie można jednak oszukiwać,
Oleńka natychmiast to wyczuje, obrazi się
i może zemścić w okrutny sposób – posiada
bowiem Dar. I jeśli gracz np. zacznie opowiadać o ogromnym smoku z pięcioma głowami, którego pokonał (w rzeczywistości
był to niewielki, schorowany wywern) następnego dnia drużyna może poczuć złość
Oleńki na własnej skórze… mianowicie napotkać na drodze takiego smoka z niezbyt
pokojowymi zamiarami.

Jeśli ktoś opowiadał jak w pojedynkę
pokonał dwudziestu gladiatorów, już następnego dnia może się przekonać, że właśnie przybyła do wioski dwudziestka zbiegów z gladiatorskiej areny, którzy bardzo
gracza nie lubią.
Oleńka nie chce nikogo skrzywdzić, jeśli komuś stanie się krzywda, ukryje się na
styszku i będzie płakać, aż ktoś dziewczynkę uspokoi.

krypta

Jacek Jamroży

ASTROLOG
Gwiazdy. Od zawsze pozwala, by to właśnie one kierowały jego losem. Poświęcił długie lata swego życia, by zgłębić tajniki astrologii i poznać swą przyszłość.
Nazywa się Liam Masters. Jest wysokim, szczupłym mężczyzną po pięćdziesiątce.
Szyty na miarę garnitur z najlepszych materiałów i buty wartości małego samochodu
sugerują, że jest kimś. Sugerują słusznie. Minęło właśnie dziesięć lat od chwili, gdy
dostał się do zarządu Korporacji Omega. Odpowiada za całokształt działalności inwestycyjnej koncernu oraz za wyszukiwanie i organizację nowych rynków zbytu. Można
więc powiedzieć, że to właśnie on decyduje o być-albo-nie-być Omegi oraz setek tysięcy jej pracowników.
tegiczne myślenie – to cechy, które bez wahania przypisze mu każdy, kto kiedykolwiek
spotkał go na płaszczyźnie zawodowej. Nikogo nie dziwi więc pozycja, jaką Masters
zdobył w jednej z największych korporacji świata.

DUO
Jest ich dwóch. Sep ma blisko dwa
metry wzrostu, potężne łapska, byczy
kark i wiecznie półprzytomne spojrzenie. Marg jest całkowitym przeciwieństwem kompana – ma wzrost
dziesięciolatka i typową dla karłów
nieproporcjonalną budowę ciała. Jego
poznaczona bliznami, wciąż szyderczo wykrzywiona twarz o ruchliwych
i okrutnych oczach zupełnie nie pasuje do nieco groteskowej postaci, ale
świetnie oddaje mściwą i gwałtowną
naturę karła.

Tymczasem prawda jest taka, że ten człowiek na dobrą sprawę nie wie, co będzie

Ludzie mówią, że to bracia. Może

robił jutro, a już na pewno nie planuje niczego na kilka czy kilkanaście lat naprzód.

i tak – para jest nierozłączna. Wszę-

Każdej nocy wchodzi do obserwatorium na terenie swojej posiadłości i w rozgwież-

dzie chodzą razem i wszędzie przyno-

dżonym nocnym niebie szuka wskazówek, na których oprze podejmowane przez siebie

szą kłopoty. Nie ma dnia, by Marg nie

następnego dnia decyzje.

wszczął jakiejś awantury, a chętnie to

Póki co, nikt nie ma pojęcia, że Liam Masters radzi się gwiazd. I dobrze – ujaw-

robi mając poparcie w swym potęż-

nienie tego faktu mogłoby wstrząsnąć całą Omegą i może nawet naruszyć globalną

nym kompanie. Zresztą sam również

równowagę ekonomiczną.

jest świetnym zabijaką – świadczy
o tym kilkudziesięciu ludzi, którym
śmierć przyniosło szybkie cięcie

Jacek Jamroży

w podbrzusze, z którego słynie ka-

CHIRURG

rzeł.

Wojna to krwawy interes. Wiem coś o tym – przez osiem lat łatałem ludzi w lazaretach podczas Wielkiej Wojny. Widziałem wiele rodzajów obrażeń, ale jednego dnia
nie zapomnę nigdy…
Kończyłem właśnie zszywać jednego z naszych, gdy do namiotu wpadło dwóch
sanitariuszy z młodym żołnierzem na noszach. On… nie miał uszu. Ani nosa. Nie stracił ich jednak w wypadku, czy na skutek ran wojennych. Wyglądało to tak, jakby je
odcięto. Celowo i dokładnie. Zaryzykowałbym wręcz stwierdzenie, że zostały usunięte
przez wprawnego chirurga.
Nie udało mi się uratować tego chłopaka. Zmarł z upływu krwi. Nieco później słyszałem o podobnych zdarzeniach mających miejsce w różnych punktach frontu. Na

Wszyscy w okolicy wiedzą, że nie
warto wdawać się w awantury z tą
groteskową parą i w miarę możliwości ją omijają. W gorszej sytuacji są
przyjezdni – ci muszą liczyć na pomoc straży miejskiej, której niestety
zbyt często nie ma w pobliżu. A wtedy
spotkanie może zakończyć się bardzo

w w w. w i e z a s n o w. p r v. p l

Wszyscy znają go jako biznesmena; chłodna kalkulacja, logika i długofalowe stra-

Jacek Jamroży

krwawo.
Obyś nigdy nie musiał przekonać
się o tym na własnej skórze.

domiar złego, pojawiły się wśród żołnierzy i ludności cywilnej pogłoski o tajemniczym, by nie powiedzieć – dzikim, człowieku o niesamowitej głowie. Z bardziej dokładnych relacji można było dowiedzieć się, że ów osobnik miał po prostu zbyt dużo
uszu i oczu.
Nie wiem jak wam, ale mi od razu nasuwa się wniosek. Dziwny – to przyznaję.
Szalony chirurg, jak go zawsze nazywałem, według opowiadających o spotkaniu z nim
osób był zupełnie nieszkodliwy. Ale czy można mówić tak o kimś, kto odcina innym
części ciała, by nosić je później na sobie? Ja osobiście nigdy go nie widziałem. Na
szczęście. Od dłuższego czasu nie słyszałem też żadnej wzmianki o nim i mogę mieć
tylko nadzieję, że już nigdy nie będę miał takiej okazji.

Tomasz Kucza

LIKWIDATOR
Ma półtora metra wzrostu, trzynaście
lat, pryszcze i sławę najlepszego zabójcy
w okolicy. Działa profesjonalnie, nigdy
nie zawiedzie pracodawcy. Posługuje się
głównie karabinem snajperskim, mówią,
że nauczył się kunsztu z gier komputerowych.
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KROSEYR
Dorgado Kroseyr, potężnej budowy kowal z jednej z licznych
wiosek Rostaramu, zawsze był dumny z niezależności swojej
i swych sąsiadów. W całym królestwie nie było innej wsi, która została zwolniona ze świadczeń na rzecz monarszego dworu,
a wszystko to zawdzięczała ona właśnie jemu – Kroseyrowi. Wyroby miejscowej kuźni były tak wysoko cenione, iż w uznaniu zasług kowala oﬁcjalnie uchylono obowiązek pańszczyźniany jego
sąsiadom.
Ci zaś rewanżowali się Kroseyrowi swoim szacunkiem
i wyrozumiałością dla słabości kowala. Lubił on wypić, a jednocześnie był znany ze swojej słabej głowy, co zdumiewało przy
jego olbrzymiej, ważącej blisko 130 kg postaci. Potężny mężczyzna tracił nad sobą kontrolę już po drugim piwie i stawał się wówczas bardzo agresywny. Miejscowi zapobiegawczo opuszczali
karczmę, zanim kowal mógł zobaczyć dno pierwszego kuﬂa. Na
wszelki wypadek podobnie robił i sam karczmarz. Nieliczni podróżni przejeżdżający przez tą oddaloną od uczęszczanych szlaków osadę otrzymywali za każdym razem życzliwą radę wzięcia
przykładu z mieszkańców wioski.
Większość stosowała się do niej, niektórzy jednak ignorowali ją będąc zbyt głupimi lub zbyt już pijanymi, by zawracać
sobie głowę „gadaniem wieśniaków”. Ci spośród przyjezdnych
szybko mogli się przekonać, iż usłyszane rady nie były bezzasadne. Niestety, w ich przypadku było już za późno na skorzystanie
z otrzymanej lekcji. Kowal był silnym mężczyzną i wybuchające
czasem konﬂikty za każdym razem kończyły się tragicznie dla
przybysza.
Ze względu na pozycję kowala królewskie służby porządkowe ignorowały te wypadki, tym bardziej że nie zdarzały
się one często. Tak więc życie wioski toczyło się normalnie, zaś
kuźnia funkcjonowała przynosząc mistrzowi sławę i pokaźne dochody.
Jednak, jak mówią, same pieniądze szczęścia nie dają. Kowal również był tego zdania, pragnąc poznać kobietę, do której
poczułby coś więcej niż fascynację i pożądanie – kobietę, która
nadałaby sens jego życiu i pracy. Nie mogąc jednak zostawić kuźni bez nadzoru, nie miał możliwości aktywnego szukania tej jedynej. Pozostawało mu oczekiwanie i nadzieja.

Tomasz Kucza

BIEDNY KOLI

Neuroshima, postapokalipsa
Koli to niewysoki, starszy mężczyzna, który przemierza Stany zdezelowanym trzykołowym rowerem z przyczepką.
Gdziekolwiek zawita, zawsze zaczyna od
żebrania o jakiekolwiek gamble, jedzenie,
wodę, nawet miejsce na nocleg. Stara się
wzbudzić współczucie, czasem wydaje się
bliski płaczu, opisuje swoją historię – a to
że został pobity przez gangersów, a to że
okradła go banda mutków (zazwyczaj do-
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Czekał długo, ale przyszła w końcu wymarzona chwila. Zakochał się w córce wędrownego kupca, która odwzajemniła jego
uczucie. Pomimo wyjazdu ojca, pozostała we wsi szybko uzyskując akceptację miejscowych i bezwarunkowe oddanie wybranka.
Kochankowie byli nierozłączni, więc nikt nie był zdziwiony,
gdy kilka miesięcy później stało się jasne, że kowal wkrótce zostanie ojcem. W momencie zaślubin dwojga młodych dziewczyna
była już w zaawansowanej ciąży, co w normalnych warunkach
powinno budziło co najmniej niechęć otoczenia. Tym razem jednak społeczność okazała się wyjątkowo wyrozumiała i życzliwa
młodej parze, licznie biorąc udział w sponsorowanych przez samego króla uroczystościach weselnych.
Odnalezienie osobistego szczęścia wpłynęło zaskakująco na
efekty pracy kowala. Nigdy wcześniej spod jego rąk nie wychodziły równie piękne wyroby jak wtedy, gdy u jego boku pojawiła
się urocza przyjezdna. Zapotrzebowanie na przedmioty pochodzące z jego kuźni wzrosło tak bardzo, że z braku czasu przestał
nawet zachodzić do karczmy, w której bywał wcześniej częstym
gościem.
Wszystko zdawało się być na jak najlepszej drodze do iście
bajkowego zakończenia. Niestety, coś zaczęło się psuć. Kowal
ponownie zaczął odwiedzać miejscową gospodę, gdzie pił nawet
więcej niż poprzednio. Klienci znowu opuszczali lokal i doradzali
przyjezdnym ostrożność. Znów też zdarzali się ludzie, którzy nie
brali tych przestróg do serca. Jedną z takich osób był przybyły
w odwiedziny do córki ojciec żony kowala. On również zignorował rady mieszkańców twierdząc, może zresztą rozsądnie, że jest
przecież teściem Kroseyra.
Tymczasem to nie ten fakt ocalił go przed potężną pięścią zięcia. W ostatniej chwili przybiegła do karczmy jego małżonka, by
zasłonić ojca przed ciosami męża, który odepchnął ją ze swojej
drogi. Niezbyt mocno, lecz wystarczająco. Upadając, kobieta odniosła poważne obrażenia i zmarła kilka chwil później w ramionach ukochanego.
Zrozumiawszy swój błąd, kowal uciekł ze wsi, zdecydowany
za wszelką cenę spędzić życie gdzieś, gdzie nie będzie miał możliwości powtórzenia tego czynu. Uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie dla niego klasztor, gdzie może znajdzie również
zapomnienie w dyscyplinie i modlitwie.
Dorgada Kroseyra można teraz spotkać na drodze do najbliższego zgromadzenia i być może wysłuchać jego zwierzeń w zamian za bochen chleba i wiano kiełbasy na dalszą podróż.

starcza szczegółów, które mogą zaciekawić
graczy i sprowadzić na manowce – w rzeczywistości bowiem ani gangersów, ani
mutków Koli nie spotkał).
Kiedy już zrozumie, że w danym miejscu więcej nie uda mu się wyżebrać, a przyczepka roweru jest pełna, Koli zmienia
się w bezwględnego handlarza. Wymienia
jedne gamble na inne, czasem bierze udział
w zakładach, odsprzedaje i odkupuje.
Czasem wychodzi na plus, czasem na
minus, zawsze jednak wyrusza w dalszą
drogę z pełnym żołądkiem i przyczepą,

a zostawia za sobą ludzi w różnym stopniu
zdenerwowanych.
Czasem zdarza się, że kogoś tak wpieni,
że musi uciekać. Wtedy na powrót zamienia
się we wzbudzającego współczucie biedaka
i błaga o litość.
Ostatnimi czasy popadł w kłopoty z pewną grupką gangersów, dlatego zaczął się
szukać sposobu na pozbycie się ich, a wysłali za nim grupę pościgową (zdobył drogą
wymiany i hazardu pierścień z diamentem
należący do przywódcy). Będzie oszukiwał i błagał, aby zdobyć sobie sojuszników
i napuścić kogoś na owych gangersów.

Bestie z krypty

W Krypcie zalęgły się potwory.
Straszliwe bestie spędzają sen
z powiek bohaterom graczy.

Jakub „JakkaS” Kasper

Tomasz Kucza

KLESZCZAK
Samuel zatrzymał się i potrząsnął głową.
– Czekajcie – krzyknął do towarzyszy.
Zwolnili kroku i spojrzeli na rycerza pytająco.
Mężczyzna wzruszył ramionami.
– Coś mnie ugryzło – burknął drapiąc się zawzięcie po głowie. – Nie cierpię tych zakazanych lasów, pełno robactwa.
Wreszcie uchwycił palcami maleńskiego owada
i zgniótł. Wytarł rękawicę o trawę.
– Dobra, zalatwione, możemy ruszać dalej.

Mokra od potu dłoń Samuela zacisnęła się na
rękojeści sztyletu, ale przyjaciele wytrącili mu
broń z ręki. Zwinął się z bólu i jęcząc bagał
o skrócenie cierpień.
– Musimy znaleźć medyka – mruknął ktoś pod
nosem. Nie uzyskał odpowiedzi. Wszyscy wiedzieli, że są zbyt daleko na pustkowiu, żeby znaleźć choćby znachora.
Samuel zbladł nawet bardziej niż wcześniej i zaczął miotać się w drgawkach. Nagle znieruchomiał.

Larwy – białe, podłóżne, przypominające
odwłok dorosłych osobników – poruszają się
w układzie krwionośnym osoby zakażonej zdążając w okolice brzucha. Tam największa i najsilniejsza zjada pozostałe i zaczyna żerować
na tkankach organizmu oﬁary. Jednocześnie
w środku zaczyna wytwarzać kokon chroniony
silną skorupą. W miarę jak rośnie larwa, w kokonie rozrasta się nowa forma rozwojowa kleszczaka.
Forma ostateczna kleszczaka wyrasta
w brzuchu oﬁary, szybko prowadząc do jej
śmierci. Wykluwa się dopiero z martwego organizmu, wcześniej wykorzystując zwłoki jako
pokarm.
Naukowcy przypuszczają, że początkowo
wszystkie larwy kleszczaków umierały od razu
po dostaniu się do krwiobiegu – ot, ślepa ścieżka ewolucji – dopiero interwencja człowieka,
zapewne utalentowanego maga, sprawiła, że
kleszczaki zyskały nową formę.
Inną możliwością rozpatrywaną przez wielu
biologów jest symbioza dwóch odmiennych gatunków, możliwe, że spowodowana zakażeniem
pierwotnego organizmu przez prekleszczaka
i przypadkowe wymieszanie genotypów.
Obie teorie potwierdza brak możliwości reprodukcji kleszczowców, przy jednoczesnym
podobieństwie wyglądu obu form.

Ostateczny kleszczak (zwany kleszczowcem) wykluwa się z kokonu zabijając larwę
kilka godzin do kilku dni po śmierci oﬁary. Jest
w stanie wykopać się z grobu albo wypłynąć
z wody (w przypadku utonięcia oﬁary) i zaczyna polować na zwierzęta i ludzi. Osiąga wzrost
dwóch metrów, porusza się na twardych odnóżach bardzo szybko, ale większość czasu czai
się w gęstwinie gromadząc siły i trawiąc poprzednią zdobycz, wygląda niemal identycznie
jak kleszczak.
Kleszczowiec poluje doganiając oﬁarę (lub
wyskakując na nią z nienacka) i atakując miękkim wypustkiem (żądłem) na końcu odwłoka.
Wypustka jest pokryta drobnymi pędzelkami
nasączonymi trucizną, które paraliżują oﬁarę
w kilka minut. Drapieżnik podąża za słabnącym osobnikiem, a następnie przysysa się do
niego otworem gębowym i wymiotuje kwasami
trawiennymi. Zmiękczoną papkę wsysa i ponownie wyżyguje kwasy, aż spożyje wszystko.
W przypadku organizmu wielkości człowieka
kleszczowiec może się pożywiać nawet kilka
godzin. Odwłok staje się gruby od pokarmu
i stworzenie szuka kryjówki, by w spokoju trawić.
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Jajeczka kleszczaków przypominają rzepy, ale są znacznie mniejsze – mają mniej niż
centymentr średnicy i pokryte są drobnymi kolcami. Przyczepiają się do ubrania lub włosów
i gdy zostaną przypadkowo rozgniecione (np.
gdy ukłuta kolcami osoba spróbuje się podrapać), wyciśnięta maź wnika częściowo w skórę
i rozpoczyna się wzrost pasożyta.
Najłatwiej można zarazić się kelszczakami
przedzierając się przez gęste, wilgotne poszycie
leśne. W ostatnich czasach są rzadko spotykane
w naturze. Hodowcy sprzedają kleszczaki jako
znakomitych strażników terenu – wystarczy
rozsypać jajeczka wokół granicy i każdy intruz
będzie żałował, że próbował wejść na nasze ziemie.
Rozgniecione jajeczka nie rozwijają się na
skórze zwierząt – poza większymi okazami
zwierząt hodowlanych – lubią natomiast odczyn
ludzkiej skóry.
Pasożyt wzrasta na skórze w ciągu doby lub
dwóch, początkowo przypomina pieprzyk, już
po kilku godzinach można rozróżnić schowaną pod skórą głowę z długimi wystającymi na
zewnątrz czułkami, odwłok oraz długie odnóża.
Kleszczaki rozmnażają się bezpłciowo, każdy
osobnik, kiedy napoi się dostatecznie krwią
i skórą oﬁary, wyrzuca z otworów na podbrzuszu nowe jajeczka – początkowo pozbawione
kolców, za to kleiste (dlatego łatwo się przyczepiają liści).
Co dziesiąta osoba jest uczulona na ślinę
stworzenia, którą znieczula okolice wrastania
w skórę, objawem uczulenia jest dusznoś i wysypka.
Kiedy osobnik złoży jajeczka, zaczyna wtłaczać do krwi oﬁary larwy, a sam ginie i odpada
pozostawiając zaczerwienione miejsce podobne
do ugryzienia.

krypta
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Teksty i ilustracje w Wieży Snów są własnością ich autorów. Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych materiałów. Niezamówionych materiałów
nigdy dotychczas nie zwracaliśmy i zapewne w przyszłości
też tego robić nie będziemy. Odpowiedzi na maile mogą
nadejść z pewnym opóźnienieem.

Zapowiedź
► Na numer 11 Wieży Snów planowany jest tekst pt:
“Niezwykłe zjawiska”. Rozjaśnia on kwestie Świętych,
Przeklętych i Nawiedzonych miejsc w Złego świecie. To
kolejny tekst zapowiadający zmiany w Podręczniku podstawowym, pierwszej części III edycji Złego.
► Jedenastka będzie poświęcona Zaginionym Cywilizacjom, stąd powstanie otwarty tekst poświęcony takiej
tematyce.
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