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WSTĘPNIAK

Nie tak dawno temu społeczności miło-
śników gier fabularnych czy fantastyki po-
wiązane były magazynami, które kształto-
wały sposób gry, decydowały o popularno-
ści gatunków i podręczników, jednoczyły i
dostarczały  materiałów,  których  okropnie
wtedy brakowało. Upadki kolejnych czaso-
pism były zwiastunem nowej ery, w której
dziś żyjemy – spoiwem jest teraz internet, a
nasza rozrywka chociaż mocniej skomercja-
lizowana  nie  jest  już  tak  ograniczona  jak
kiedyś, co więcej dzięki globalizacji mamy
dostęp – o ile znamy język angielski – do
ogromnej rzeszy podręczników i literatury
z całego świata.

Starej daty erpegowcy do dzisiaj wspo-
minają jednak z nostalgią Magię i Miecz,
na co wskazuje chociażby sukces kampa-

nii  jej  wznowienia,  która zebrała  prawie
100'000 złotych! Jako że mi także nostalgia
nie obca, a wydawałem internetowy ma-
gazyn Wieża Snów przez bagatela 3 lata,
tworząc  wspólnie  z  ogromną rzeszą po-
mocników  13  grubych  numerów,  posta-
nowiłem chociaż na chwilę  powrócić do
wspomnień  –  szczególnie,  że  przypadł
prawie dziś  Dzień Darmowych RPG – i
spróbować ożywić starą ideę.

Plik, który macie przed sobą, to alma-
nach moich tekstów ze strony wieza.org
oraz kilku nowych. Jeśli się spodoba, być
może  powstaną  kolejne,  każdy  w  nieco
innej formie.

Tomasz Kucza
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RPG W PRAKTYCE

Narracja w RPG

Tomasz Kucza

Z biegiem lat dochodzę do wniosku,
że każdy gra w RPG inaczej. Co więcej
często osoby, które twierdzą, że grają w
dany sposób okazują się w rzeczywisto-
ści preferować zupełnie inny. Utrudnia
to stworzenie dobrze ze sobą zgranych
grup i powiększa i tak spore podziały w
niewielkim  przecież  światku  miłośni-
ków gier fabularnych. Narracja jest jed-
nym  z  bardziej  wieloznacznych  pojęć,
które lubią prowadzić do sporów czyja
metoda grania jest lepsza.

Tymczasem bez narracji trudno o grę
fabularną,  zostalibyśmy  przecież  z  sa-
mym rzucaniem kostkami i obserwowa-
niem w milczeniu jak Mistrz Gry wertu-
je podręcznik być może przeliczając pod
nosem statystyki bohatera. Swego czasu
narosło wokół niej sporo wręcz kultów –
mieliśmy  fanatyków  umartwiania  się
przygotowujących na sesje Świata Mro-
ku całe opowiadania jako wstęp do gry,
którymi pewnie potem zanudzali graczy
czytając  je  przy  świecach  ponurym
głosem...  przeżyliśmy miłośników dark
fantasy w wersji  deszczowej,  jesiennej,
którzy  zmienili  świat  Warhammera  w
smutne zabłocone pustkowie, czy też in-
diańców  wszelakiego  rodzaju,  którzy
tworzyli  z  narracji  tylko  nic  nie  warty

dodatek,  który  miał  usprawiedliwić
skomplikowaną grę losową. Tymczasem
bez narracji  RPG nie mogłoby istnieć –
samą narracją także.

Umiar

Lata grania w RPG nauczyły mnie, że
dobra narracja  jest  kwintesencją  dobrej
rozgrywki,  ale  trzeba  znać  umiar.  Nie
można  czytać  graczom  półgodzinnych
wstępów, nie można uzależniać wszyst-
kiego w grze od słownego triku w opi-
sie i nie można zapomnieć od czasu do
czasu o mechanice. Dlaczego? Ponieważ
celem jest dobra zabawa, a długie opisy
zanudzają  graczy zaś  pozbawianie  gry
elementu  losowego  zanudza...  Mistrza
Gry. Warto jednak nie zapomnieć o tym,
że  opisy  są  ważne,  a  narracja  jest  nie-
odzownym elementem mechaniki.

Mechaniczne  znaczenie  narracji  jest
nie do pominięcia – jeśli przedstawiamy
potwora jako ogromnego i super-hiper-
niebezpiecznego,  taki  też  powinien  się
okazać  w  testach,  chyba  że  był  tylko
zręczną  iluzją  stukniętego  czarownika.
Jeśli gracz decyduje się na szaloną akcję
pozbawioną szans na powodzenie i opi-
suje  motywację  bohatera,  warto  jest
uwzględnić ową motywację w teście, za-
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miast  jednym  rzutem  kości  skazywać
kolejną kartę postaci na zniszczenie.

Tworząc  scenariusz  nie  zapisujmy
opisów  wszystkich  możliwych  bohate-
rów, przedmiotów i miejsc – lepiej jeśli
opiszemy je krótko i machając rękami z
braku słów niż  czytając  z  oczami wle-
pionymi  w  kartkę  długie  monologi.
Chyba  że  planujemy  staranną  zabawę
klimatem,  gdzie  każde  słowo  będzie
ważne.  Wtedy warto  czasem coś  prze-
czytać, żeby zająknięcie nie zepsuło nam
skomplikowanej  manipulacji  wrażenia-
mi graczy.

Narracja w mechanice

Jeśli  narracja  nie ma żadnego wpły-
wu na mechanikę,  gra,  w którą gramy
nie jest grą fabularną. Wyobraźmy sobie
Monopoly,  gdzie  gracze  opisują  swoje
kroki, ale wszystko rozgrywa się tak jak
poprzednio, żaden opis, żadna kwestia
niczego nie zmienia, wszystko zależy od
kostki i wylosowanej karty. Nikt nie na-
zwałby  tego  RPG.  Niestety  spotkałem
już indie, które tak właśnie wyglądają –
narracja  jest  w  nich  tylko  przykrywką
do mniej  lub bardziej  losowej  gry kar-
cianej,  czy  planszowej.  Czasem  mam
niestety  wrażenie,  że  podobnie  niektó-
rzy traktują D&D. A przecież to opis Mi-
strza Gry powinien sprawić,  że  gracze
podejmują taką, a nie inną decyzję, a nie
współczynniki  potworów,  które  napo-
tkali.

Gry RPG posiadają ciekawą specyfi-

kę, która sprawia, że każda grupa gra-
czy  rozumie  je  nieco  inaczej.  Czasem
można spotkać bardzo odległe interpre-
tacje,  ale  chyba  nikt  nie  zdecyduje  się
ograniczyć  narracji  do zera  i  usunięcie
jej wpływu na mechanikę – zawsze od
tego  jak  zadeklarujemy  akcję,  od  tego
jak  Mistrz  Gry  opisze  sytuację  zależy
bardzo wiele. Narracja i mechanika two-
rzą całość, która jest nierozłączna.

Narracja bez mechaniki?

Zdarzało wam się grać bez karty po-
staci  i  kostek?  Powiecie  pewnie,  że  to
czysta narracja, że to nie gra fabularna,
ale  zabawa,  która  nie  ma sensu.  Tym-
czasem nawet wtedy RPG pozostaje grą
– nie ma bowiem gry bez mechaniki –
jeśli  porzucimy  karty  postaci  i  kostki
rolę  mechaniki  przejmuje  narracja.  Za-
miast  od rzutów kostki  wynik  działań
graczy zależy od tego jak go opiszą. Za-
miast  od  współczynników  siła  potwo-
rów  zależy  od  tego  jak  odmaluje  ich
Mistrz Gry. Na przykład gracz deklaru-
jący że zasłania się tarczą przed atakiem
smoka przeżyje, a inny, który twierdzi,
że stoi dumnie i próbuje stwora dźgnąć
w oko nie ma szans.

Ale  może  Mistrz  Gry  opisał  smoka
jako  stworzenie  umierające,  z  oczami
zaciągniętymi  zaćmą,  poszarpanymi
skrzydłami. Wtedy nawet strategia rzu-
cenia  się  na  stwora  z  przyrdzewiałym
mieczem  ma  szanse  powodzenia.  Jak
duże?  Zależy  jak  dobrze  gracz  opisze
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swoje  działania,  jak bardzo wykonalne
będą one oczami Mistrza Gry. Czy gracz
będzie  w  stanie  przeskoczyć  dziurę  w
moście?  Nie  testujemy  zwinności.  Za-
miast  tego  zastanawiamy  się  czy  jest
zwinny i czy ma zbroję, która mogłaby
go obciążyć.

Da się więc grać całkiem dobrze uży-
wając  tylko  narracji,  bez  kostek  –  ale
rolę  mechaniki  pełnią wtedy narracja  i
prawo opowieści.

Przy  czym  nie  polecam  tego  typu
rozgrywki – nie dlatego, że to jakaś pod-
rzędna wersja  RPG czy rozgrywka dla
hipisów – wręcz przeciwnie, dla graczy
wygląda zupełnie normalnie. Jest nieste-
ty bardzo nudna dla Mistrza Gry, który
zbyt łatwo przewiduje co się wydarzy i
nie  jest  zaskakiwany losowością  wyni-
kającą z kostek.

Jak grałem i gram?

Należę do osób, które kładą nacisk na
narrację. Zdarzało mi się grać nawet bez
kostek,  a  kiedy  prowadzę  narracja  za-
wsze pełni dla mnie ważną rolę w me-
chanice.  Kiedy  zaś  jestem  graczem,
ignoruję  wszelkie  wskaźniki  i  opieram
się  tylko  na  wiedzy  o  świecie  gry  (co
często źle się kończy dla bohatera, jeśli
trafię  na  Mistrza  Gry,  który  gra  nieco
inaczej).  Aktualnie  jednak  wypracowa-
łem pewne ekwilibrum, prywatny złoty
środek,  jeśli  chodzi  o  ilość  mechaniki
tradycyjnej,  opisów  i  wpływu  narracji
na mechanikę. Staram się uwzględnić w

mechanice (ciągle powstającego) Rama-
ru, ale średnio mi to wychodzi póki co,
co jest jedną z przyczyn opóźnienia pro-
jektu. Kilka wskazówek, które uskutecz-
niają mój – dość narracyjny – styl grania:

1. Długie opisy stosuj tylko dla waż-
nych lokacji i postaci. W scenariuszu go-
towy opis przygotuj tylko na wstęp oraz
ewentualnie jakieś bardzo ważne lokacje
lub NPCów.

2. Jeśli gracze chcą coś zadeklarować,
opis należy od razu przerwać i, jeśli nie
zapytają o więcej, nie kontynuować (za-
łożyć,  że  w  pośpiechu  więcej  nie  za-
uważyli).

3. Nigdy nie pozwolić mechanice za-
bić  gracza  jednym  rzutem  –  zawsze
musi dostać chociaż jedną szansę na wy-
ratowanie się (czyli pierwsza rana nigdy
nie  jest  śmiertelna,  a  głupie  deklaracje
posyłające bohaterów na pewną śmierć
wymagają  potwierdzenia  u  gracza,  że
zdaje  sobie  sprawę  z  możliwych  kon-
sekwencji).

4.  Narrację  można  czasem  wycofać,
jeśli  okazało  się,  że  coś  przeoczyliśmy
albo graczom nie pasuje.

5. Rzuty kostką są zawsze ostateczne.

6. Nie należy tłamsić pomysłów gra-
czy.  Lepiej  zmodyfikować  historię,  by
miały jakąś szansę powodzenia.

7. Jeśli z kostek wyszło coś innego niż
z narracji – kostki mają rację, ale najwy-
raźniej  coś  było  nie  tak  (może potwór
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był wzmocniony magicznie?).

8. Jeśli chodzi o konflikty społeczne,
zawsze wymagam opisu jak gracze chcą
daną rzecz wykonać (np.  jak oszukać),
nigdy nie zdaję się tylko na rzut kostką.
Od tego jak opiszą, zależy trudność (ale
nawet  najbardziej  głupie  sugestie  są
testowane).

Improwizowanie

Jeśli  nie  mamy  możliwości  czytać
opisów z  kartki,  narracja  może na  po-
czątku sprawiać spore problemy. Warto
wtedy  porzucić  próby  stylizowania  ję-
zyka na literacki i po prostu opisać po-
tocznie  graczom wszystko tak,  by zro-
zumieli  co  się  dzieje.  Z  czasem  się
wprawimy, szczególnie jeśli dobrze po-
znamy świat  gry  i  będziemy w  stanie

wysnuć ciekawsze opisy. Najważniejsze
to się nie zaciąć i nie zanudzić. Jeśli opi-
szemy krótko, gracze zawsze mogą do-
pytać o szczegóły.

Opisałem kiedyś  metodę  jak  dobrze
się bawić na każdej sesji RPG – była to
rada  by  wyobrażać  sobie  wszystko  co
się dzieje, tak, by oczyma wyobraźni wi-
dzieć całą sytuację, w wybranym przez
siebie stylu (np. anime, film 3D, super-
produkcja fantasy itp.).  Metoda spraw-
dza  się  także  świetnie  dla  Mistrzów
Gry, by wspomóc improwizowanie opi-
sów – jeśli widzimy oczyma wyobraźni
lokację i NPC będzie nam znacznie pro-
ściej ich opisać.

Miłego  narracjonowania...  narrato-
wania... narr... na razie!
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RPG bez mechaniki

Tomasz Kucza

Granie w RPG bez żadnej mechaniki
wbrew  pozorom  nie  oznacza  gry  bez
zasad,  interaktywnego  tworzenia  opo-
wiadania  czy  psychodramy.  Po  prostu
umowa społeczna między uczestnikami
gry – której  częścią normalnie jest  me-
chanika – staje się głównym elementem
regulującym rozgrywkę.

Kiedy się sprawdza?

Jeśli umowa społeczna brzmi „Mistrz
Gry ma zawsze rację”, gra bez mechani-
ki jest skazana na porażkę albo zreduko-
wanie do wysłuchiwania opowiadania z
ust prowadzącego. Ale istnieje wiele in-
nych  metod  grania  w  ten  sposób.  Co
ciekawe,  sprawdzają  się  one  lepiej  w
grach  nieliniowych  niż  klasycznych  li-
niówkach.

Zdarza  się,  że  zapomnimy  kostek
albo gramy z osobami,  które nie  znają
jednego konkretnego systemu lub chce-
my rozegrać sesję w świecie, do którego
nikt mechaniki nie wymyślił,  a nie po-
dobają  nam  się  uniwersalne.  Wtedy
umiejętność  grania  bez  mechaniki  jest
przydatna, może oszczędzić nam czasu i
sprawić, że będziemy się dobrze bawić
bez studiowania nowych tomów zasad
nawet  z  zupełnie  nieznanymi  osobami
albo  totalnymi  laikami  jeśli  chodzi  o
RPG.

Zdarzają się też przygody, gdzie me-

chanika nie jest ważna – szczególnie, je-
śli walki jest mało, klimat sesji jest waż-
ny i rzucanie kośćmi mogłoby go naru-
szyć albo spowolnić akcję. Z mojego do-
świadczenia wynika,  że bardzo dobrze
prowadzi się tak sesje detektywistyczne,
kiedy  założymy,  że  gracze  znajdują
wskazówki, kiedy zadeklarują, że w od-
powiedni  sposób  ich  szukają  –  ale
wszystko  zależy  od  preferencji  danej
drużyny i umowy społecznej.

Umowa społeczna – dumnie brzmią-
ce określenie niepisanej umowy między
uczestnikami  rozgrywki  –  w  dobrze
zgranej  drużynie  tworzy  się  automa-
tycznie i nie wymaga wielu ustaleń na
początku. Niestety zdarza się, że druży-
na nie jest tak zgrana, że występują kon-
flikty  albo  po  prostu  gracze  preferują
różne typy rozgrywek – wtedy gra bez
mechaniki nie wyjdzie, dobrze jest wte-
dy wzmocnić umowę szczegółową me-
chaniką.

Nie  można  zapomnieć  o  tworzeniu
postaci – chociażby zarysowaniu kim są,
ale  najlepiej  tworzeniu  szczegółowym,
jak dla normalnej gry wraz z wypełnie-
niem kart postaci i opisaniem jak wyglą-
dają i się zachowują. To ważne, by bo-
hatera  znał  gracz,  który  go  prowadzi,
ale także Mistrz Gry – który jego zdol-
ności i ograniczenia będzie musiał oce-
nić bez pomocy mechaniki. Warto stwo-
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rzyć postać z pełną charakterystyką, cy-
ferkami i wszystkim albo chociaż opiso-
wymi atrybutami.

Rozwiązywanie konfliktów

Rozgrywka  bez  mechaniki  wygląda
identycznie  jak  typowe  RPG  do  mo-
mentu, gdy zazwyczaj przystąpilibyśmy
do wykonywania testu.

Istnieje  wiele  sposobów  rozstrzyga-
nia konfliktów bez kostek ani innych za-
pewniających losowość  pomocy.  Więk-
szość z nich jest stosowana podświado-
mie także podczas sesji z kostkami – w
sytuacjach  na  tyle  jasnych,  że  test  jest
niepotrzebny.  Większość  gier  RPG  nie
wymaga testowania każdego zdania.

Jeden z Mistrzów Gry, z którym gra-
łem  stosował  targowanie  się  –  kiedy
gracz deklarował, że chce zrobić coś, co
zazwyczaj  skutkowałoby  rzutem  kost-
kami,  między graczem i Mistrzem Gry
następowała  szybka  wymiana  zdań,
podczas  której  ustalano granice  możli-
wości  jego  bohatera.  Chcesz  spalić  za-
klęciem  nadbiegających  rycerzy?  Do-
brze,  ale musisz  sobie zdawać sprawę,
że  jesteś  dopiero  początkującym  ma-
giem (tutaj przydaje się karta postaci z
określonymi takimi rzeczami albo cho-
ciaż  wstępny,  słowny  opis  bohatera),
stąd  niezbyt  panujesz  nad  zaklęciami,
nie będziesz w stanie zapobiec zapale-
niu się stogów siana, które są w pobliżu.
Jeśli gracz się zgodzi – spala rycerzy, ale
przy okazji wywołuje niemały pożar. Je-

śli  nie  –  może  próbować  zastosować
inne zaklęcie albo po prostu uciec.

Najczęściej używanym rozwiązaniem
w takich przypadkach jest zdrowy roz-
sądek – oceniamy szybko przewagi każ-
dej ze stron i sukces odnosi ta, która po-
siada większe. Poraniony chłop z nożem
atakuje  rycerza  z  dwuręcznym  mie-
czem?  Nie  ma  szans,  pada  po  pierw-
szym ciosie.

Nierzadko sporą rolę odgrywa także
prawo opowieści – tutaj wiele jednak za-
leży od nastawienia drużyny oraz ogól-
nego klimatu rozgrywki. Jeśli celem dla
graczy  jest  udział  w  ciekawej  historii,
często automatycznie będą się posługi-
wali  prawem opowieści  przy rozstrzy-
ganiu  mniej  ważnych  konfliktów.  Jeśli
dla dobra opowieści najlepiej gdy ataku-
jący nas pachołek nadzieje się na dzidę i
umrze w męczarniach, wyznając przed
śmiercią tajemnice potrzebne dla rozwo-
ju akcji – tak właśnie się stanie.

Nadużywane  prawo  opowieści  bę-
dzie  jednak  prowadzić  do  absurdów  i
przesadnej  przyczynowo-skutkowości,
która  może  odebrać  wrażenie  sponta-
niczności  sesji  –  wszystko  będzie  zbyt
podporządkowane  określonym  regu-
łom.  Nadużywanie  prawa  opowieści
można  spotkać  w  niektórych  powie-
ściach – widać to w sytuacjach, gdy na
samym początku książki jesteśmy w sta-
nie przewidzieć kto umrze, kto przeżyje
i jak się to wszystko zakończy.
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Liniowość i nieliniowość

Liniowość jest krzywdząca dla każdej
sesji.  Kiedy gramy z mechaniką,  może
ujść  Mistrzowi  Gry  z  płazem,  bo  za
wprowadzanie elementu niepewności  i
niespodzianki  odpowiadają  wtedy  ko-
ści. Na sesji bez mechaniki, szczerze ra-
dzę trzymać się z daleka od liniowych
przygód. Lepiej  już poprowadzić przy-
godę zupełnie improwizowaną.

W przypadku sesji  nieliniowych bez
mechaniki  bardzo  jako  gracz  dobrze
wspominam  improwizowaną,  dość
schematyczną sesję w obronę twierdzy
przed hordą najeźdźców. Tak się złoży-
ło, że nie mieliśmy ani kości, ani nawet
kartek papieru. Razem z innymi gracza-
mi musieliśmy wymyślić w jaki sposób
się  wybronić,  co  przygotować  zanim
wrogie  wojska  podejdą  pod mury,  jak
wyszkolić obrońców. Zapomnienie o ja-
kimś  szczególe  mogło  sprawdzić,  że
cała sprawa weźmie w łeb, bo nie utrzy-
mamy  twierdzy  wystarczająco  długo.
Oczywiście  o  wszystkim  decydował
Mistrz Gry, a nie kości – ale brał prze-
cież pod uwagę każdą zwłokę w dekla-
racji, a każda luka w obronie mogła zo-
stać przez najeźdźcę wykorzystana,  ni-
wecząc nasze wysiłki.

Losowość  zapewniały  nasze  własne
decyzje i działania, które podejmowali-
śmy, a gra była między nami oraz cza-
sem  i  najeźdźcą  reprezentowanym
przez  MG.  W przypadku przygody li-
niowej sprawa wyglądałaby nieciekawie

–  w  końcu  nie  mielibyśmy  wielkiego
pola do manewru, a od prowadzenia za
rączkę nie byłoby przerw w postaci rzu-
tów kośćmi.

Obrażenia, inicjatywa, walka, kon-
flikty społeczne

Istnieje wiele zagadnień, które każda
mechanika wyjaśnia jak rozwiązywać –
czy to będzie walka, której poświęca się
zazwyczaj  przesadną  ilość  uwagi,  czy
też zagadnienia ran, chorób, czy pienię-
dzy i głupiego targowania się o towar.

Na  sesji  pozbawionej  mechaniki
wszystko z cyferek na karcie zmienia się
w  opisy  –  o  inicjatywie  decyduje  kto
kogo zaskoczył,  kto  dał  komu czas do
podjęcia  ataku,  o  ranach i  obrażeniach
rodzaj użytej broni i wymierzonego cio-
su.  Gdy ktoś  tnie  w twoją  szyję  dwu-
ręcznym mieczem, a ty nie masz jak się
zasłonić, to obrażenie jest proste: jesteś
martwy,  w innym przypadku może to
być obcięta ręka albo rana kłuta w boku.
Konflikty społeczne zależą wtedy często
– ale nie zawsze, znów kłania się umo-
wa społeczna – od elokwencji gracza. Po
prawdzie  nie  spotkałem  się  jednak  z
ocenianiem  przez  MG  jego  zdolności
krasomówczych,  raczej  bierze  się  pod
uwagę rodzaj podejmowanej próby – co
w  mechanikach  RPG  wpłynęłoby  na
trudność.

Na  przykład,  gdy  gracz  chce  kogoś
oszukać zazwyczaj – bo każda taka gra
jest  nieco  inna,  ze  względu  na  różne
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umowy społeczne – musi powiedzieć w
jaki sposób i uzasadnić na tyle, by MG
uznał, że odniósł sukces. Jeśli powie, że
chce kogoś przekonać do czegoś niedo-
rzecznego, odniesie porażkę, chyba że z
ustaleń  początkowych  wynika,  że  jest
naprawdę dobrym oszustem.

Walka  w  zwykłym  RPG  zajmuje
dużo  czasu  i  wymaga  wielu  rzutów
kostkami.  Podczas  gry  bez  mechaniki
prowadzi się ją tak jak resztę akcji, wy-
jątkiem jest głównie rodzaj obrażeń, któ-
re  możemy  otrzymać.  Trudno  dostać
cios w serce podczas wspinaczki wyso-
kogórskiej.

Kiedy więc gracz ginie? Skoro nie ma
punktów obrażeń, ani nic podobnego, to
kiedy  dochodzi  do  śmierci  bohatera?
Ano, to już zależy od umowy społecznej
– najczęściej jednak zdroworozsądkowo
(kiedy się wykrwawi albo ktoś go skróci
o  głowę,  albo  spadnie  w  głęboką
przepaść), wg praw opowieści (czyli za-
zwyczaj z własnej woli,  gdy będzie się
chciał poświęcić), gdy zrobi coś głupie-
go,  mimo  ostrzeżeń  MG  o  grożących
konsekwencjach – różnie.

Podsumowanie

Rozgrywka  bez  mechaniki  odziera
grę z losowości – dlatego warto ograni-
czyć ją do specjalnych okazji, trzymać w
zanadrzu  na  sytuacje,  gdy  zapodzieją
się nasze kostki albo wszyscy uczestnicy
zapomną je  przynieść,  gramy w niety-
powych warunkach, czy z nowymi oso-

bami albo trudno znaleźć system, który
znają  wszyscy.  Albo kiedy nie  chcemy
się ograniczać do wydanych podręczni-
ków  albo  uniwersalnych  mechanik,  a
chcemy  rozegrać  przygodę  w  świecie,
który gry RPG się nie doczekał.

Można także zastosować grę bez me-
chaniki w sytuacjach, gdy wymaga tego
utrzymanie  specyficznego klimatu gry.
Z moich doświadczeń wynika, że najle-
piej sprawdza się na sesjach silnie nieli-
niowych –  gdzie  losowość  jest  zapew-
niona  dzięki  dużego  wyboru  decyzji,
które mogą podjąć gracze i sposobów na
jakie  mogą  zareagować  NPC.  Można
wtedy  obyć  się  bez  dodatkowych  nie-
spodzianek w postaci wyników rzutów
kośćmi.  Sprawdza  się także  na  sesjach
grozy i detektywistycznych.

Te  drugie  jednak  zyskują  na  korzy-
staniu  z  mechaniki,  w sytuacjach,  gdy
zagadki nie opierają się wyłącznie o szu-
kanie wskazówek i badanie śladów, ale
także o złożone konflikty społeczne.

Zawsze też dobrze stworzyć bohate-
rów ze wszystkimi  szczegółami –  albo
uzupełniać  informacje  o  nich  podczas
gry – oraz trzymać w zanadrzu kostki
(albo inną metodę rozwiązania konflik-
tu, karty, czy nawet grę papier-nożyce-
kamień)  na  sytuacje,  które  naprawdę
ciężko rozstrzygnąć normalnie.

Tyle z mojego doświadczenia – może
się okazać, że posiadacie w tym wzglę-
dzie inne odczucia.
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Wszyscy jednak się chyba zgodzą, że
bez mechaniki nie powinno się grać pod
żadnym  pozorem,  gdy  wśród  graczy
występują  konflikty  lub  animozje.  Na-
wet  najmniejszej  niezgodności  nie  bę-
dzie jak rozstrzygnąć, gdy umowa spo-
łeczna okaże się nie wystarczająca. W ta-
kich sytuacjach trzeba się zdać na wy-
czerpującą wszelkie możliwości mecha-
nikę.

Dużym błędem jest też prowadzenie
bez mechaniki przygód liniowych, które
są ustawione przez Mistrza Gry od po-
czątku do końca – nie tylko dlatego, że
odbiera to zabawę graczom, bo ci mogą
się  nie  domyślić  jak  się  sprawy  mają,
więc nie odczują tego tak mocno – ale
także  ponieważ  odbiera  jakiekolwiek
niespodzianki  samemu Mistrzowi  Gry.
Silne  trzymanie  się  prawa  opowieści
także nie jest dobrym pomysłem – lepiej
stosować  analogię  do  rzeczywistości,
oceniać zdolności i ograniczenia postaci,
dyskutować, targować się i negocjować.

W obu tych przypadkach – zarówno
w liniowych przygodach jak i przy zbyt-
nim  trzymaniu  się  prawa  opowieści  –
dostaniemy  bowiem  może  i  dobrą
opowieść, ale z małą ilością niespodzia-
nek.

Osobiście polecam od czasu do czasu
pograć bez mechaniki,  szczególnie jeśli

gracie  w  zgranej  drużynie,  która  i  tak
nie  wymaga dużej  ilości  rzutów.  Pole-
cam też wtedy używać metody wyobra-
żania  sobie  wszystkiego  co  się dzieje,
rozgrywania  zachodzących  sytuacji  w
głowie,  znacznie  łatwiej  bowiem  okre-
ślić wynik w sytuacjach konfliktowych,
kiedy  widzi  się  całą  akcję  okiem  wy-
obraźni.

Ogólnie  granie  bez  mechaniki  jest
równie obszernym tematem jak granie z
mechaniką – można grać w dowolnym
świecie i klimacie, rozwiązywać konflik-
ty albo sceny,  grać  w stylu niektórych
indie,  gdzie  gracze  mogą  prowadzić
narrację  lub  współtworzyć  sandboxa
albo  proste  jednostrzałówki,   liniowo
lub nieliniwo, ze scenariuszem lub im-
prowizując,  grać w stylu wspierającym
zaufanie i  konflikty między postaciami
(jak w Cold City) albo wesołą rozwałkę
w stylu heroic fantasy. Nie da się zaszu-
fladkować gry bez mechaniki do jednej
małej  kategorii,  to  równie bogata  i  ob-
szerna tematyka jak całe RPG. Czy war-
to w ten sposób grać? Osobiście odpo-
wiem dość enigmatycznie:  czasem. Za-
zwyczaj lepiej pozwolić kościom dodać
trochę losowości  do tego co się dzieje,
ale czasem warto spróbować czegoś in-
nego, aby nie zamykać się w gettcie i nie
ograniczać do jednego sposobu gry.
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Jak być graczem RPG, który zawsze dobrze się bawi?

Tomasz Kucza

Opis starej i dobrej techniki dla graczy w papierowe RPG, która zapewnia
mi dobrą rozrywkę na każdej sesji.

Technika była już opisywana – bodaj-
że w legendarnej Magii i Mieczu – i gdy
wypróbowałem  ją  po  raz  pierwszy  w
praktyce  byłem  zachwycony  i  ów  za-
chwyt nie minął do dzisiaj, stanowi dla
mnie  podstawę  grania  w  RPG,  coś
wręcz obowiązkowego.

Chodzi  mi  mianowicie  o  obrazowa-
nie wydarzeń na sesji w wyobraźni. Wy-
daje się to oczywiste – wszyscy tak robi-
my. Ale czy na pewno?

Zawsze kiedy gram, staram się stwo-
rzyć w umyśle obraz, film, czasem ani-
mację  (zależnie  od klimatu danej  gry),
zmieniam widoki z kamer, kolorystykę,
zazwyczaj swoją postać widzę z ukosa

albo zza pleców, widzę postaci  innych
graczy, co robią, wspaniałe widoki, gdy
podróżujemy, krwawe bryzgi krwi, kie-
dy dochodzi do walki.

Czuje się trochę jak reżyser filmowy
albo  montażysta,  a  także  scenograf...
Nie ograniczam się do wizji wynikającej
ze słów Mistrza Gry – jeśli coś jest nie-
jasne,  dopowiadam  szczegóły.  Nie
wiem  jaka  jest  pogoda,  bo  MG  zapo-
mniał  wspomnieć?  Wyobrażam  sobie,
że  wieje  wiatr,  stoimy  na  wzgórzu,
płaszcz łopocze na wietrze za moją po-
stacią, przykładam rękę do czoła, patrzę
w dal – rzut kostkami trochę rozprasza
–  i  zauważyłem!  Gdzieś  tam,  drobne
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punkty na horyzoncie,  kłęby pyłu nad
nimi – ktoś się zbliża.

Pomaga tutaj muzyka – jeśli jest do-
brze dobrana ułatwia zanurzenie się w
takiej wyobrażonej wirtualnej rzeczywi-
stości. Zła może sprawę znacznie utrud-
nić.

Momenty,  kiedy udało mi  się  zanu-
rzyć zapamiętałem najbardziej z wszyst-
kich moich sesji RPG – chociażby sytu-
ację na jednej sesji,  gdy mój bohater w
oświetlonej płomieniami krypcie wysłu-
chiwał  historii  o  swoim  pochodzeniu
albo gdy (tym razem byłem prowadzą-
cym) dwóch rycerzy na koniach szarżo-
wało na gracza przez wysoką do kolan
trawę i  cięło jednocześnie,  próbując go
zdekapitować.

Staram się wyobrazić sobie szczegóły,
na które zwróciłaby uwagę moja postać
– może jest chłodno i trzęsie się z zimna
albo z powodu rany drżą jej dłonie i nie
może utrzymać rękojeści miecza? Jedno-
cześnie zazwyczaj używam w takich sy-
tuacjach widoku z trzeciej osoby, nie lu-
bię FPS w papierowym RPG, wolę bar-
dziej wizje w stylu filmowym.

Grając w ten sposób o wiele  łatwiej
zachowywać się jak postać, a jednocze-

śnie  trudniej postępować niezgodnie z
jej odczuciami i motywacjami. Trudniej
wejść  świadomie w pułapkę albo użyć
wiedzy, której nasz bohater nie posiada.
Nawet  przy  słabym  scenariuszu  albo
nudnej scenie będziemy się dobrze ba-
wić.

Niestety  taką  grę  wyobraźni  trudno
jest  prowadzić  w PBF,  czy innych for-
mach gry przez komputer. Nie tyle jest
to  wina  ekranu,  co  raczej  faktu,  że  na
odpowiedź trzeba czekać dzień lub ty-
dzień i po prostu wrażenie, wyobrażony
obraz  ulatuje  z  umysłu  i  męczące  jest
przywoływanie  go  przy  każdej  odpo-
wiedzi.

Ale o PBF napiszę innym razem.

Graczom  w  RPG,  którzy  nigdy  nie
wysilili  wyobraźni  na sesji  radzę spró-
bować. W razie potrzeby zamknąć oczy
i  "wychylić  się"  ponad  drużynę,  zoba-
czyć jak przygotowują się do podróży,
poczuć  jak  bohater  łomocze  w  drzwi
gospody, usłyszeć jak skrzypią na wie-
trze okiennice,  ujrzeć jak blade światło
księżyca  miesza  się  z  czerwonym  bla-
skiem pochodni, a gdzieś w pobliżu roz-
lega się okrzyk przerażenia...
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Improwizacja

Tomasz Kucza

Kiedy  okazuje  się,  że  nikt  z  graczy
nie przygotował scenariusza albo chce-
my zagrać w RPG podczas wyjazdu nie
mając  pod  ręką  żadnej  gotowej  przy-
gody,  możemy  spróbować  improwiza-
cji.  Każda  sesja  wymaga  w  większym
lub mniejszym stopniu od Mistrza Gry
wymyślania  wydarzeń  na  poczekaniu,
ale  dużo  ciężej,  kiedy  nie  ma  żadnej
podstawy, na której może się oprzeć.

Decydując się na improwizowaną se-
sję  RPG  warto  dobrze  wybrać  grę,  w
którą gramy – jeśli przygoda rozegra się
w świecie, który świetnie gramy, będzie
nam  znacznie  łatwiej  wymyślać  nowe
elementy,  postacie  i  opisywać  miejsca
akcji.

Koniecznie  należy  też  przerzucić
część odpowiedzialności za napędzanie
akcji na graczy. Niekoniecznie korzysta-
jąc z osiągnięć indie RPG, ale po prostu
nakłaniając ich do aktywnego szukania
przygód,  a  nawet  podpowiadania  roz-
wiązań, kiedy utkwimy w jakimś miej-
scu.

Pewnym  rozwiązaniem  jest  oczywi-
ście  tuż  przed  sesją  błyskawiczne  wy-
myślenie  podstaw  scenariusza  –  na
pewno trzeba wymyślić zawiązanie ak-
cji, rzucić gdzieś graczy, ale jeśli mamy
chwilę czasu warto się zastanowić także

nad  jakimś  groźnym  antagonistą  oraz
barwnym miejscem akcji  albo konkret-
nym zadaniem do wykonania  dla  gra-
czy. W ten sposób gra będzie się napę-
dzać sama, kiedy gracze będą próbowali
przechytrzyć  wroga  albo  wykonać  po-
wierzoną misję.

Najprostszy, ale niezwykle oklepany
schemat dla improwizacji to oblężenie –
gracze trafiają do grodu na pustkowiu i
muszą go utrzymać do czasu aż nadejdą
posiłki. Wystarczy wtedy dobrze opisać
miejsce akcje i  hordy atakujących wro-
gów, a cała reszta zależeć będzie od po-
mysłowości graczy.

Odwróconą  formą  oblężenia  będzie
próba  sforsowania twierdzy – dostania
się  do  jakiegoś  pomieszczenia,  fortecy,
tajnej bazy, aby wykraść coś lub wysa-
dzić wszystko w powietrze.

Rozwiązania tego typu mają wady –
szybko się nudzą i mają zazwyczaj słabą
fabułę.  Można  spróbować  łańcuszka.
Gracze  prowadzą  śledztwo  –  np.  w
sprawie  czyjegoś  morderstwa  –  albo
próbują  znaleźć  lub  odzyskać  jakiś
przedmiot i  są prowadzeni od jednego
miejsca do drugiego, od jednego zada-
nia do kolejnego. Na przykład, by odna-
leźć porwaną królewnę, muszą najpierw
znaleźć  strażnika,  który  miał  jej  pilno-
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wać, a zniknął w dniu porwania, od nie-
go dowiadują się, kto go przekupił i tak
dalej, aż dotrą do porywacza.

Kolejne wskazówki i ślady prowadzą
graczy po łańcuszku, aż do finału, czyli
znalezieniu poszukiwanego przedmiotu
lub rozwiązaniu zagadkowego morder-
stwa. Na końcu Mistrz Gry może spro-
kurować ciekawego potwora, z którym
mogą się zmierzyć.

Mistrz  Gry nie  musi  wiedzieć,  jakie
będą kolejne kroki, nie musi nawet wie-
dzieć kto jest odpowiedzialny. Improwi-
zując opisuje po prostu kolejne miejsce,
podrzuca  kolejne  wskazówki  (czasem
mogą być różne w efekcie prowadząc w
różne  miejsca),  ślady,  a  gracze  idą  po
sznurku do celu.

Walka o przeżycie podczas gwałtow-
nych wydarzeń  również może być cie-
kawą  tematyką  sesji  improwizowanej.
Gracze stają się świadkami puczu albo
wplątują się w rewolucję i próbują uciec
w pogrążonego w bitwie miasta. Fabuła
upodobni się do oblężenia (gracze pró-
bują  różnych metod,  by pozostać  przy
życiu),  ale  miejsce  akcji  będzie  mniej
monotonne,  ponieważ  będą  zapewne
uciekać z miejsca na miejsce.

Formę  wyścigu może przybrać sesja,
gdzie  gracze  podpadli  jakiemuś potęż-
nemu antagoniście albo odwrotnie – po-
dążają  śladami  uciekającego.  W  finale
będzie  wtedy  zawsze  bezpośrednia
konfrontacja,  ale po drodze ilość przy-

gód będzie ograniczona tylko pomysło-
wością Mistrza Gry i graczy.

Można  także  założyć  wolną  formę,
gdzie  gracze  po  prostu  realizują  cele
swoich  postaci.  Ktoś  chce  zostać  kró-
lem? Nie ma sprawy. Co robicie, aby to
osiągnąć? Taka sesja będzie pędziła do
przodu  bardzo  szybko,  chyba  że  cel
okaże się zbyt trudny – albo raczej, jeśli
Mistrz Gry zbyt ciężkie przeszkody po-
stawi  na  drodze  graczy.  Warto  zatem,
by zarówno gracze, jak i MG dbali o to,
by wszystko działo się płynnie.

Mistrz Gry podczas improwizowanej
sesji  zmuszony jest ciągle wprowadzać
nowe  miejsca  i  nowe  postaci.  Miejsca
może  łatwo  zaczerpnąć  ze  świata  gry,
jeśli  dobrze  go  pamięta,  ale  czasem to
nie wystarczy, gdy wydarzenia będą się
rozgrywać na małym obszarze, a wymy-
ślić trzeba będzie sporo różnych lokacji.

Można  wtedy  używać  schematów  i
słów  kluczy,  urozmaicając  czasem  ja-
kimś kontrastowym elementem. Wymy-
ślając miejsce akcji wystarczy wpaść na
proste  słowo  jak  „las”,  „gospoda”,
„wyspa”,  „most”,  „kamienica”  i  już
można snuć opis. Zawsze warto jednak
w jakiś  sposób  wyróżnić  daną lokację,
np.  gospodę  opisać  jako  budynek  na
skraju przepaści, wyspę zaludnić dziw-
nymi  krabami  ludojadami,  most  niech
będzie  linowy i  chwiejny,  a  kamienica
zabita  deskami.  Wszystko  pozostałe
można opisywać posługując  się stereo-
typami  –  po  prostu  opisując  typową
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gospodę, most, kamienicę.

Podobnie sprawa ma się z postaciami
niezależnymi.  Wprowadzanie  ciągle
nowych może być męczące, szczególnie
gdy gracze podczas sesji improwizowa-
nej ciągle podróżują. Można wtedy sto-
sować  podobne słowa klucze  jak  pod-
czas wymyślania lokacji, ale opierać się
np. o cechy charakteru albo rasę, wiek,
profesję, coś jak „stary rycerz”, „młody
elf”,  „drwal”,  czy  „złośliwa  gosposia”.
Tak przypisane cechy – w postaci jedne-
go lub dwóch słów – pozwolą nam tak-
że  dobudować  fabułę,  będziemy  bo-
wiem  stereotypowo,  z  przesadą  zakła-
dać,  że  dana  osoba  zawsze  zachowuje
się według swojej  dominującej  cechy –
wspomniana  gosposia  zawsze  będzie
złośliwa,  rycerz  będzie  staruszkiem,

którego łamie w kościach, a drwal typo-
wym umięśnionym gościem z siekierą.

Zaletą  improwizacji  jest  możliwość
pozostawienia graczom swobody, której
nie możemy dać nawet w sesjach nieli-
niowym – każde miejsce  jest  otwarte  i
tylko czeka na zbadanie, każdy może się
okazać  ważną  postacią  niezależną,
wszystko można zrobić i dowolnie ma-
nipulować światem i wydarzeniami. Je-
śli gracze czegoś chcą – podczas impro-
wizacji  mogą to  zrobić,  bo  Mistrz  Gry
nigdy  nie  powie,  że  „nie  jest  na  to
przygotowany”. W końcu nie był przy-
gotowany na sesję w ogóle. Zabawa bę-
dzie  przednia,  ale pomoc graczy może
być konieczna, aby nie doszło do zasto-
jów, kiedy nikt nie wie, co robić, a akcja
się nie lepi.

Jak umrzeć w RPG?

Tomasz Kucza

Na  moich  sesjach  zawsze  panowała
niepisana  zasada,  że  bohaterowie  nie
umierają, chyba że zrobią coś naprawdę
głupiego albo sami zdecydują,  że  pora

zmienić postać.

Wielu  za-
pewne  się  z
taką  regułą  nie
zgodzi,  uzna,
że  psuje  zaba-
wę.  Rozumiem
dlaczego.  Ale

spróbuję  wyjaśnić,  dlaczego  osobiście
uważam, że jest dobrym rozwiązaniem.

Śmierć z przypadku

RPG  to  zabawa.  Dobra,  skompliko-
wana,  często  przepełniona  emocjami,
ale  ciągle  zabawa,  gra  –  pozwalająca
przeżyć niesamowite przygody w fanta-
stycznym świecie. Każde spotkanie wy-
maga  organizacji,  zaplanowania  czasu
wolnego,  przygotowania  scenariusza,
wydrukowania  kart  postaci  –  wysiłku,
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który spoczywa głównie na Mistrzu Gry
oraz osobie, u której się gra.

Kiedy postać w wyniku nieudanego
rzutu ginie – szczególnie w małych dru-
żynach  –  zaburzony  zostaje  porządek
gry,  tworzenie  nowej  postaci  zajmuje
czas i w najgorszym przypadku zabrak-
nie go na rozegranie sesji do końca. Na
moich sesjach było to realne zagrożenie,
bo tworzenie postaci  często zajmowało
wiele czasu, a godzin na sesje mieliśmy
niewiele.

Dreszczyk  emocji,  że  postać  może
zginąć nie jest jednak do końca na mo-
ich  sesjach  nieobecny  –  zasada  o  nie-
umieraniu  nieprzypadkowo  pozostaje
do dzisiaj niepisaną. Zostawia to miejsce
na  niedopowiedzenie,  wątpliwości  i
furtkę,  w  przypadku  bardzo  głupiego
zachowania  graczy  albo  sytuacji  na-
prawdę bez wyjścia na ostateczny wy-
nik – śmierć.

Gracze ginęli więc tylko wtedy, kiedy
świadomie podejmowali taką decyzję –
czy to  zaplanowaną (o  tym niżej),  czy
dlatego, że uznali, że to lepsze wyjście.

Jeśli  graczom  nie  grozi  śmierć  –
stwierdzicie  –  przestaną  traktować gry
na poważne. Ale riposta jest prosta: gra-
czom nigdy nie grozi śmierć, to bohate-
rowie są zagrożeni. Co ważne zagroże-
nie  śmiercią  zmienia  się  w  zagrożenie
porażką – dla graczy oba są równie real-
ne.

A na moich sesjach gracze starają się

raczej wziąć udział w ciekawej historii,
niż  za  wszelką  cenę  przeżyć...  Dzięki
umowie o nieumieraniu nie boją się cza-
sem  "zaszaleć"  i  postawić  wszystkiego
na jedną szalę,  na  czym historia  tylko
zyskuje. A jeśli się nie uda – tworzy się
materiał pod następne sesje, gdy próbu-
ją naprawić, co zepsuli i zawsze jest to
dla bohatera wydarzenie, które kształtu-
je jego osobowość, sprawia, że staje się
bardziej realny. Śmierć by tego nie osią-
gnęła.

Tak naprawdę z moim RPG jest tro-
chę jak z serialami – wiemy, że główni
bohaterowie  zawsze  przeżyją,  a  jeśli
odejdą to tylko w wielkim stylu pod ko-
niec sezonu. Zawsze też scenarzyści zo-
stawią furtkę, dzięki której umarli będą
mogli powrócić. Podobnie jest na moich
sesjach – i podobnie jak w serialach cza-
sem robię od tej reguły wyjątek.

Śmierć zaplanowana

Na  moich  sesjach,  jeśli  ktoś  chciał
uśmiercić swojego bohatera – bo mu się
znudził  albo chciał  zakończyć jego  ka-
rierę z wykopem np. poświęcając się za
innych – planował jak się to wydarzy i
omawiał z Mistrzem Gry.

Szczególnie  utkwiła  mi  historia,  w
której gracz na własne życzenie upozo-
rował swoją śmierć, a potem powrócił w
masce na twarzy, która skrywała rany,
które  wtedy poniósł.  Powrócił  pod in-
nym imieniem i długo utrzymywał to w
tajemnicy przed innymi z graczy.
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Takie rozwiązanie pozwala graczom
wykreować  postaci  na  prawdziwych
bohaterów, którzy silnie zapisali się na
kartach historii  i  odeszli  w wielki spo-
sób – jak Sturm Brightblade z Dragon-
lance,  a  nie  rozjechani  przypadkowo
przez powóz, w błocie.

Śmierć NPC

Śmierć  bohaterów  niezależnych  to
jednak  zupełnie  inna  bajka  –  tutaj  nie
ma kontrowersji, wszyscy grają podob-
nie.  Kto  nigdy  nie  uśmiercił  posłańca,
aby ten zdołał ostatnim tchem wyszep-

tać  specjalną  wiadomość  dla  graczy,
niech pierwszy rzuci kamieniem.

NPC umierają gęsto i często, a waż-
niejsi z nich odchodzą w zaplanowany,
spektakularny  sposób.  Warto  czasem
przyzwyczaić graczy do jakiegoś boha-
tera  niezależnego,  wprowadzić  kogoś,
komu mogą ufać, aby potem jego śmierć
miała  dla  nich  większe  znaczenie  niż
kolejny zabity goblin.

Nie-śmierć

Na  koniec  wspomnę  także  o  nie-

umarłych  –  mogą nimi  zostać  bowiem
nie  tylko  bohaterowie  niezależni,  ale
także  gracze.  Przy  czym  tak  jak  ze
śmiercią traktowaliśmy to zawsze na na-
szych sesjach jako wydarzenie, na które
gracz musi wyrazić zgodę. Zamienianie
bohatera  gracza  w  wampira  bez  jego
zgody (chyba że "sam się pchał",  czyli
bezmyślnie,  wiedząc co go czeka wpa-
kował się w ręce wampira) nie było mile
widziane na naszych sesjach.

Nie  wspominam  już  o  zombie,  nie
pamiętam,  by  ktoś  kiedyś  chciał  grać
gnijącym truchłem. ;)

Kilka słów na koniec

Nie  lubię  się  wdawać  w  dyskusję,
która szybko może przerodzić się w fla-
me  war  jak  między  zwolennikami
kostkologii, a narracjonistami.

Prawda  jest  taka,  że  każdy  gra  w
RPG trochę inaczej i różne style gier są
ze sobą niekompatybilne, a zrozumienie
innego podejścia może być bardzo trud-
ne. Jak wiadomo zaś brak zrozumienia
rodzi konflikty, których zwykły rzut ko-
śćmi nie jest niestety w stanie rozstrzy-
gnąć.
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Scenariusze nieliniowe

Tomasz Kucza

Nieliniowość  przygód  w  grach
RPG jest tematem o tyle szerokim, o
ile  często  zaniedbywanym.  Tworze-
nie scenariuszy zbyt często skupia się
na opisie akcji, a zbyt rzadko na zary-
sowaniu głównych postaci i miejsca,
w  którym  wszystko  się  rozgrywa.
Prowadzenie  nieliniowej  przygody
wymaga  uwagi  i  skupienia,  ale  do-
starcza  także  niewymiernie  więcej
dobrej  zabawy –  zarówno graczom,
jak i Mistrzowi Gry – niż zwykłe li-
niówki.

W klasycznym schemacie,  w któ-
rym gracze dostają zadanie i  wyko-
nują je przechodząc od punktu A do
punktu B twórca przygody może za-
planować  i  spisać  niemal  wszystko,
pozostawiając  losowości  tylko drob-
niejsze potyczki i starcie z głównym
bossem.  Nawet  jeśli  gracze  nie  zo-
rientują  się,  że  są  prowadzeni  za
rękę, Mistrz Gry zamienia grę w teatr
z napisanym wcześniej skryptem. W
ten sposób pozbawia się emocji, które
towarzyszą  nieprzewidzianym  sytu-
acjom i konfliktom.

Czasem  uniknięcie  delikatnego
szarpnięcia graczy w kierunku, który

sobie  wymarzyliśmy,  nie  jest  łatwe.
Odruchowo  próbujemy  skierować
akcję  na  tor,  który  przewidzieliśmy
spisując  scenariusz.  Nawet  kiedy
improwizujemy, może się zdarzyć, że
ustalimy z wyprzedzeniem co się na-
stępnie wydarzy i nieświadomie od-
bieramy graczom pole manewru.

Podejście  takie  może  się  czasem
sprawdzić, a nawet okazać dobrą za-
bawą –  liniowe scenariusze potrafią
być  naprawdę  dobre.  Jeśli  jednak
chcemy  zaskakujących  zwrotów  ak-
cji, a gracze mają poczuć, że napraw-
dę  kierują  losami  wybranych  boha-
terów, warto ustalić, że gramy nieli-
niowo  i  mocno  się  tego  trzymać.
Warto zacząć już na etapie wymyśla-
nia przygody.

Zarys przygody

Pierwszy  zalążek  scenariusza  to
dla mnie zawsze wizja miejsca akcji
wraz z mieszkańcami i drzemiącymi
pod  powierzchnią  konfliktami.  Nie
zastanawiam  się,  co  się  wydarzy
później, kiedy gracze wpadną w ten
tygiel – ale zastanawiam się czy znaj-
dą dla siebie zajęcie, bo to ważne, by
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nie  nudzili  się,  a  jednocześnie  mieli
możliwość poznać wszystkie wysnu-
te na początku nici. 

Interesuje  nas  punkt  A,  początek
scenariusza.  Punkt  B  zostawiamy
jako  wielki  pytajnik,  niewiadoma,
która  zależy  wyłącznie  od  postępo-
wania graczy. Punkt A musimy jed-
nak widzieć oczami wyobraźni, czuć,
najlepiej znać na pamięć, aby wysnuć
z  niego  późniejsze  wydarzenia.  Nie
wszystko da się zapamiętać, dlatego
najważniejsze elementy spisujemy.

Spisywanie scenariusza

Jeśli nie jesteśmy pewni własnych
umiejętności  improwizacji,  najlepiej
wszystkie miejsca, do których gracze
mogą  trafić,  narysować  w  postaci
mapy  i  opisać.  Dobrze  na  początek
ograniczyć  się  do  zamkniętej  spo-
łeczności, ułatwi to zapanowanie nad
wszystkim,  co  się  w czasie  sesji  bę-
dzie działo. Może to być górska do-
lina,  wioska,  statek,  oblężona twier-
dza albo nawet tylko samotna gospo-
da  na  trakcie.  Kiedy  dojdziemy  do
wprawy możemy sięgnąć po większe
wyzwania  –  całe  miasta  albo  kraje.
Warto  wtedy  prowadzić  w  świecie,
który bardzo dobrze znamy.

Nieliniowość nie oznacza zupełnej
improwizacji  i  braku  fabuły.  Aby
gracze  mieli  co  robić,  musimy  ich

wplątać w coś ciekawego. Zarysowu-
jemy zatem wstęp i tło – co się wy-
darzyło,  zanim  gracze  na  miejsce
przybyli.  Ktoś  został  zamordowany,
ukradziono cenny  artefakt,  pojawiła
się dziwna zaraza – warto wprowa-
dzić co najmniej jeden element, który
zapewni bohaterom zadanie do wy-
konania. Nie mogą się nudzić – a po-
winni mieć możliwość, jeśli się posta-
rają zapoznania się z wszystkimi niu-
ansami sytuacji, w którą zostali wpa-
kowani.

Kiedy mamy opisane miejsca akcji
następnym  krokiem  jest  stworzenie
postaci  napędzających  akcję.  Cza-
sem będzie  to  tylko pojedynczy an-
tagonista,  a  kiedy  indziej  cała  miej-
scowa  społeczność.  Trzeba  jednak
pamiętać, że im więcej ważnych po-
staci wprowadzimy, tym trudniej bę-
dzie  zapanować  nad wydarzeniami.
W czasie  sesji  musimy bowiem śle-
dzić co robią w danej chwili, aby re-
alistycznie ukazać przebieg akcji gra-
czom. Opisując graczy przemierzają-
cych leśną knieję, jednocześnie w głę-
bi  umysłu  zapisujemy  sobie  na
przykład, że w tym czasie duch sza-
lonego rycerza gnębiącego miejscową
ludzkość  zamordował  kolejną  ofiarę
– właściciela gospody, do której gra-
cze zmierzają.

Jak widać  czas  gra  ogromną rolę
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na sesji nieliniowej – wydarzenia nie
czekają, aż gracze grzecznie dojdą do
określonego  punktu.  Każda  zwłoka
może się okazać decydująca.

Każdą postać scenariusza opisuje-
my  poprzez  motywacje,  które  nią
kierują  –  co  zamierza,  jak  do  tego
podchodzi, co łączy ją z innymi po-
staciami. Dzięki temu w każdej chwi-
li  możemy na wyczucie  określić  jak
dana osoba zareaguje na akcje podej-
mowane  przez  graczy  albo  będące
wynikiem innych aktualnych wyda-
rzeń.  Ważne są  konflikty,  które na-
pędzają akcję – sprzeczne cele posta-

ci, odmienne poglądy. Jedne postacie
mogą być dla graczy przyjazne, inne
zamierzać  bohaterów  oszukać,  jesz-
cze inne snuć skomplikowane intry-
gi,  aby  osiągnąć  wymarzony  cel.
Pamiętajmy,  że  największymi  siłami
napędowymi  będą  zawsze  władza,
miłość  i  pieniądze.  Niezależnie  od
systemu.

Dobrze  narysowana  postać  może
pod  wpływem  graczy  zmienić  zda-
nie, zdradzić albo pomóc.

Na przykład: Syn drwala zadurzo-
ny w córce miejscowego księcia, pró-
bując  dostać  się  do  zamku,  by  po-
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rwać ukochaną, natknie się na zwłoki
rycerza, którego bohaterowie graczy
nie  zdołali  uratować  i  decyduje  się
zmienić taktykę i podać się za niego
przed księciem.

Spisując nie warto skupiać się na
szczegółach  i  planach,  jak  najwięcej
najlepiej pozostawić pamięci albo im-
prowizacji  w przygodzie nieliniowej
nigdy bowiem nie wiemy co się wy-
darzy.

Prowadzenie

Prowadząc  scenariusz  nieliniowy
cały czas musimy wiedzieć co robią
wszystkie ważne postaci. Gracze tra-
cą czas na jałowe rozmowy albo za-
bawę w gospodzie? W tym czasie an-
tagonista rekrutuje ludzi w pobliskiej
wiosce. Gracze ruszyli zabić potwora,
a nie dowiedzieli się wcześniej, że w
okolicy  grasują  dwa?  Być  może  ten
drugi w tym czasie morduje ludzi po
drugiej stronie rzeki.

Rysując  w wyobraźni  miejsce  ak-
cji, postaci i wszystkie konflikty, któ-
re narosły, zanim gracze pojawili się

na  miejscu,  tworzymy  zręby  do  sa-
monapędzającej  się  przygody,  gdzie
wszystko  naraz  wymyka  się  spod
kontroli, jednocześnie prowadzonych
jest kilka równoległych intryg, a gra-
cze  są  w środku sieci  zależności,  w
których każde działanie wywołuje la-
winę  wydarzeń.  Czasem  trudno  to
objąć, wtedy warto odłożyć mniej pil-
ne  elementy  do  przemyślenia  póź-
niej. Antagonista na razie znajduje się
w  zupełnie  innym  miejscu  niż  gra-
cze?  Nie  zastanawiamy  się  co  do-
kładnie  robi,  zakładamy,  że  na  to
znajdziemy  czas,  kiedy  dojdzie  do
jego spotkania z bohaterami.

Nie  zawsze  będziemy  w  stanie
nad  wszystkim  zapanować,  wtedy
trzeba  pamiętać,  że  nawet  w  takiej
sytuacji  wiemy  więcej  niż  gracze  i
możemy kilka wątków uprościć, od-
rzucić zupełnie albo poprosić o prze-
rwę i wszystko przemyśleć.

Najważniejsze,  by  się  dobrze  ba-
wić.  W  scenariuszu  nieliniowym
szansę  na  zaskakujące  zwroty  akcji
mają  nie  tylko  gracze,  ale  także
Mistrz Gry.
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CZYTANIE I FANTASTYKA

Książkowe wypalenie

Tomasz Kucza

Spotkaliście się z  wypaleniem książkowym? Blokadą czytania uniemożli-
wiającą pochłanianie kolejnych tomów ulubionej serii?

Czy przydarzyło Wam się kiedyś, że
po długich miesiącach czytania powieści
jedna po drugiej, nagle, gdy sięgnęliście
po następną okazało się,  że zdania nie
tworzą spójnej  całości,  każdy akapit  to
męka,  a  strony  przesuwają  się  coraz
wolniej  i  wolniej,  aż  wreszcie  musicie
książkę odłożyć? Co gorsza, gdy sięga-
cie po inną, wszystko się powtarza, jak-
byście  nagle  stracili  umiejętność  czyta-
nia albo wszystkie kartki zapisane były
dziwnym kodem?

Książkowe wypalenie może dotknąć
nawet najbardziej oddanego czytelnika,
który  w  normalnej  sytuacji  pochłania
stosy książek w przerwie między jedną
kanapką, a drugą. Powodem może być
przesycenie  –  zbyt  łapczywie  połykali-
śmy  słowa,  czytaliśmy  po  prostu  za
dużo,  za  szybko,  aż  mózg wykrzyknął
gromko  DOŚĆ,  LITOŚCI,  ZRÓBŻE
WRESZCIE PRZERWĘ. Czasem zaś sza-
lę przeważa jedna książka – nudna albo
za  bardzo  podobna  do  poprzednio
przeczytanych, albo tak emocjonalna, że
czujemy się nią zmęczeni, czy po prostu
tak powolna, że nas nuży.

W  pierwszym  przypadku  wydawać
się może, że najprostszy lek, to po pro-
stu  odpocząć,  nasze  zbiory  książek
przez  jakiś  czas  oglądać  tylko  przez
szybę, na półce, a w tym czasie zająć się
krzyżówkami,  grami  komputerowymi,
czy  po  prostu  sadzeniem,  tych,  no,
marchewek, że zacytuję dla żartu Misję
Kleopatra. Niestety sytuacja nie jest we-
soła. Szybko przekonujemy się, że odło-
żenie książek na półkę nie pomaga. Po
tygodniu,  miesiącu,  trzech  miesiącach
wypalenie nie mija, a my tęsknie spoglą-
damy na kolorowe tomiszcza, po które
sięgnąć nie mamy sił albo po prostu od-
wagi.

W drugim przypadku chowamy nie-
szczęsną książkę,  która była  powodem
naszego nieszczęścia, głęboko i zapomi-
namy na chwilę albo wyrzucamy z pa-
mięci  na  zawsze.  Ale  czy  to  pomoże?
Czy będziemy w stanie sięgnąć po inną
powieść? Nawet zupełnie inną? Innego
autora,  gatunku,  grubości,  jak  najbar-
dziej odmienną...? Nie zawsze. Czasem
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znów  będziemy  smętnie  spoglądać  na
strony  i  męczyć  sto  kartek  przez  ty-
dzień, dwa... aż uświadomimy sobie, że
wypalenie trwa, a my nadal nie potrafi-
my czytać.

Nie  chcę  podawać  się  za  eksperta,
mocne  książkowe  wypalenie  trzymało
mnie  w  życiu  co  najmniej  dwa  razy  i
wyjść  z  niego  było  ciężko –  ale  warto
próbować, bo to wspaniałe uczucie móc
znów usiąść z książką na wygodnym fo-
telu albo mniej wygodnym siedzeniu w
pociągu  czy  autobusie  albo  nawet  zu-
pełnie  niewygodnej  ławce  w  parku  i
zniknąć dla świata na kilka lub kilkana-
ście  godzin.  Wyłączyć  wszystko,  prze-
stać istnieć i wraz z bohaterami powie-
ści zanurzyć się w fantastycznym świe-
cie po uszy.

Najważniejsze  to,  kiedy  poczujemy,
że  ogarnia  nas  czytelnicza  niemoc,  nie
panikować, odłożyć książkę na bok i nie
starać się na siłę przebrnąć przez coraz
mniej  zrozumiałe  słowa  do  ostatniej
kartki.  Trzeba  odpocząć.  Zapomnieć  o
czytaniu przez tydzień, dwa lub nawet
miesiąc,  a  potem  ostrożnie  sięgać  po
różne lektury – najlepiej jak najbardziej
odmienne od powieści, która nas wypa-
liła.  A  jeśli  się  nie  udaje,  jeśli  kolejne
książki ciągną się bez końca i nie potra-
fimy ich skończyć, trzeba czytać kilka na
raz  –  jak  najbardziej  różnych,  thrillery
medyczne razem z książkami o  fizyce,
horrory  z  lekkim fantasy,  a  kryminały
razem  z  romansidłami,  nie  stronić  od

książek  popularnonaukowych  albo  na-
wet  biografii,  czy  podręczników  goto-
wania. Nie ograniczać się do dzieł wy-
bitnych, ale dla odmiany przeczytać ja-
kiś  szmatławiec.  Jeśli  książka  po  pięć-
dziesięciu lub stu stronach nas nie wcią-
gnie – sięgamy po następną. Do tej mo-
żemy kiedyś wrócić, gdy już się rozpra-
wimy na dobre z wypaleniem albo za-
pomnieć, jeśli nie jest tego warta.

Czasem  pomocą  może  być  czytanie
opowiadań  –  krótka  forma  nie  będzie
wiązała nas na długo, łatwiej wpisze się
w rozkład dnia i pozwoli przypomnieć
sobie co to znaczy dobra lektura nawet,
jeśli  mamy bardzo mało czasu.  Można
też przeznaczyć  na czytanie konkretny
czas – rano przed pracą albo wieczorem
przed snem, godzinę lub dwie,  w któ-
rych  zawsze,  codziennie  sięgamy  po
książkę. I stosować zasadę, o której pisa-
łem  wcześniej  –  odkładać  książkę  na
bok,  jeśli  nie  zainteresuje  nas  po  stu
stronach  i  sięgać  po  inną.  Pamiętajmy
jednak, by nie robić nic na siłę, by jesz-
cze bardziej się nie zniechęcić.

Możemy też sięgnąć po inne medium
– komiksy,  audiobooki,  czy zaintereso-
wać się czytnikami książek.

I  dla  otuchy  –  wypalenie  zawsze
mija,  a  przyjemność  z  lektury  szybko
zwróci  nam  wszelkie  nieprzyjemności,
jakie odczuwaliśmy próbując przebić się
przez książki w czasie, gdy jeszcze trwa-
ło.
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Quenta Valome

Tomasz Kucza

Opowiadanie Quenta Vallome to dość typowe fan-fiction, które napisałem
dawno temu pod wpływem Władcy Pierścieni. Zainspirowała mnie... mapa
Europy. Zauważyłem mianowicie duże podobieństwo węgierskich gór do
łańcucha otaczającego Mordor.  Po zlokalizowaniu gdzie musiałaby leżeć
Orodruina,  Góra Przeznaczenia odkryłem, że w Tokaju i  ze zdumieniem
wyczytałem, że miasteczko leży u podnóża wygasłego wulkanu... Opowia-
danie ukazało się drukiem w nieistniejącym już piśmie Science-Fiction (wi-
dać tak działam na czasopisma).

Na peronie

Pociąg sunął leniwie po torach, prze-
dzierając się przez zasłonę nocy z terko-
tem kół i zgrzytem przeżartych rdzą try-
bów. Witold zbudził się, gdy szczęknęły
drzwi przedziału.

– Bileciki do kontroli – ogłosił znużo-
nym głosem konduktor poprawiając tor-
bę  na  ramieniu  i  blokując  jedną  stopą
wciąż próbujące się zasunąć drzwi.

Starsza pani zajmująca z miejsca na-
przeciwko  podała  legitymację  rencisty.
Profesor pogmerał w podręcznej torbie.
Znalazł  bilet  wetknięty  między  dwa
zdjęcia, wyjął i podał konduktorowi. Po
namyśle zdjęcia też wyjął.

Przedstawiały figurę oka z kamienia
wulkanicznego,  którą  odkryli  z  Rober-
tem w Górach Bukowych.

– Dziękuję – kontroler oddał Witoldo-
wi bilet  uzupełniony dziwacznym gry-
zmołem.

Profesor skinął głową i w zamyśleniu
wetknął  bilet  do  kieszeni.  Spojrzał  na
pierwsze zdjęcie. Zrobili je przy wyko-
paliskach. Robert stał obok na wpół tyl-
ko  wykopanej  figury  z  głupkowatym
uśmiechem  na  twarzy.  Szczerzył  zęby
pokazując  brudnymi  od  ziemi  rękami
znalezisko.

Nie  znaleźli  odpowiedzi  na  pytanie
skąd pochodzi figura. Nie była na pew-
no  pozostałością  po  ludach  słowiań-
skich. Metoda węgla C14 wskazała na X
wiek przed naszą erą, ale od czasów Hi-
roszimy  i  Nagasaki  pozostawiała  ona
wiele  do  życzenia.  Witold  jej  nie  ufał.
Niestety żadna inna metoda nie mogła
się w tej  sytuacji  okazać przydatna Sa-
motna bryła kamienia w warstwie geo-
logicznej, którą zlokalizowali jako wcze-
sne średniowiecze pozostała dla nich za-
gadką. Robert przypuszczał, że stanowi
część  posągu  lokalnego  bożka.  Utrzy-
mywał też, że na kamieniu dostrzegalne
są ślady po krwawych ofiarach.

27



Ostatecznie  figurę  złożono  w  mu-
zeum  w  Miszkolc.  Drugie  ze  zdjęć
przedstawiało  ich  obu,  prof.  Roberta
Nehringa i prof.  Witolda Raczyńskiego
stojących przed eksponatem. Uśmiechali
się błyskając oczami do aparatu.

Witold odwrócił głowę w stronę okna
i  siedział  wpatrzony w swe odbicie  w
czarnej szybie. Pociąg mknął przed sie-
bie, od czasu do czasu w świetle mija-
nych latarni zamajaczył a to szary mur
pokryty graffiti i koślawymi napisami, a
to na wpół przewrócony płot stojący w
pustym polu lub anonimowy budynek o
jasnych oknach i pokrytych szarym na-
lotem  ścianach.  Gdy  pociąg  rozpoczął
hamowanie,  Witold  schował  zdjęcia  i
sięgnął  po  kurtkę.  Marcowe  wieczory
były jeszcze zimne.

Profesor wyszedł na pusty o tej porze
peron. Przez chwilę wdychał ciężkie od
zanieczyszczeń  powietrze.  Uśmiechnął
się do siebie i z jękiem podniósł walizkę.
Był w domu.

Obarczony bagażem skierował się ku
schodom prowadzącym do podziemne-
go przejścia pod peronem. Pomarańczo-
we światło latarni rozświetlało onirycz-
ny  krajobraz.  Witold  ziewnął.  Cieszył
się z powrotu do domu. Lubił archeolo-
gię i  długie badania, których podejmo-
wali się na Węgrzech wraz z Robertem,
ale  czasem tęsknił  za  brzmieniem pol-
skiego  języka  i  swojską  szarością  ślą-
skiego krajobrazu.

Odgłos jego kroków echem rozszedł
się  w  przejściu.  Witold  minął  jasno
oświetlone tablice informacyjne i skiero-
wał  się  ku  schodom prowadzącym do
wyjścia. Świetlówka zamigotała i zgasła
i  profesor  omal  nie  przewrócił  się  na
pierwszym stopniu.

Drogę zagrodziła mu ciemna sylwet-
ka.  Poczuł  nieprzyjemny  zapach  potu.
Próbował  wyminąć  nieznajomego,  gdy
ten ostro  szarpnął  go za ramię.  Z tyłu
ktoś zarechotał.

– Dawaj portfel, koleś – warknął nie-
znajomy.

Witold  wyczuł  zapach  alkoholu  w
jego  oddechu.  Próbował  się  wyrwać.
Nagle  oprych  się  odsunął.  Witold  wi-
dział w bladym, padającym z góry scho-
dów świetle zaskoczenie na jego twarzy.

Nieznajomy splunął na ziemię. Profe-
sor usłyszał tylko kilka plugawych prze-
kleństw  i  dwie  pary  nóg  oddaliły  się
szybko w głąb przejścia. Witold spojrzał
na szczyt schodów.

Stał  tam starzec.  Wysoki,  o  włosach
idealnie białych. Twarz pokrytą miał gę-
stą  siatką  zmarszczek.  Oczy  dziwne,
niebieskie  i  połyskujące.  Może  ma  so-
czewki kontaktowe – pomyślał Witold.

Podniósł  walizkę,  którą  upuścił  na
stopień,  gdy  zaatakował  go  bandyta.
Wyszedł na dworzec. Nigdzie w pobli-
żu nie widział starca, który przepłoszył
złodziei.  Wzruszył  ramionami.  Może
mu się przywidziało.
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Zaproszenie

Niedzielny wieczór 26 marca Witold
spędził jak zwykle w domu. Zaczął czy-
tać nudną pracę jednego ze swych stu-
dentów. Praca dotyczyła powiązań kul-
tu Peruna wśród Słowian wschodnich z
kultem Thora u German. W większości
składała się z cytatów z książek i arty-
kułów. Po kilkunastu minutach Witold
westchnął i odłożył pracę na stolik.

W telewizji także nie było nic cieka-
wego. Na większości programów emito-
wane były reklamy, na jedynce profesor
natknął się na Wiadomości.

–  … zapowiedział  prezydent  Egiptu
Hosni  Mubarak.  –  zakończyła  prezen-
terka. – Wieczorem, 25 marca, o godzi-
nie 18:33 w słynnym z doskonałych win
mieście  Tokaj  na  Węgrzech  doszło  do
lokalnego trzęsienia ziemi.

Witold  zaciekawił  się.  Nie  słyszał
jeszcze,  by  na  Węgrzech  występowały
trzęsienia ziemi.

– Wstrząsy tektoniczne były prawdo-
podobnie pochodzenia wulkanicznego –
kontynuowała  monotonnym  głosem
prezenterka.  –  Naukowcy  zapewniają,
że  wulkan Tokaj  jest  wulkanem całko-
wicie wygasłym. Snują przypuszczenia,
że trzęsienie ziemi zostało spowodowa-
ne  nagromadzeniem  gazów  w  głęb-
szych warstwach tektonicznych. W wy-
niku  wstrząsów  zniszczonych  zostało
kilka  słynnych  piwnic  do  przechowy-
wania  win.  Część  stoku  góry  osunęła

się, odkrywając pozostałości po średnio-
wiecznej  zabudowie.  Archeolodzy  z
Uniwersytetu w Miszkolc zabezpieczyli
teren. Badania nad ruinami trwają.

Witold wyłączył telewizor.

„Archeolodzy  z  Uniwersytetu  w
Miszkolc” – to nie mógł być nikt inny
tylko  Robert  i  jego  ekipa.  Witold  się
przeciągnął. Upłynęły zaledwie dwa ty-
godnie  od  kiedy  ostatnio  był  na  Wę-
grzech, ale jeśli Robert odkryje coś cie-
kawego na pewno zaprosi go ponownie.
Witold nie miał zamiaru odmawiać.

I  nie  odmówił.  Rankiem  w  ponie-
działek, zanim jeszcze zdążył na dobre
się rozbudzić, zadzwonił Robert. W po-
łudnie profesor był już na stacji i kupo-
wał bilet do Miszkolc. Nie mógł przega-
pić takiej okazji.

Tokaj

Tokaj był małym miasteczkiem leżą-
cym nad brzegami rzeki Bodrog w pół-
nocnych Węgrzech. Nad zabudowania-
mi piętrzyła się góra Tokaj zwana Wiel-
kim  Wzgórzem.  Był  to  stożek  dawno
wygasłego  wulkanu.  Pociąg  sunął  po-
woli wzdłuż iskrzącej w świetle wiosen-
nego  słońca  rzeki.  Za  oknem migotały
białe domy o dachach krytych czerwoną
dachówką.

Na  dworcu  Witold  zapytał  o  drogę
do hotelu, który polecił mu Robert. Udał
się tam pieszo, hotel  znajdował się bo-
wiem zaledwie dziesięć minut drogi od
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stacji kolejowej. Wynajął pokój i zapytał
o archeologów.

– Archeolodzy z Miszkolc? – ożywił
się  recepcjonista.  –  Wyszli  wczesnym
rankiem.  Pracują  na  Kopaszhegy,  przy
usypisku,  które  powstało  po  przed-
wczorajszych wstrząsach. Wie pan, tak
nami zatrzęsło, że myślałem, że szyby w
oknach powypadają, ale szczęśliwie…

– Tak, dziękuję – uśmiechnął się Wi-
told przerywając monolog recepcjonisty.

Bagaż zostawił w pokoju, przebrał się
i z rześką duszą skierował ku wnoszącej
się za miastem górze. Kopaszhegy zna-
czyło po węgiersku Łysa Góra – tak na-
zywano wzgórze Tokaj.

Drogę na szczyt  znalazł  bez proble-
mu, zaraz też dostrzegł pierwsze ślady
działalności  Roberta.  Ścieżka  była  za-
mknięta żółtą wstęgą z napisem „Wstęp
tylko  dla  upoważnionych  –  prace  wy-
kopaliskowe”.  Witold  przeszedł  pod
nią.

Szybko odnalazł rozłożony tuż przy
drodze obóz. Obóz składał się z dwóch
namiotów,  które  kryły  w  sobie  oprzy-
rządowanie i śpiwory. Rankiem nikt nie
krzątał się w pobliżu, na uboczu stał pu-
sty  jeep  Roberta.  Witold  rozpoznał  go
od razu – był to chyba jedyny w swym
rodzaju jaskrawo pomarańczowy jeep z
napisem „Kopnij mnie w dupę” na tyl-
nym zderzaku.

Z jednego z namiotów wyszedł z pa-
telnią w ręce wysoki,  brodaty mężczy-

zna w okularach z brązowymi szkłami.
Był to János Kanov, bliski znajomy Ro-
berta. Witold pomachał mu ręką. Znali
się  dobrze,  często  razem  pracowali.
János był jednym z archeologów, którzy
pracowali przy odkrywce w Górach Bu-
kowych.

–  Witold  Raczyński?  –  upewnił  się
János podając mu rękę. – Miło mi. Nie
spodziewaliśmy  się  ciebie  tak  szybko.
Robert jest przy ruinach.

– Chętnie do niego dołączę.

János wskazał patelnią wejście do na-
miotu.

–  Pewnie  ledwo  przyjechałeś.  Zjesz
jajecznicę?

– Z przyjemnością.

– Tego się obawiałem – roześmiał się
János. – Bagaże zostawiłeś w hotelu?

– Tak, wynająłem pokój na kilka dni.

– Możesz zamieszkać w obozie. Miej-
sca  mamy  w  bród.  Miało  być  o  dwie
osoby więcej, ale grypa ich zmogła.

János  przyniósł  trochę  białego  jak
śnieg  chleba  i  pochłonęli  jajecznicę  w
kilka chwil,  siedząc na pniakach przed
namiotem.

–  Zostawiliście  coś  dla  mnie,  czy
wszystko już odkryliście? – zapytał mla-
skając Witold.

– Ledwie rozpoczęliśmy. Człowieku,
jesteśmy tu dopiero od dwóch dni. Dzię-
ki Robertowi przyjechaliśmy już pół go-
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dziny po tych wstrząsach, ale na począt-
ku nic  nie  mogliśmy zrobić.  Zabezpie-
czyliśmy teren, ale gapiów i reporterów
było w cholerę.

– Wyobrażam sobie. Trzęsienie ziemi
w Tokaju. Kto by się spodziewał? Pew-
nie lokalne gazety będą miały temat na
długie miesiące.

– Ja się tam na trzęsieniach nie znam.
Zapytaj Mihály’ego. On wszystko wyja-
śni. Nawet więcej niż będziesz chciał –
János obtarł brodę.

– Mihály Tátrais, ten geolog? Jest tu-
taj?

– Znasz go?

–  Chodziliśmy  razem  na  studia.  W
Miszkolc.

–  Tak,  zapomniałem.  Ty,  Mihály  i
Robert, no nie?

– Zgadza się.

– To pewnie znasz też Rimmana.

– Niski blondyn z brzuszkiem jak cię-
żarna kobieta?

– Józef Rimman we własnej osobie –
roześmiał się János. – Ale my tu gadu,
gadu, a oni tam ciężko pracują. Chodź,
pokażę ci wykopaliska. Przebierz się w
jakieś  łachy,  bo  robota  cię  nie  minie.
Aha, zapomniałem, że bagaż zostawiłeś
w hotelu. Zaraz znajdę dla ciebie jakieś
wysłużone ubranko, a twoje rzeczy ścią-
gniemy po południu.

Witold  skinął  głową  rozglądając  się

po obozie. Dzień był chłodny i profesor
zadrżał.  Ponury,  gładko  ścięty  wierz-
chołek wzgórza czarnym cieniem wzno-
sił  się nad obozem. Szare drzewa falo-
wały na niewyczuwalnym wietrze.

Wykopaliska

– Tu osunęła się ziemia – János wska-
zał  na  gładko  ściętą  ścianę.  Daleko  w
dole widać było dwie sylwetki.  Witold
rozpoznał  Mihály’ego  i  Józefa  Rimma-
na.

– Czym się zajmują?

– Tam w dole? – János zmrużył oczy i
poprawił okulary. – Pokażę ci później.

Stromą  ścieżką  wzdłuż  krawędzi
urwiska udali się prawie na sam szczyt
Wielkiego Wzgórza. Tutaj także wstrząs
narobił  szkód.  Część  drzew była  poła-
mana, a polanka na szczycie zapadła się
w głąb tworząc głęboki na kilka metrów
dół. Wyrwę otaczała żółta taśma, zaś w
środku ze szpadlem w dłoni stał zamy-
ślony Robert.

Nie  zauważył  ich.  Przykucnął  i  w
skupieniu oczyszczał z ziemi wyszczer-
biony  kawał  kamienia.  Dostrzegła  ich
jednak kobieta, która paliła w skupieniu
papierosa  stojąc  o  krok  od  krawędzi
dołu.

– Jánosie? – kobieta rzuciła papierosa
na ziemię i zdusiła ogień butem. – Kogo
przyprowadziłeś? – zaciekawiła się.

Podchodząc  wycierała  umazane  zie-
mią dłonie o ubranie.
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– Witold Raczyński – przedstawił się
profesor podając rękę.

Kobieta uścisnęła ją z uśmiechem.

– A! Robert mówił, że się zjawisz. Wi-
taj w Tokaju.

– Jesteś… – Witold zawahał się.

– Lucyna Kanov – przedstawiła się.

–  Profesor  Lucyna  Kanov  –  dodał
János. – Moja żona.

– Miło panią poznać – przywitał się
Witold.  –  Robert  jak  zwykle  zapraco-
wany!

–  Nawet  was  nie  zauważył,  tak  się
przejął tym znaleziskiem.

– Ci...  – uciszył ją János. – Powiemy
mu później.

Robert usłyszał wreszcie dochodzące
z  góry  głosy.  Odwrócił  głowę.  Przez
chwilę  wpatrywał  się  w  ich  stronę.
Wreszcie wytarł dłonie i założył okula-
ry. Uśmiechnął się z dołu.

–  Witold!  Szybko  się  zjawiłeś!  –
krzyknął.

– Wyruszyłem zaraz po twoim telefo-
nie.

– Zejdź tu na dół, to pokażę ci coś, co
przebija figurę z Bukowych.

Robert  nie  musiał  dwa razy  powta-
rzać.  Witold  przeszedł  pod  taśmą  i
zbiegł  po stromym zboczu na dół  wy-
krotu.

– Widzisz te kamienie? – Robert po-

wiódł ręką wokoło.

Częściowo oczyszczone z ziemi ukła-
dały się w krąg o promieniu pięciu me-
trów. Widoczny był tylko niewielki wy-
cinek koła, reszta przykryta była ziemią.

– Wstrząsy odkryły przed nami fun-
damenty  starożytnej  budowli.  Przy-
puszczam, że jest to fragment baszty z
niewielkiej twierdzy stojącej niegdyś na
szczycie Tokaju.

–  Fascynujące!  –  Witold pochylił  się
nad  jednym  z  oczyszczanych  właśnie
przez Roberta kamieni.

– Przyjrzyj się dokładnie ich fakturze.
Przypuszczam,  że  były  wydobywane
daleko  stąd.  A  spójrz  tutaj  –  Robert
przeszedł do drugiej części wykrotu.

Wskazał na stopiony, żelazny przed-
miot.

– Podejrzewam, że była to furtka pie-
ca. Możliwe, że dawni mieszkańcy oko-
lic Tokaju mieli tutaj swoją hutę. Może
wykorzystywali  naturalne  ciepło  wul-
kanu? Spytam Mihály’ego, czy to możli-
we.  Znalazłem kilka kawałków metalu
wyglądającego na stop żelaza. Pokażę ci
później.

– Sprawdzaliście już ich wiek?

– Wysłałem kilka próbek do laborato-
rium – skinął głową Robert.  – Powinni
do tygodnia dać odpowiedź.

Witold rozejrzał się wokoło.

– Tu jest roboty na kilka miesięcy. Je-
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steśmy tylko my?

– Miszkolc przyśle nam niedługo asy-
stentów.  Śpieszyło  mi  się,  więc  co  się
dało, już przetransportowałem.

– Lucyna i János mówili  coś o wiel-
kim odkryciu.

– Co ci powiedzieli?

– Robili z tego tajemnicę.

–  Pokażę  ci  po  obiedzie.  Mihály  i
Rimman się tym zajmują.

– Widziałem. W dole urwiska?

– Tak – powiedział Robert, ale więcej
Witold nie zdołał z niego wyciągnąć.

Znalezisko

Po obiedzie złożonym z zimnej pizzy
Robert  zaprowadził  Witolda  do  „ich
znaleziska”.  Aby  zejść  w  dół  urwiska,
musieli nadrobić sporo drogi. Usypisko
było zbyt strome i niebezpieczne, by ry-
zykować  bezpośrednie  zejście.  Stracili
kilkanaście  minut  czasu,  ale  dotarli  na
dół w miarę łagodną ścieżką.

Józef Rimman już tam był, zabrał bo-
wiem jedzenie ze sobą i  nie wracał do
obozu.  Małą  miotełką  oczyszczał  jakiś
przedmiot  ukryty  w  czarnej,  zastygłej
lawie. Robert i  Witold wspięli  się,  bro-
dząc  w piasku  i  pokruszonych  kawał-
kach zakrzepłej magmy, do stanowiska
zajmowanego przez Józefa.

– Józef! Jak ci się pracuje? – zagadnął
Robert.

Rimman  podskoczył,  śmiesznie  po-
trząsając obfitym brzuchem. Z tłustych
rąk wypuścił miotełkę.

– Jezu, ale mnie nastraszyliście – jęk-
nął. – Ładnie to tak nachodzić biednego
człowieka?

– Przepraszam – uśmiechnął się Ro-
bert. – Przyprowadziłem ci kogoś do po-
mocy.

Rimman zmierzył Witolda wzrokiem.

– My się chyba znamy – burknął nie-
pewnie.

– Witold Raczyński – przedstawił się
archeolog.

– Aaa... – mruknął Rimman.

Odłożył miotełkę na koc i wziął apa-
rat fotograficzny.

– Pewnie przyszedłeś obejrzeć szkie-
let?

Witold  westchnął  zaskoczony.  Z
czarnej, wulkanicznej skały, przed którą
siedział  Rimman,  wystawała  wypole-
rowana,  ciemnobrązowa  czaszka.  Na
skale poniżej widać było niewyraźny za-
rys ręki.

– Niesamowite – szepnął.

– Odkrycie sezonu – mrugnął okiem
Rimman. Przyłożył aparat do oka. Lam-
pa błyskowa mignęła i zgasła.
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– Widzisz tutaj  część ciemieniową –
zaczął Józef tonem wykładu – i segment
oczodołu.  Staram  się  właśnie  oczyścić
dalszą część, by było widoczne uzębie-
nie. Już teraz jednak da się zauważyć…

– Jest jakaś dziwna – Witold pokręcił
głową.

–  Zniekształcona  –  przytaknął  Rim-
man. – Nie wiem, jak przetrwała pośród
roztopionej  magmy, może Mihály nam
to  wyjaśni,  łatwo  jednak  można  do-
strzec,  że  nie  jest  to  typowa,  ludzka
czaszka.

– Kość skroniowa jest wgłębiona.

–  To  może  być  efekt  uderzenia,  ale
nie widzę żadnych tego śladów. Mogą
to też być zmiany genetyczne. Przyjrzyj
się widocznej części  szczęki  – Rimman
powiódł  tłustym  paluchem  po  zaryso-
wanej  kości.  –  Uzębienie  jest  bardzo
ostre, a kły zbyt długie.

– Czyżby sam Dracula? – zaśmiał się
Witold.

– Prędzej jego syn – wtrącił Robert.

– Tak – zgodził się Rimman. – Dziwię
się, że Witold nie zauważył tego wcze-
śniej. Czaszka jest bardzo mała. Musiała
należeć do małego dziecka.

– Datowanie?

– Nie wiem, czy da się coś zrobić –
wzruszył ramionami Rimman. – Metoda
C14 wykluczona.

– Mihály zapewnia, że szkielet zato-
piony jest w magmie pochodzącej z co
najmniej drugiego tysiąclecia przed na-
szą erą – wtrącił Robert.

– To… – zaniemówił Witold.

– Ważne odkrycie – dokończył za nie-
go Rimman.

– Co najmniej – roześmiał się Robert.

Witold otrząsnął się, gdy przez plecy
przebiegł  mu  zimny  dreszcz.  Pusty
oczodół  anonimowego  szkieletu  wpa-
trywał się w niego. Profesor przysiągł-
by, że czuje na sobie wzrok pradawnego
człowieka. Wrażenie minęło równie na-
gle jak przyszło. Witold roześmiał się.

– Trzeba to uczcić – poklepał Rimma-
na po plecach.

On

Wpatrywał  się  w  rozmawiających
mężczyzn. Zazdrościł im ich materialno-
ści.  Rozmawiali,  śmiali  się.  Zbliżył  się
do nich. Słońce raniło go i z wielkim tru-
dem  zmusił  się  do  opuszczenia  schro-
nienia u korzeni gór.
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Stali nad jego skarbem. Niedługo go
wydobędą,  a  wtedy…  Znów  odzyska
swe  siły.  Odzyska  moc,  którą  utracił
właśnie przez ludzi. Powróci teraz, gdy
śmiertelnicy  stali  się  słabsi,  podatniejsi
na Jego wpływy.

Czuł bliskość skarbu i skarb wyczu-
wał Jego. Pozdrawiał swego twórcę.

Śmiertelnicy  oddalili  się.  Patrzył  ich
śladem,  aż  znikli  między  drzewami  i
jeszcze długo po tym.

W obozie

W obozie zebrali się wszyscy. Lucyna
i  János  Kanov,  Mihály  Tátrais,  Józef
Rimman, Robert oraz Witold.

–  Gdy przybędzie  ekipa  z  Miszkolc
wytniemy  szkielet  razem  ze  skałą  i
oczyścimy  go  w  laboratorium  –  Józef
spałaszował  ostatni  kawałek  pizzy.  –
Zobaczycie, co to będzie za odkrycie!

– My tu gadu, gadu – przerwał mu
Robert – a Witold pewnie nawet nie wie,
że János ma dziś urodziny. Można po-
wiedzieć, że ten szkielet spadł mu z nie-
ba jak prezent.

–  Najlepszy  prezent  jaki  kiedykol-
wiek dostałem – wykrzyknął podnieco-
ny János.

Józef  wydobył  skądś  pełną  butelkę
tokajskiego  wina.  Na  widok  „Tokaj
Aszu” Witoldowi zalśniły oczy.

– Trzeba to uczcić – Józef wzniósł bu-
telkę do góry w niemym toaście.

– Znalezisko?

– Nie, urodziny.

Późną  nocą  Witolda  rozbudził  jakiś
hałas. Otworzył niechętnie oczy. U wyj-
ścia  z  namiotu  stał  Rimman i  ładował
do plecaka narzędzia. Gdy ujrzał, że Wi-
told nie śpi, skinął mu głową.

– Gdzie się wybierasz? – zapytał ro-
zespany Witold.

– Robota czeka – szepnął Rimman.

– W nocy?

–  Mam  lampy  –  potrząsnął  pleca-
kiem.

– Nie lepiej poczekać na ekipę?

–  Żeby  sprzątnęli  nam  sprzed  nosa
takie odkrycie?

– Idę z tobą.

– Zgoda – wzruszył ramionami Józef.
– Bylebyś nie przeszkadzał.

Szkielet

Józef  zajęty  pracą  milczał.  W  gru-
bych,  na  pierwszy  rzut  oka  nieporad-
nych palcach,  dłuto  i  pędzelek  do  od-
garniania pyłu poruszały się z niesamo-
witą szybkością. Groteskowe cienie rzu-
cane  na  skalną  ścianę  przez  archeolo-
gów przypominały dwóch skulonych z
zimna trollów siedzących przy ognisku.
Witold  przyglądał  się  zafascynowany
błyskawicznym ruchom Józefa. Co jakiś
czas, na znak archeologa ustawiał lampę
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błyskową i robił zdjęcie coraz lepiej wi-
docznemu  zarysowi  ludzkiej  postaci.
Błysk niczym uderzenie pioruna rozja-
śniał  okolicę.  Na  chwilę  halogenowa
lampa ustawiona przez Józefa zdawała
się przygasać.

Szkielet był coraz lepiej widoczny. Jó-
zef uparł się, by przynajmniej część pra-
cy wykonać zanim przybędzie  ekipa z
lampami rentgena i wycinarkami. Teraz
Józef  skupił  się  na  dziwnie  wygiętej
ręce. Kości łokciowa i promieniowa kry-
ły się w skale, ale dłoń była doskonale
widoczna.  Rączka,  wielkości  ręki
dziecka,  ale  o  nieproporcjonalnie  dłu-
gich kościach, była zaciśnięta, jakby pra-
dawny człowiek, zanim jego ciało zalała
wrząca lawa, starał się uratować coś, co
trzymał w dłoni.

– Ja w ogóle nie wiem, jak ten szkielet
to przetrwał – mruknął Józef. – Wrząca
lawa powinna spalić kości na popiół. Te
wprawdzie  są  sczerniałe,  ale  jednocze-
śnie  w  pewien  sposób  utwardzone.
Może spowodowała to jakaś substancja
obecna  w  magmie,  a  może  po  prostu
lawa gwałtownie  zastygła  tuż  po tym,
jak zabiła tego nieszczęśnika?

Witold  pokiwał  głową.  Był  śpiący.
Nie miał ochoty na rozmowę.

Wydawało mu się, że puste oczodoły
zatopionego  w  zastygłej  lawie  karła-
dziecka  sprzed  tysięcy  lat  się  w niego
wpatrują. Widział w nich przerażenie i
triumf.  Dwa  zupełnie  nie  pasujące  do

siebie  uczucia.  Otrząsnął  się  z  zimna.
Noc nie była dobrą porą do pracy. Noc
była  porą  nietoperzy  i  ciem,  których
mnóstwo  zleciało  się  do  halogenowej
lampy.

– Ciekawe co zaciskał w dłoni – za-
mruczał Józef.

Witold  ziewnął.  Był  już  zmęczony.
Do świtu pozostało jeszcze kilka godzin.
Drzewa  za  kołem  światła  poruszały
wolno gałęziami w usypiającym, upior-
nym  tańcu.  Liście  szeleściły  cichutko,
niepewnie.

– Wracam do obozu. Prześpię się tro-
chę  –  powiedział  Witold.  Józef  skinął
głową nie przerywając pracy.

Witold zrobił ostatnie zdjęcie i skiero-
wał się do obozu. Gdy wyszedł z kręgu
światła  roztaczanego  przez  lampę,  po-
czuł się nieswojo. Roześmiał się nerwo-
wo. Czyżby bał się ciemności?

Na leśnej ścieżce usłyszał czyjeś kro-
ki. Serce drgnęło mu z przestrachu, za-
raz jednak się opanował. Zapewne ktoś
z obozu wybrał się na nocny spacer.

Witold  wrócił  do  namiotu.  Przekro-
czył zwiniętego w śpiworze Mihály’ego
i zaszył się we własnym legowisku. Za-
uważył jeszcze, że Lucyna śpi sama, to
pewnie  János  wyszedł  na  zewnątrz.
Oczy  mu  się  zamknęły  i  momentalnie
zasnął.

Ash Nazg

Józef  poruszał  się  coraz  szybciej.  Z
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zapamiętaniem uderzał dłutem w skałę,
próbując  wydrzeć  zatopioną w niej  ta-
jemnicę.  „Co  on  zaciska  w  dłoni?”  –
przemknęło mu przez myśl. Złapał mło-
tek i szybkimi uderzeniami, nie zważa-
jąc, że niszczy kawałki szkieletu, próbo-
wał dostać się do wnętrza dłoni.

Poczuł na plecach czyjś wzrok. Obej-
rzał  się.  Za  kręgiem  światła  dostrzegł
ruch.

– To mi się tylko wydaje – mruknął
do siebie. – Wnętrze dłoni. Co tam jest?

Ogarniało  go  coraz  większe  prze-
świadczenie,  że  MUSI  sprawdzić,  co
znajduje się w dłoni szkieletu. Jego od-
dech przyspieszył z podniecenia. To bę-
dzie odkrycie! Z okrzykiem wściekłości
rąbnął  młotkiem,  odłupując  kawał  za-
stygłej  magmy razem z ręką  szkieletu.
Uderzył  młotkiem  w  leżącą  na  ziemi
bryłę.  Jest!  Wśród rozsypanych  kawał-
ków kości i kamieni dostrzegł błysk zło-
ta.  Mała  grudka  połyskiwała  kusząc
wzrok. Józef zacisnął na niej dłoń.

Podniósł znalezisko do oczu. Grudka
złota. Stopiona, niekształtna grudka. Ze-
rwał się wiatr. Liście zaszumiały w po-
dmuchach wichury. Gdzieś w dali zahu-
kała spłoszona sowa. Lampa przewróci-
ła się i świeciła teraz w górę. W ciemno-
ściach  Józefowi  zdawało  się,  że  jego
dłoń, zaciśnięta na znalezionym złocie,
jaśnieje wewnętrznym światłem.

– Ash nazg durbatuluk – powiedział
głośno do siebie. Nie wiedział co mówi.
Te słowa same przyszły mu na myśl.

– Józef? To ty? – W krąg światła we-
szła jakaś ciemna postać.

– Ash nazg gimbatul – krzyknął.

– Józef, co ty wygadujesz?

–  Ash  nazg  thrakatuluk.  Agh  bu-
rzum, ishi krimpatul.

Józef wzniósł do góry jaśniejącą dłoń.

– Co to jest? – zapytał János.

Archeolog  nagle  zmalał.  Przycisnął
dłoń z grudką złota do piersi.

– Znalazłem – odpowiedział.

János  zaciekawiony  podszedł  bliżej.
Czuł się nieswojo. Zimny wiatr rozwie-
wał mu kurtkę.

– Mogę zobaczyć?

Józef pokazał mu grudkę. János wes-
tchnął ze zdumienia.

– Daj mi.

– Dlaczego? – Józef cofnął się o krok.

–  Mam  dzisiaj  urodziny.  To  będzie
mój urodzinowy prezent.

–  Nie  –  Józef  cofnął  się  do  tyłu,  aż
plecami dotknął  skalnej  ściany.  Przyci-
skał złoto do piersi. – To moje znalezi-
sko. Mój skarb.

– Musisz mi to dać. Są moje urodziny.

János  schylił  się  i  podniósł  z  ziemi
młotek. Józef próbował umknąć mu pod
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ramieniem, ale młotek opadł raz i drugi.
Bryznęła krew i mózg. Archeolog upadł
na ziemię. Martwa ręka nadal zaciskała
znalezisko.

János pochylił się nad trupem. Poma-
gając sobie dłutem, wydobył z dłoni Jó-
zefa złotą grudkę. Zafascynowany przy-
glądał się jej w halogenowym blasku.

Wypadek

Witolda zbudził odległy hałas. Otwo-
rzył oczy i natychmiast skoczył na rów-
ne nogi. Huk ustał po kilku sekundach.

– Co to było? – zapytała Lucyna, pod-
nosząc  się  na  nogi.  Ze  swego  śpiwora
wygramolił się Mihály. Robert wyszedł
na zewnątrz.

– To brzmiało jakby… - urwał. – Je-
zus, Maria, János, co się stało? – jęknął
nagle Robert.

– János? – zaniepokojona Lucyna wy-
biegła z namiotu. Witold wyszedł zaraz
za nią.

János był brudny od pyłu i ziemi. Dy-
szał ciężko, jak po długim biegu. Przez
chwilę nie mógł złapać oddechu.

–  Zaa…  Zawaliła  się…  –  Ręce  mu
drżały.

– Co? Ściana? – domyślił się Mihály.

János pokiwał głową.

– Józef…

– O, cholera - krzyknął nagle Witold.

– Józef pracował przy szkielecie, jeśli był
tam, gdy… – nie dokończył.

Lucyna z  Jánosem zostali  w obozie.
Witold, Robert i Mihály wzięli łopaty i
ruszyli  biegiem  w  kierunku  urwiska.
Już z daleka dostrzegli, że ściana się za-
rwała.  Miejsce  pracy  Józefa,  miejsce
gdzie znajdował się szkielet,  leżało za-
sypane tonami skał.

– O, Boże… – szepnął Robert.  Przez
kilka minut gorączkowo próbowali ko-
pać,  łudząc  się,  że  dosięgną  skrytego
pod gruzem ciała Józefa. Szybko jednak
się opamiętali.

–  Musimy  zawiadomić  policję  i  po-
gotowie, i straż, i… – Robert urwał. Ręce
mu drżały. – Cholera – powiedział. Zro-
zumiał  nagle,  co  oznacza  taki  rozgłos
dla dalszych badań w tym regionie.

Morderca

Mimo śmierci  Józefa,  archeologowie
nie przerwali badań. Nie poinformowali
też  nikogo o  tragedii.  Chcieli  najpierw
zakończyć wstępne zabezpieczenie tere-
nu  wokół  ruin  na  wzgórzu.  Szkielet
dziecka wydawał się być dla nich stra-
cony –  osunięcie  się  ziemi  musiało  go
zniszczyć.  Mogli  liczyć  co najwyżej  na
wydobycie  kilku  kawałków  kości.  Nie
mówili o wypadku. Woleli nie wspomi-
nać  Józefa  Rimmana.  János  po  śmierci
archeologa zamknął się w sobie i godzi-
nami przesiadywał w namiocie.

Ciało  Józefa  znaleźli  wieczorem  na-
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stępnego dnia. Pierwszym, co zauważy-
li Witold z Robertem, była wystająca z
ziemi ręka Józefa. Szybko odkopali całe
ciało.

–  Jasna  cholera  –  westchnął  Robert
pokazując na głowę trupa.

Czaszka była rozłupana na pół. Mógł
to  zrobić  spadający z wysoka głaz,  ale
młotek leżący w środku wskazywał na
coś innego.

Zmuszeni  byli  zawiadomić  policję.
Ciało zabrano.

Gdy  archeologowie  zebrali  się  w
namiocie, Witold odchrząknął.

– Wiecie już w jakim stanie znalezio-
no Józefa. Zgadzacie się też ze mną, że
Józef sam nie wbił sobie młotka w gło-
wę.

– Co ty sugerujesz? – Mihály zmarsz-
czył brwi. Lucyna jęknęła zdumiona.

– Wśród nas jest morderca.

–  Gówno prawda –  oburzył  się  Mi-
hály. – To nie mógł być nikt z nas. To
był ktoś z zewnątrz.

–  Przypadkowy  przechodzeń?  –  za-
kpił Robert.

Mihály wzruszył ramionami.

– Zostawmy to tutejszej policji.

– Moglibyśmy chociaż ustalić, co każ-
dy z nas robił w noc wypadku.

–  Spałam!  –  oświadczyła  stanowczo
Lucyna.

– Ja wyszedłem z Józefem – odezwał
się zmienionym głosem Witold. – Poma-
gałem mu przy oczyszczaniu szkieletu.
Robiłem  zdjęcia.  Jestem  głównym  po-
dejrzanym – uśmiechnął się niewesoło.

– Czy ktoś jeszcze wychodził w nocy?
– zapytał Robert.

– Nikt – Lucyna wzruszyła ramiona-
mi. Minę miała niepewną.

– A János? – zapytał Mihály.

– Gdy wracałem, chyba minęliśmy się
w lesie, nie wiem – mruknął Witold.

– A potem tak nagle przybiegł zaraz
po tym, jak osypała się ziemia… – za-
uważył Robert.

–  Co  wy  sugerujecie!?  –  krzyknęła
Lucyna. – János na pewno…

– A gdzie on jest?

W  namiocie  ucichło.  Witold  był
pewny, że jeszcze przed chwilą widział
Jánosa piszącego zawzięcie przy stoliku
w kącie namiotu.

– Na pewno poszedł, bo nie mógł słu-
chać waszych posądzeń – warknęła Lu-
cyna. – Jesteście okropni.

Na zewnątrz rozległ się dźwięk zapa-
lanego silnika.

–  Mój  jeep  –  Robert  zerwał  się  na
nogi.

Gdy wybiegli z namiotu, było już za
późno. Ujrzeli tylko światła oddalające-
go się samochodu i napis: „Kopnij mnie
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w dupę” na zderzaku.

– Cholera! Ukradł mój wóz.

– Ale János… – zaczął Mihály. Urwał
widząc  wyraz  twarzy Lucyny.  Kobieta
pobladła na twarzy i zacisnęła wargi w
wąską linię.

– Na pewno miał jakiś powód – wy-
szeptała.  –  Zabrał  jeepa,  bo musiał  coś
sprawdzić. Albo…

Witold  wrócił  do  namiotu.  To  było
dla niego zbyt dużo jak na jeden dzień.

–  Musimy  zawiadomić  policję  –
krzyknął do nich. Wtedy zauważył zapi-
sane  drobnym maczkiem  kartki  leżące
na  małym  rozkładanym  stoliku.  Od
razu rozpoznał charakter pisma Jánosa.

– Lepiej tu przyjdźcie – powiedział. –
Chyba coś znalazłem.

W milczeniu skupili  się nad rękopi-
sem…

Raport Jánosa

8:03

Przedmiot badań wydaje się ciepły w
dotyku. Wygląda jak grudka złota. Pięk-
nie błyszczy. Gdy Józef dał mi go w uro-
dzinowym prezencie  przedmiot  wyda-
wał się jeszcze cieplejszy.

10:45

Odnoszę wrażenie, że mój skarb jest
bardzo twardy.  Nie odważyłem się  go
wystawiać na próbę, ale przypuszczam,

że jest o wiele wytrzymalszy niż złoto.
Jest wielkości paznokcia.

14:24

Zaryzykowałem  podgrzanie  mojego
skarbu płomieniem świecy. Jego tempe-
ratura  mimo  tej  próby  nie  wzrosła.
Wręcz  przeciwnie.  Jest  teraz  bardzo
chłodny. Wydaje się nieco większy.

17:20

Zauważyłem, że w środku ma otwór.
Wcześniej  go nie było.  To dziwne. Jest
całkiem zimny. Wygląda jakby był wy-
konany ze złota.

20:43

Bez  wątpienia  otwór  w  środku  jest
większy  niż  przedtem.  Przedmiot  wy-
gląda trochę jak obręcz, ale nie mam w
tym względzie pewności.

21:14

Czy oni nie wiedzą,  że Józef dał mi
go  w prezencie?  A  potem miał  wypa-
dek. Tak. Tylko nieszczęśliwy wypadek.
Osunęła się ziemia. Tak. Będą nam pró-
bowali odebrać mój skarb. Nie możemy
na to pozwolić. Może gdybyśmy założy-
li mój skarb na palec…

Jeep
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Policja  znalazła  jeepa  Jánosa  jeszcze
tego wieczora. Samochód stał rozbity o
drzewo u podnóża wzgórza. W środku
nie było nikogo. Badania archeologiczne
zostały przerwane w związku z długimi
i nerwowymi przesłuchaniami.

Gdy policja dała im wreszcie spokój,
Robert i Mihály wrócili do ruin wraz z
ekipą z Uniwersytetu w Miszkolc. Lucy-
na  wyjechała  z  Węgier  gdzieś  na  za-
chód. Witold wrócił do Polski.

Ulice  rodzinnego  miasta  wydawały
się puste i pozbawione kolorytu. Ciągle
nie dawały mu spokoju wydarzenia w
Tokaju. Pewnego dnia, gdy przechadzał
się  wzdłuż  alei  Żołnierzy  Westerplatte
zatrzymał go pewien starzec. Nieznajo-
my był wysoki, białowłosy. Jak na sta-
ruszka, trzymał się prosto. Miał przeni-
kliwe,  błękitne  oczy.  Te  oczy  zdawały
się kryć w sobie mądrość tysiącleci.

– Przepraszam – zaczepił Witolda sta-
rzec.

–  Nie  mam drobnych  –  odparł  nie-
chętnie archeolog.

Starzec skinął głową i odszedł, a Wi-
told dopiero później przypomniał sobie
pewnego człowieka,  który  pomógł  mu
dawno temu na peronie.

Ulice Tokaju

Mátyás miał  stracha.  W dzisiejszych
czasach policjant nie mógł być bezpiecz-
ny  nawet  na  rutynowym  patrolu.  W
tym miesiącu na ulicach Tokaju zginęło

z nieznanych przyczyn więcej ludzi niż
przez cały zeszły rok. Większość z zabi-
tych nie padała ofiarą ludzi. Mówiło się
o  grasujących  po  mieście  zdziczałych
psach, ale nawet zorganizowane obławy
na kundle nie  pomogły.  To robota  dla
hycli,  nie  dla  policjantów  –  pomyślał
Mátyás.  Tymczasem z  braku ludzi  już
kilkakrotnie wysyłano policję przeciwko
niewinnym zwierzakom.

To nie niewinne zwierzaki, to bestie –
poprawił  się  policjant.  Mátyás  wzdry-
gnął się na myśl o wyjedzonych do po-
łowy trupach, jakie znajdowano na uli-
cach  Tokaju.  W  dzisiejszych  czasach
człowiek nie mógł być bezpieczny.

Zacisnął mocniej dłoń na zawieszonej
u  pasa  pałce.  Nigdy  nie  wiadomo  co
może  się  zdarzyć.  Policjant  na  patrolu
powinien być gotowy na wszystko.

Gdy usłyszał krzyk – przeciągły i na-
gle urwany – na chwilę znieruchomiał z
przerażenia. Słychać było w tym krzyku
odwieczny ból i strach, żałość ze straty i
złość. Mátyás wzdrygnął się i wyjął pi-
stolet.  Pałka  mogła  się  okazać  niewy-
starczającą bronią. Ile sił  w nogach po-
biegł w kierunku, skąd dobiegł wrzask.

Przybył za późno. Zatrzymał się zdy-
szany i z przerażeniem wpatrywał się w
trupa.

– Najświętsza panienko – wyszeptał.

Ciało leżało pod murem. Skryte pod
brudnymi  łachmanami,  wychudzone  i
zaniedbane musiało należeć do bezdom-
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nego. Oczy trupa były szeroko rozwar-
te, w przerażeniu wpatrywały się w ja-
kiś punkt przed sobą.  Ciało było prze-
zroczyste,  rozświetlone  od  wnętrza.
Lekko  rozwarte  usta  odsłaniały  ostre
pokryte krwią, strzępami mięsa i kłaka-
mi futra zęby, tak jakby…

Mátyás  zwymiotował.  Odetchnął  i
zwymiotował jeszcze raz.

Z przerażeniem wpatrywał się w za-
stygłe  w  przerażającej  pozie,  pokryte
świeżą krwią dłonie o długich paznok-
ciach,  chude,  rozrzucone  bezwładnie
nogi. Zmarłemu brakowało palca u pra-
wej ręki, pozostał tylko skrwawiony ki-
kut.  Poza  w  której  zastygł  trup  suge-
rowała, że próbował się przed czymś co-
fać. Ból straty. To widzę w jego oczach –
przyszło  Mátyásowi  na  myśl.  Wzdry-
gnął się. Zawiadomił komendę o znale-
zisku i oddalił się na kilka kroków, by
spokojnie  odetchnąć.  Wtedy  zauważył
kota. I zwymiotował jeszcze raz, mimo
pustego żołądka.  Kot  był  na wpół  zje-
dzony.

Skarb

On odebrał swój skarb. Teraz potrze-
bował czasu i skupienia, by odbudować
swą potęgę. Długi czas minie, nim odzy-
ska pełnię sił,  nim odzyska cały poten-
cjał jaki posiadał, zanim pokurcz znisz-
czył skarb. Teraz jednak czekało go naj-
ważniejsze  zadanie  –  musiał  odzyskać
cielesną  postać.  W dzisiejszym świecie
pełne  grozy  ciało,  jakim  dysponował,

nim strącono go z tronu tej krainy, było
nieużyteczne.

Niegdyś zwano mnie Panem Darów.
Niech  będzie  tak  i  teraz  –  pomyślał.
Długo formował swą postać.

Gdy pojawił się na tym świecie, nad
północną częścią Węgier zaczęły groma-
dzić  się  chmury.  To  On  powracał  w
miejsce, gdzie został pokonany.

Zdjęcie

Witold  Raczyński  przechadzał  się
spokojnymi uliczkami swego rodzinne-
go miasta.  Wracał właśnie z uniwersy-
tetu, ale że pogoda była doskonała, więc
nie spieszył się zbytnio. Przy kiosku za-
trzymał się na chwilę, pozdrowił znajo-
mą sprzedawczynię i kupił gazetę.

Nie chciało mu się wracać do pustego
mieszkania.  Wolał  delektować się wąt-
pliwą świeżością miejskiego powietrza.
Usiadł na ławce w parku i otworzył ga-
zetę. Krzykliwe nagłówki donosiły o ko-
lejnych etapach konfliktu w Afganista-
nie, licznych rabunkach i morderstwach.
Na  drugiej  stronie  uwagę  profesora
przyciągnęło  niewyraźne,  czarno-białe
zdjęcie.

Nagłówek nad zdjęciem głosił:  „PO-
ŻERACZ KOTÓW ZMARŁ”.  Ręce  Wi-
tolda zaczęły się trząść, gdy czytał krót-
ką informację.

W Tokaju, małym mieście na północy
Węgier słynnym z produkcji wyśmieni-
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tych win, znaleziono ciało żebraka, któ-
ry  najprawdopodobniej  pożywiał  się
przed śmiercią  złapanym kotem.  Przy-
czyną  śmierci  dziwacznego  smakosza,
jak ustalili lekarze był atak serca. Ciała
nie  zidentyfikowano.  Policja  bada,  czy
osobnik ten nie przyczynił się do okrut-
nych  mordów,  które  miały  miejsce  w
ostatnim miesiącu na terenie  Tokaju,  a
które przypisywano zdziczałym psom.

Witold  poczuł  zimny  dreszcz  prze-
chodzący po krzyżu. Omal nie wypuścił
gazety  z  rąk.  Zdjęcie  przedstawiało
Jánosa.

– Mogę usiąść? – zapytał ktoś.

– Tak – odparł  Witold ze wzrokiem
utkwionym w zdjęciu. Na twarzy Jáno-
sa zastygł  wyraz bezgranicznej  żałości.
„Co ty znalazłeś przy tym szkielecie w
Tokaju?” – zapytał bezgłośnie Witold.

– Ładną mamy pogodę – zagaił nie-
znajomy.

Dopiero teraz Witold na niego spoj-
rzał.  Od  razu  rozpoznał  siwowłosego
starca o przenikliwym spojrzeniu.  Nie-
zbyt go zdziwiło to spotkanie. Myślał o
Jánosie. Czy Lucyna widziała już zdjęcie
w gazecie?

– Jest pan Niemcem? – zapytał obojęt-
nie. Akcent staruszka nasunął takie sko-
jarzenie.

–  Nie  –  starzec  pokręcił  głową.  –
Chciałbym porozmawiać z tobą w spra-

wie Tokaju.

– Zamieniam się w słuch.

– Przy szkielecie János znalazł… pe-
wien szczególny przedmiot.

–  Skąd wiesz o szkielecie? – Witold
oderwał wzrok od gazety.

– To ta rzecz doprowadziła twojego
przyjaciela do zguby. Na śmiertelników,
słabych  śmiertelników  jakimi  staliście
się  z  upływem  lat,  kiedy  przeminęła
chwała  królestwa  południa,  On  działa
bardzo szybko.  A teraz ten przedmiot,
drobny,  zdawałoby  się  mało  znaczący
przedmiot, dostał  się ponownie w ręce
Nieprzyjaciela. Możesz mi wierzyć, On
długo czekał  na  taką  sposobność.  Nie-
przyjaciel  wydarł  go  Jánosowi  i  Ten
Przedmiot wrócił do prawowitego wła-
ściciela.

– O czym ty mówisz?

– Musisz wiedzieć o wszystkim. Mu-
sisz  coś  zrobić,  ostrzec  innych  ludzi,
przeciwstawić się Złu, które się dokona-
ło. Nieprzyjaciel zbiera armie do Bitwy
Bitew, Dagor Dagorath na ruinach swo-
ich dawnych włości.  Tylko wy,  ludzie,
możecie  go  pokonać.  Nasz  czas  już
przeminął, nie możemy wam pomóc.

–  Słuchaj  dziadku –  zaczął  zniecier-
pliwiony  Witold.  –  Postawmy  sprawę
jasno  –  nie  mam  zielonego  pojęcia  o
czym ty, do cholery, mówisz.

–  Zrozumiesz.  Musisz  zrozumieć  –
szepnął starzec.
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Witold  odszedłby  już  i  uznał  starca
za szaleńca, ale wciąż miał przed oczy-
ma zdjęcie strasznie zmienionego Jánosa
i  pamiętał  słowa,  które znajdowały się
pod zdjęciem.

– Musisz zrozumieć – załkał ponow-
nie nieznajomy. – Staraliśmy się przeka-
zać wam wiedzę o dawnych erach świa-
ta poprzez jednego z waszych pisarzy.
Przekazujemy  notatki  jego  synowi,  ale
to  wy  sami  musicie  stawić  czoła  złu,
które nadeszło. Nasz czas już przeminął.

– Kim jesteś? Czego ode mnie chcesz?
– warknął zły na wszystko Witold.

Starzec skurczył się w sobie. Wstał i
dumnie wyprostowany odszedł w głąb
parku. Witold jeszcze długo siedział na
ławce. Rozmyślał.

A droga wiedzie w przód i w przód

Witold wsiadł do pociągu, z trudem
dźwigając  ciężką  walizkę.  Zajął  pusty
przedział i z ulgą usiadł przy oknie. Po-
ciąg ruszył powoli. Witold rozprostował
nogi i  z zaciekawieniem przyglądał się
bijatyce kłócących się o okruchy chleba
wróbli. Na kolanach trzymał ostatni tom
Władcy  Pierścieni.  Miejsce,  gdzie  Gol-
lum spada w otchłań Orodruiny zazna-
czył karteczką.

Nagle go dostrzegł.  Stał  na peronie,

przy koszu na śmieci. Samotna, wysoka
postać o białych jak śnieg włosach i po-
marszczonej twarzy. Starzec uśmiechnął
się do Witolda i lekko skinął głową. Za-
raz jednak spoważniał i ze smutną miną
przyglądał się odjazdowi pociągu.

Witold odwrócił wzrok od okna. Po-
łożył dłoń na walizce i nerwowo prze-
bierał po niej palcami. Wyjął z kieszeni
płaszcza wymięty list. Za oknami powo-
li  przesuwały się w dal  drzewa i  pola
uprawne.  Ze  stukotem  pociąg  mknął
przed siebie. Witold otworzył list i jesz-
cze  raz  przebiegł  wzrokiem  koślawe,
szybko spisane słowa.

Drogi Witoldzie

Przyjedź jak najszybciej do Miszkolc.
U nas źle się dzieje. Obawiam się, że ma
to związek, ze znaleziskiem Jánosa. Gro-
madzą się ciemności. Przyjeżdżaj.

Robert

–  Nic  się  panu  nie  stało?  –  zapytał
starsza pani siedząca naprzeciwko.

– Nic – szepnął Witold.  Złożył list  i
schował z powrotem do kieszeni.

– Miał pan taką minę jakby…

– Nic – powtórzył Witold.
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WIEŻA SNÓW I HISTORIA

Jak powstawała Wieża Snów

Tomasz Kucza

Wieża  Snów  ukazywała  się  jako
kwartalnik  PDF  w  latach  2004-2007.
Każdy  numer  był  dla  mnie  wielkim
przedsięwzięciem  i  eksperymentem.
Uczyłem się  na  nim –  z  różnym skut-
kiem – składu tekstu, redagowania i ko-
rekty  tekstu,  programów  do  składu  i
grafiki oraz zarządzania zespołem ludzi.

Pierwszy  numer  powstał  za  nową
znajomych,  którzy obiecali  wsparcie  w
postaci  tekstów  i  pomocy,  która  osta-
tecznie okazała się głównie duchowa –
mimo wszystko numer wystartował, po-
składany jeszcze w Wordzie,  z  czarno-
białą okładką zeskanowaną z ręcznego
rysunku  i  nieumiejętnie  z  tego  co  pa-
miętam przeze mnie podkolorowaną.  I
tak się zaczęło – pobrań mieliśmy dużo,
szybko  zostałem  kompletnie  zasypany
mailami z propozycjami tekstów. Trud-
niej było znaleźć ilustratorów – tych wy-
szukiwałem i wypytywałem.

Na  początku  popełniłem  też  błąd,
który  nauczył  mnie  przydatnej  dzisiaj
umiejętności – nie odpisywałem na ma-
ile, ani nie czytałem ich aż do momentu,
kiedy miałem się zabierać za skład nu-
meru.  W  efekcie  czasem  miałem  100
oczekujących maili, a w momencie gdy

chciałem  wy-
dawać  nowy
numer okazy-
wało  się,  że
brakuje  tek-
stów,  brakuje
ilustracji  i
brakuje  czasu
by  dopytać  o
poprawki.  W
efekcie  czyta-
łem maile, poprawiałem teksty – często
brutalnie,  żeby  osoby  z  dysleksją,  czy
niepotrafiące pisać, ale mające niezłe po-
mysły też miały swoje teksty w Wieży
Snów – i pisałem brakujące samemu.

Selekcja nie była duża – przyjmowa-
łem wszystkie teksty, które miały sens i
były na tyle dobrze napisane, że dałem
radę  je  przystosować.  Ale  szczególnie
do  działu  opowiadań  musiałem  robić
spory przesiew, bo niektóre przysyłane
teksty były tragiczne – inne zaś świetne.
Praca nad każdym numerem trwała za-
zwyczaj  co  najmniej  dwa tygodnie  –  i
było to siedzenie od rana do wieczora,
miałem wtedy na to  na szczęście czas.
Sporo nerwów kosztowało mnie użera-
nie  się z  oprogramowaniem,  czytanie
krytycznych maili (każda decyzja co do
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składu podyktowana krytyką spotykała
się  później  z  krytyką  kogoś  innego)  i
spadającą  liczbą  czytelników.  A  także
nieprzychylnymi czasem albo ignorują-
cymi mnie serwisami – niektóre nigdy
nie  dodawały  wieści  o  nowych  nume-
rach  albo  wymagały  wielokrotnego
przypominania się,  by go opublikować
– to kosztowało cenny czas.

Ostatecznie chociaż numery były co-
raz grubsze, to jakość tekstów spadała,
czasu miałem coraz mniej, a wymagania
czytelników  rosły.  Ostatecznie  więc
upchnąłem wszystko co się dało w nu-
mer trzynasty wiedząc już, że to prawie
na pewno koniec. Ale co jakiś czas roz-
ważałem  –  a  może  jednak  wrócić?  A
może  wszystkich  zaskoczyć  i  wydać
nowy  numer?  Stare  kontakty  jednak
się urwały,  ludzie  zajęli  się  czymś  in-
nym, wielokrotnie – tak zresztą jak ja –

przestali grać w gry fabularne, czy ryso-
wać albo zrobili z tego swój zawód (je-
den  z  autorów  piszących  do  Wieży
Snów pracuje dzisiaj przy Witcherze!) i
nie mieli czasu na pracę za friko. Osta-
tecznie więc na trzynastym numerze się
zakończyło.

Co najlepiej wspominam? Wszystkich
ludzi,  których  teksty  i  ilustracje  udało
mi się załatwić dla Wieży Snów i chaos
jej powstawania. Co najgorzej – obojętne
przyjęcie,  serwisy  blokujące  newsy  jak
tylko  się dało,  traktujące  Wieżę  Snów
jak konkurencję,  oraz horror setek nie-
przeczytanych maili.

Czy było warto? Tak, nauczyłem się
wielu przydatnych w aktualnym bizne-
sie rzeczy. Nauczyłem się zarządzać ze-
społami ludzi, radzić sobie z natłokiem
roboty  i  przede  wszystkim  mam  co
wspominać.

Dlaczego nie działają Bagno, Wieża i forum?

Tomasz Kucza

Jak  zapewne  zauważyliście  długo
działający serwis Bagno został jakiś czas
temu  zamknięty,  a  działalność  zakoń-
czyło  długo  martwe  forum  Autorskie.
Powodów było kilka, ale najważniejsze
to brak czasu, by to wszystko rozruszać.
W przypadku Bagna także przestarzała
technologia,  która  sprawiła,  że  łatwiej
byłoby zrobić to wszystko od nowa za-
miast  łatać  dziury  w  starym.  Najważ-
niejszym powodem był jednak brak za-

interesowania  –  powiedzieć,  że  forum
przymierało  byłoby  niedopowiedze-
niem, a bagno nie miało już zbyt wielu
wieści, ani czytelników. Jest w tym moja
wina – z braku czasu nie mogłem się w
ani  jedno,  ani  drugie  angażować  i  to
się niestety nie zmieni. Rozważałem kil-
ka rozwiązań – między innymi oparcie
Bagna o serwisy społecznościowe... Ale
powiedzmy sobie  szczerze – one robią
to lepiej niż Bagno kiedykolwiek to ro-
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biło, może więcej lepiej jeśli naszym źró-
dłem newsów będą teraz Google+, czy
Twitter  oraz  różnego  rodzaju  serwisy
RSS.  Spróbuję  jeszcze  jakiś  czas  utrzy-
mać  w  działaniu  Planetę,  ale  nic  nie
obiecuję.

Forum autorskie  najbardziej  mi bra-
kuje – bo mógłbym tam podyskutować

o pomysłach na gry,  które realizuję na
komórki i tablety, ale nie widzę na razie
sposobu,  by to  ożywić,  chyba że  znaj-
dzie się ktoś z silnymi zapędami admi-
nistratora  –  wtedy  stworzę  forum  na
nowo na jakimś nowoczesnym silniku.
W  razie  czego  mój  kontakt  to
magnesus2@gmail.com, piszcie śmiało.
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TWORZENIE GIER

Co słychać w Ramarze?

Tomasz Kucza

Ramar to ponury świat fantasy, który tworzę od dziesięcioleci, można po-
wiedzieć. Jakiś czas temu postanowiłem spisać najważniejsze jego elemen-
ty w postaci podręcznika RPG i napisałem prawie 80%, po czym utkwiłem z
powodu problemów z mechaniką. Dzisiaj postaram się przedstawić na ja-
kim etapie jestem, jaka może go czekać przyszłość oraz pokażę niektóre
fragmenty i problemy z mechaniką.

Czym jest Ramar?

Ramar jest  światem fantasy zasiedlo-
nym istotami sprowadzonymi przez bo-
gów z innych światów poprzez magicz-
ne  bramy.  Niektóre  pozostały  otwarte
do dzisiaj,  przez co dochodzi często do
starć  cywilizacji  stojących  na  zupełnie
odmiennym stopniu rozwoju.

Bogata historia pełna legend i tajem-
nic  jest  tylko  podbudową,  na  której
wznoszą się dzisiejsze cywilizacje. Świat
zamieszkują  prawie  wyłącznie  ludzie
wielu różnych ras i kultur. Świat przy-
pomina bardziej fantasy ze znanych, po-
wieściowych serii fantasy niż z gier fa-
bularnych. Nie ma tutaj elfów i krasno-
ludów,  kapłani  nie  posiadają  specjal-
nych  mocy,  a  magia  nie  opiera  się  o
ustalone zaklęcia i rytuały z ksiąg. Duży
wpływ  na  najnowsza  wersję  –  piąta
transformację,  jak  ją  nazywam – miała
wtedy  jeszcze  nie  tak  sławna  Gra  o

Tron.

Podręcznik  skupia  się  na  jednym  z
krajów północy, księstwie Tiranu, u pro-
gu  nowej  ery.  Księstwo  powstało  spe-
cjalnie dla rozgrywania ciekawych przy-
gód  –  znajdziecie  tutaj  zarówno  poli-
tyczne intrygi,  mafię,  rozległe  równiny
zniszczone  magicznymi  anomaliami,
posterunki chroniące granic, opustosza-
łe zamki, jak i lochy, barwne miasta por-
towe  i  twierdze  strzegące  kraju  przed
inwazją ze wschodu, blisko też do egzo-
tycznej Nilty, a w przyszłości być może
otwarte  zostaną  przejścia  do  innych
krain, jak pełnego samozwańczych pro-
roków Baalnaru.

Sytuacja jest napięta – książę Elryk I
próbuje utrzymać tron, podczas gdy Ru-
binowy Syndykat i liczne frakcje pozba-
wionej wpływów szlachty toczą zakuli-
sową  walkę  o  władzę,  potężne  impe-
rium Rotakardu w każdej  chwili  może

48



podjąć inwazję ze wschodu, a na znisz-
czonym  magią  zachodzie  budzi  się
nowa siła, która może naruszyć chwiej-
ną równowagę.  Na świecie tymczasem
starożytna rasa feanów wymiera od ta-
jemniczej choroby, a złowieszcze macki
rozciąga organizacja Moire Rota. Mówi
się, że Mistrzowie Kręgu posiedli Niega-
snący Płomień, magiczny artefakt, który
zapewnić  ma  Rotakardowi  ostateczne
zwycięstwo.

Ważnym motywem Ramaru jest  ky-
nit – magiczny kamień, bez którego nie
mogłaby  istnieć  magia.  Cenniejszy  od
złota i platyny, niebezpieczny i uzależ-
niający, występuje w niezliczonych for-
mach i odmianach. Jednym daje potęgę i
długie życie,  na innych sprowadza na-
głą śmierć. Wrota Tiran na wzgórzu sto-
licy księstwa wykonane są w całości  z
czarnego kynitu.

Zdolności  magiczne  są  w  Ramarze
rzadkie  i  często  źle  rozumiane.  Mago-
wie  posiadają  realną  władzę.  W  Rota-
kardzie wszyscy mistrzowie rządzącego
zakonu Bela  Rota  są  czarownikami,  w
Tiranie zaś magini Dalia jest drugą oso-
bą  po  księciu,  a  Bóg-Wezyr  Nilty  jest
potężnym czarnoksiężnikiem, jak wszy-
scy Vitroxianie.

Mieszkańcy  Tiranu  to  w  większości
Ramianie, potomkowie Rzymian, którzy
trafili  do  Ramaru  przed  tysiącami  lat.
Wielu jest także Shalarów, skośnookich
pierwotnych  mieszkańców  tych  ziem
zwanych Tilarami. Rotakard zamieszku-

ją  prawie  wyłącznie  Shalarowie,  Niltę
zaś śniadzi Tarahalczycy.

W księstwie feudalizm powoli odcho-
dzi w zapomnienie, pojawiają się pierw-
sze strzelby – artefakty z innych świa-
tów – i powstają manufaktury. Światłość
rycerstwa  przemija,  chociaż  niedawno
odrodził się lekkozbrojny Zakon Ostrza
i Płomienia.

Świat  przedstawiony jest  przez pry-
zmat  dwóch  konwencji  –  diamentowej
(heroic  fantasy w stylu takiego mrocz-
niejszego Dragonlance) oraz bursztyno-
wej (dark fantasy, bardziej w stylu Gry
o Tron i Czarnej Kompanii), między któ-
rymi  można  się  przełączać  w  trakcie
gry.

Ile gotowe?

Dokument z podręcznikiem liczy ak-
tualnie ponad 110 stron, a docelowo ma
się zmieścić w 150, więc prawie wszyst-
ko już w nim jest. Zostało nieco opisów
krain – co jest dla mnie pestką, do zro-
bienia  w  dwa,  trzy  dni  oraz  katorga,
czyli  mechanika,  do  której  chyba będę
musiał zatrudnić kogoś do pomocy, ale
o tym dalej.

Ogólnie  opis  świata  jest  niemal  go-
towy,  mechanika  jest  w połowie  goto-
wa, ale nie przetestowana i zapewne nie
działa tak jakbym chciał.

Problemy z mechaniką

Chciałem,  by  Ramar  wyróżniał  się
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mechaniką i oddawał styl, w którym za-
wsze  prowadziłem w nim przygody –
styl,  w  którym  mechanika  jest  tylko
dodatkiem,  który  dodaje  losowości,  a
rozwój  postaci  jest  poboczny  do przy-
gody,  zaś  gracze  swoimi  działaniami
zmieniają dalsze losy świata i wplątują
się w najważniejsze wydarzenia. Doda-
łem  do  tego  zainspirowane  tekstami
Nimsarna  idee  prowadzenia  skróto-
wych kampanii  oraz  własne idee  –  na
przykład możliwość prowadzenia kilku
postaci w ramach kampanii i przełącza-
nia się między tymi postaciami w razie
śmierci jednej z nich lub gdy akcja gry
przenosi się w miejsce, gdzie ona aktu-
alnie  przebywa.  Dałoby  to  możliwość

wielowątkowego  spojrzenia  na  wyda-
rzenia.  Dodatkowo  postaci  mają po-
wstawać  w  momencie  gry,  zaczynając
jako białe karty, które gracze zapełniają
łącząc wydarzenia z przeszłości bohate-
ra z rozszerzeniami cech i atutami.

Całość okazała się bardzo ciężka do
wyważenia. W obecnej chwili nie jestem
pewien jak z tego wszystkiego wybrnąć
–  zapewne  będzie  potrzebne  znaczne
uproszczenie tej idei.

Przyszłość

Zamierzam Ramar skończyć i wydać
– ale nie wiem kiedy i w jakiej formie.
Marzy mi się też przetłumaczenie go na
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język  angielski  –  być  może  w  postaci
bloga opisującego elementy świata. Jeśli
ktoś chce pomóc z mechaniką narracyj-
ną,  proszę  o  kontakt  –
magnesus2@gmail.com.

Poniżej kilka fragmentów wybranych
z podręcznika.

Płonące miasto – fragment

Ognie  Lar  Kassados  nigdy  nie  wyga-
sły. Nazywane Płonącym Miastem zglisz-
cza rozciągają się w okręgu o promieniu
dwóch kilometrów aż do wybrzeża. Tam,
gdzie  spalona  ziemia  sięga  morza,  nie-
ustannie wznoszą się białe opary. Wśród
ruin rozpleniły się różne stwory, nikt nie
wie  skąd się  tam wzięły,  niektórzy  mó-
wią, że jak na zachodzie, w mieście prze-
budziły  się  dawne  moce.  Trudno  przez
zgliszcza podróżować. W każdej chwili w
ziemi  mogą  otworzyć  się  nowe  ogniste
wyrwy, a wielu wędrowców po prostu się
zaczadziło – co nazywa się w okolicy ci-
chą  śmiercią.  Dlatego  wielu  omija  Lar
Kassador  szerokim  kołem  nawet  jeśli
oznacza to stratę wielu godzin.

Czasem jednak śmiałkowie  poszukują
skarbów, które mogły ocaleć w piwnicach
zawalonych  domów,  zatopionych  okrę-
tach na wybrzeżu albo próbują odzyskać
stare dokumenty. Wszystkie łatwiejsze do
zdobycia już jednak wykradziono.

W  mieście  oprócz  ciągle  aktywnych
źródeł ognia, czyha wiele innych niebez-
pieczeństw  –  bliskie  zawalenia  się  po-
sadzki  niewidocznych  budynków,  zmie-
nione magią drapieżne rośliny i zwierzę-

ta, które nauczyły się radzić sobie na spa-
lonej ziemi, ogniska pradawnej mocy, te-
raz niemal już przebudzonej.

Co  więcej  w  mieście  zamieszkał  Kra-
mas. Niektórzy twierdzą, że jest Dargen-
tari,  czyli  smokiem,  ale  nikt  nigdy  nie
widział,  by  zmienił  formę.  Wygląda  jak
pokryty  grubą,  fioletową  łuską  dwume-
trowy mężczyzna. Zaszył się samotnie w
ruinach. Czasem pojawia się w Lar Assad,
gdzie płaci złotem i kamieniami szlachet-
nymi. Nie wiadomo jaki ma cel, czy szuka
kynitu,  czy może upodobał sobie gorące
zgliszcza, a może na coś czeka. Pojawiły
się  plotki,  że  jak  Misandred  przed  laty,
Kramas także służy imperium Rotakardu,
ale nikt nie odważył się zapytać Dargen-
tari wprost.

Perła – fragment

Największy port Tiranu jest drugim po
stolicy miastem księstwa. Stanowi cenny
punkt  handlowy,  przez  którzy  przecho-
dzą towary z całego świata – egzotyczne
materiały,  przyprawy  i  inne  cuda  Qat
Tarahal,  wyroby  rzemieślnicze  Wolnego
Miasta  Elborn,  owoce  Kergu,  dywany  i
ozdoby Dodanu, a nawet dobra z konty-
nentu Ram.

Miejscowi nie używają nazwy Lar In-
nar,  mówią o swoim mieście  Perła,  cho-
ciaż ostatnio często słyszy się  wypowie-
dziane  z  przekąsem  określenie  Rubin.
Przestępcza  organizacja  Rubinowy  Syn-
dykat  praktycznie  bowiem  rządzi  mia-
stem.

Rozległa  przystań  Innar  rozciąga  się
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wzdłuż brzegu Zatoki Perły u ujścia Ivry,
pozwalając na zatrzymywanie się w por-
cie  setek statków.  Wszystkie  muszą jed-
nak przepłynąć pod jednym z łuków mo-
stu odgradzającego zatokę od morza. Od
wschodniej strony most kończy się impo-
nującą  warownią  Małża.  W  razie  ataku
podnosi  się  łańcuchy,  które  uniemożli-
wiają  statkom  przepłynięcie,  a  od  lądu
portu  broni  kolejny  mur,  okalający  całą
przystań i otwierający się jedynie nad uj-
ściem  rzeki,  którego  pilnuje  druga  wa-
rownia, Krab. Wszelkie statki przepływa-
jące  rzeką  mogą zostać  łatwo ostrzelane
przez łuczników, w razie potrzeby można
też podnieść sieci i łańcuchy, które zatrzy-
mają atakujących.

Na zachodnim brzegu rzeki przylega-
jąc do portu rozciąga się właściwa Perła.
Wspina  się  na  niewysokie  wzgórza  po-
przecinane odnogami rzeki Ivra i połączo-
ne malowniczymi mostami.

Władzę w mieście  oficjalnie  sprawuje
graf  Dawian,  ale  dostojnik jest  zdziecin-
niałym  staruchem,  a  jego  rodzina  sko-
rumpowana lub zastraszona przez Rubi-
nowy  Syndykat.  Syndykat  narzuca  wła-
sne  prawo,  kontroluje  podatki,  pobiera
haracze, ale także pozbywa się konkuren-
cji  w  postaci  mniejszych  grup  przestęp-
czych.

Struktura  organizacji  opiera  się  o  po-
wiązania  rodzinne.  Nie  można  dołączyć
do Rubinowego Syndykatu nie posiadając
w rodzinie kogoś, kto już do niego należy.
Utrudnia  to  inwigilację  grupy.  W  przy-
padku zdrady lub dużej  niekompetencji,

karana  jest  cała  rodzina,  a  nie  tylko
sprawca.

Interesy  Syndykatu  obejmują  handel
niewolnikami – który mimo że zakazany
w  całym  księstwie  Tiranu,  w  Lar  Innar
jest prowadzony w świetle dnia – narko-
tykami i kynitem.

Głową Syndykatu jest Dama, nazywa-
na Diores, nie wiadomo do końca czy ta-
kie nosi imię, czy to tylko pseudonim.

W  organizacji  działa  wiele  Tiralów  –
czyli  Shalarów,  którzy  wywodzą  się  od
rdzennych mieszkańców księstwa Tiranu,
zanim kraj zasiedlili Ramianie. Z tej kul-
tury  zaczerpnięte  są  zwyczaje  i  rytuały,
cechujące  przedstawicieli  Rubinowego.
Rubinowi wcierają w skórę trujące kwiaty
sirdis,  które  zostawiają  pod  skórą  czer-
wone,  przypominające  liście  koniczyny
trwałe przebarwienia. Ekstrakt z kwiatów
używany  jest  także  do  wykonywania
czerwonych tatuaży.  Z kolei  palone wy-
suszone łodygi  służą za narkotyk,  który
odurza, a po dłuższym używaniu powo-
duje niekontrolowane drgawki i ataki pa-
daczki. W małych ilościach używana jest
w cygaretkach, które są popularne w ca-
łym mieście, wśród młodzieży z niższych
sfer.

Religie – fragment

Wyznawcy Amosa-Eadela – Teokracja
w  Nilcie,  której  przewodzi  Bóg-Wezyr
Sag Tet Amos, odrzuca wszelkie inne reli-
gie. Jedynym bogiem i władcą jest Sag Tet
Amos w dwóch postaciach – Boga-Wezy-
ra i Boga-Słońca. Afiszowanie się z innym
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wyzwaniem karane jest śmiercią.

Potęgę  boga  pokazuje  zapalająca  się
każdego  ranka  i  zamierająca  wieczorem
sztuczna gwiazda Eadel.  Bóg-Słońce sta-
nowi  boski  element  dwójcy,  a  ziemską
formą  boga  jest  postać  Sag  Tet  Amosa,
władcy miasta.

Kasta  kapłańska  z  milicją  dżarisów  i
srogimi karami pilnuje, by wszędzie i za-
wsze przestrzegano praw Amosa. Miesz-
kańcy Nilty wierzą, że każdy z ludzi po-
siada duszę, która po śmierci musi przejść
na drugą stronę zawieszonego nad prze-
paścią mostu. Komu się  nie  powiedzie i
spadnie – reinkarnuje. Tylko godni, czyli
ludzie, którzy żyją najbliżej Amosa, są w
stanie przejść do krainy szczęścia. Kto się
przestraszy i zawróci, obudzi się w mar-
twym ciele.

Płacznicy Lenarisa – Lenaris – uważa-
ny przez wielu za boga światłości – przed
tysiącami lat utracił wzrok w starciu z Sa-
vusem.  Na posągach  przedstawiany  jest

jako ślepiec z pustymi oczodołami i  po-
liczkami pokrytymi starymi bliznami. Po-
grążony w wiecznym smutku bóg stał się
natchnieniem  dla  Płaczników  Lenarisa,
którzy wędrują od miasta do miasta, cza-
sem samotnie, czasem w grupach i naci-
nają policzki, aby spływająca krew przy-
pominała  łzy.  Część  wycina  sobie  oczy
albo patrzy w słońce tak długo, aż straci
wzrok.

Płacznicy ubierają się w biel – kolor Le-
narisa  –  chodzą  w  drewnianych  choda-
kach, często wybielają włosy, aby bardziej
przypominać  wizerunki  boga,  który
mimo że wygląda jak młodzieniec ma zu-
pełnie  siwe włosy.  Wierzą,  że wszystkie
te czyny sprawią, że po śmierci będą mo-
gli zamieszkać u jego boku w zaświatach.

Do Płaczników często dołączają ludzie,
którzy przeżyli osobistą tragedię i nie po-
trafią inaczej poradzić sobie ze swoim ży-
ciem.  Całe  życie  poświęcają  rytualnemu
lamentowaniu i  wędrówkom, żyją głów-
nie z żebractwa.
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KRYPTA – MIĘCHO RPG

czyli pomysły na przygody i elementy sesji

Pożeracz strachów
Nazywał się John Leville, urodził się

w Cardiff, był nieudacznikiem. Wszyst-
ko  zmieniło  się  pewnego  dnia,  kiedy
błąkał  się  po  uliczkach  na  przedmie-
ściach Londynu i  nagle poczuł ukłucie
w szyję. Coś przyssało się do szyi męż-
czyzny i wniknęło pod skórę. Teraz bez
przerwy  czuje  ból  w  karku,  a  czasem
nocą  budzi  się  i  leży  zaciskając  zęby,
starając  się  zignorować  pulsowanie
wzdłuż kręgosłupa, zapomnieć o paso-
życie  owiniętym wokół  rdzenia  kręgo-
wego, zapomnieć o strachu.

Ale  symbiont  nie  pozwala  o  sobie
zapomnieć,  pragnie się pożywiać,  a  je-
dynym sposobem zdobycia pożywienie
jest przestraszenie kogoś na śmierć. Kie-
dy życie ucieka z przerażonego, pasożyt
wchłania strach i puchnie. Na początku
John krzyczał wtedy razem z ofiarą, ale
teraz  nauczył  się  zachowywać  cicho.
Symbiont nie chce, by Leville dostał się
do więzienia. Symbiont mógłby ukarać
mężczyznę  za  nieposłuszeństwo.  Głos
pasożyta czasem dudni w głowie Johna,
rozkazuje,  wyznacza zadania.  Pożeracz
strachów jest ciągle głodny.

Jina i Lui
Rodzeństwo Jina i Lui Starkowie po-

chodzi z Luizjany. Można ich napotkać
na jednej z dróg Stanów po apokalipsie,
trzymają  się  zawsze  razem,  wyglądają
jakby właśnie wracali ze szkoły albo wa-
garowali. Ale niewinny wygląd jest my-
lący. Jin i Lui pracują dla bandy Robert-
sów. Zaczepiają wędrowców, prosząc o
podwiezienie  do  najbliższego  miasta,
oceniają wartość ich gambli, a następnie
wystawiają właśnie poznanych naiwnia-
ków gangowi.

Jina dorabia jako striptizerka w barze
w  mieścinie  Robertson  Town (niewiel-
kie miasteczko w Nowej Anglii, dawniej
zwane  Gray  Water,  baza  wypadowa
bandy), a Lui haruje w warsztacie gan-
gu za psie pieniądze. Latem ruszają „w
trasę” – jak to nazywają – razem z czę-
ścią gangu. Zarabiają wtedy krocie, ale
gamble się ich nie trzymają, Lui wydaje
wszystkie na dziwki, a Jina przepija. Ro-
dzeństwo  ciągle  się  kłóci,  ale  w  trasie
potrafią  grać  jak  najlepsi  aktorzy  mi-
łych, zagubionych dzieciaków.

Ostatniego lata sprawy nie potoczyły
się  dla  rodzeństwa  dobrze.  Lui  został
postrzelony  w  brzuch,  kula  musnęła
kręgosłup.  Chłopak  z  trudem  doszedł
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do zdrowia, teraz lekko kuleje i czasem
ma ataki, w czasie których traci czucie w
nogach i nie jest w stanie chodzić. Tym-
czasem Jina zaszła w ciążę i nie potrafi
podjąć decyzji co zrobić, szuka lekarza,
który zrobiłby aborcję, ale jednocześnie
zastanawia  się,  czy  nie  donosić  ciąży,
chociaż straciłaby wtedy pracę na dłu-
go.  Gamble  rodzeństwu  skończyły  się
dawno i teraz żyją na krechę, próbując
odpracować długi Robertsonom ponow-
nie na trasie.

Miecz
Ozdobny, tępy miecz, który doskona-

le nadaje się tylko jako ozdoba na ścia-
nę. Ale sztuczne rubiny osadzone w rę-
kojeści i na ostrzu okazują się cenniejsze
niż  się  wydaje.  Ktoś  zakodował  w ka-
mieniach ważne informacje, które moż-
na  odczytać  posiadając  odpowiednie
urządzenie. Nagle miecz staje się przed-
miotem pożądania wielu zwalczających
się organizacji.

Ale okazuje się, że to tylko półpraw-
da. W rzeczywistości w kamieniach za-
pisany został umysł jednego z najbogat-
szych  ludzi  świata.  Multimilioner  już
nie żyje, ale naukowcy, z jego laborato-
rium wiedzą, jak odzyskać dane. Co się
stanie, jeśli informacje wyciekną do In-
ternetu? Czy świadomość bogacza prze-
budzi  się  w  globalnej  sieci?  A  może
podczas walki o miecz, nastąpi awaria i
cały zapis zostanie przeniesiony do czy-
jejś głowy?

A przecież miecz, to tylko zabawka,
ktoś może nieświadomie sprzedać go na
targu, czy oddać na złom.

Udręka
Ciała rozsypujące się w szary proch.

Zamiast krwi z pękającej  skóry i  kiku-
tów po strzelających jak gałązki w ogniu
kończynach  wysypuje  się  pył.  Policja
bada ciała ofiar,  ale nie znajduje przy-
czyny śmierci. Nie ma pewności, czy to
na pewno ludzie, czy może tylko kukły
z popiołu i kości.

Jeden  z  patologów,  którzy  badali
zwłoki, nie zważając na przepisy, pracu-
je bez stroju ochronnego, przeciera oczy
brudną ręką.  Wkrótce zaczyna widzieć
wokół  siebie  drugi  świat.  Wypełniony
szarością, nieskalany kolorem. Odmien-
na rzeczywistość posiada mieszkańców,
stoją  na  każdym  rogu,  stoją  w  kątach
pokoju,  wszędzie  wokół.  Zawsze  od-
wróceni  plecami,  przygarbieni.  Czy  to
kraina  umarłych,  wizja  szaleńca,  czy
inny wymiar?

Patolog kończy w zakładzie dla psy-
chicznie  chorych.  Nie  potrafi  uwolnić
się od wizji. Wkrótce jednak okazuje się,
że jego stan jest zaraźliwy. Coraz więcej
ludzi  choruje,  niektórzy  w szaleństwie
próbują uciec, rzucają się z okien. Kiedy
umierają,  ciała  zamieniają  się  w  szary
pył,  który  jak  popiół  ucieka  porwany
przez wiatr, a w odmiennej krainie poja-
wia się kolejna osoba,  kolejna przygar-
biona, szara kukła, zawsze zwrócona do
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ciebie plecami, zawsze milcząca, niemal
nieruchoma.

Miasto  zostaje  poddane  kwarantan-
nie,  ale czy nie jest  już za późno? Czy
można  powstrzymać  epidemię,  po-
wstrzymać  udrękę?  Czy  można  urato-
wać kogoś, kto został zarażony?

A może wszystko okaże się wizją lub
ostrzeżeniem, któremu ulegli wszyscy –
poczynając od policjantów, którzy zna-
leźli pierwsze ciało? Może potężny, pe-
łen żałości umysł sprawił, że całe miasto
pogrążyło  się  w  szaleństwie,  a  kiedy
znajdzie  się  i  powstrzyma  źródło,
wszystko wróci do normalności, a szara
rzeczywistość  okaże  się  tylko  złym
snem. Co jednak z tymi, którzy umarli,
nie mogąc znieść udręki?

Oswojone macki
Niewielkie  stworzenie  podobne  do

ośmiornicy  trafiło  przypadkiem  do
akwarium  w  jakimś  wielkim  mieście.
Pracownica  akwarium,  nazwijmy  ją
Elżbietą,  oswoiła  stworzenie,  dowie-
działa się, czym je karmić i mimo niepo-
kojących snów i wizji, nie poddała się i
zadbała, by posiadało odpowiednie wa-
runki  do  życia.  Nawet  kiedy  zeżarło
delfiny,  a  dwie  sprzątaczki  wpadły  w
katatonię, Ela chroniła stworzenie przed
ciekawskimi.

Ale wszystko ma swój koniec. W bu-
dynku zaczęły się pojawiać zakrzywie-
nia czasoprzestrzeni,  ktoś  oszalał  i  po-
ciął  się  żyletką,  inny  zaczął  składać

stworzeniu ofiary. Elżbieta zaczęła kar-
mić  rozrastającego  się  potwora  ludzką
krwią,  pogrążona  w  szaleństwie  nie
zauważa, że oto, w akwarium narodził
się Wielki Przedwieczny.

Czy rodzice upomną się o potomka?
Co się stanie,  gdy akwarium okaże się
za małe, a ofiary zbyt skąpe?

Dżodżo pijaczyna
Start:  drużyna  spotyka  pijaczynę,

który  zachowuje  się  przyjacielsko,  ale
nie  chce  się  odczepić,  przedstawia  się
jako Dżodżo.

Opis: Dżodżo  w  rzeczywistości  jest
dość znaczącym politykiem, może księ-
ciem lub nawet abdykowanym królem z
pobliskiej  krainy,  który zasłynął  z  ma-
tactw i oszustw, zamordował jakąś zna-
czącą personę, zrobił wielką aferę, a na-
stępnie uciekł z cennym przedmiotem –
księgą magiczną, która umożliwiała jego
rodowi  prosperowanie,  powstrzymując
wielką  zarazę,  która  przenikała  mury
jego  zamku.  Ciągle  ma  na  ogonie  po-
ścig.

Co więcej  pijaczyna jest  psychopatą.
Nie zawaha się zabić kogoś,  kto stanie
mu  na  drodze,  nawet,  jeśli  powodem
będzie  jakaś  błahostka,  a  jednocześnie
jest świetnym (i notorycznym) kłamcą i
oszustem.  Potrafi  zmieniać  zdanie  w
ciągu dyskusji kilka razy, byle się przy-
podobać i zrobić to czego się od niego
oczekuje, ciągle manipuluje ludźmi i co
więcej - ludzie dają się Dżodżo manipu-
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lować.  Mechanicznie możesz uznać,  że
ma piekielnie wysoką charyzmę.

Streszczenie:  Brat  Dżodżo,  Rodryk
na czele grupy strażników przeszukuje
okolicę, żeby pojmać uciekiniera i wyko-
nać wyrok, a także odzyskać księgę, za-
nim rodowa zaraza zwana Czerwonym
Morem zabije ostatnich członków rodu.
Choroba  objawia  się  czerwonymi  pla-
mami na skórze,  ale  pojawiającymi się
tylko  w  zakrytych  miejscach,  długo
może uchodzić niezauważona.

Wieści o zarazie będą do graczy do-
cierać, ale nikt nie będzie tego wiązał z
księgą  -  to  tajemnica  rodu.  Gdzieś  w
drodze  Rodryk,  tropem  brata,  dogoni
graczy i zatrzymają się w jednym miej-
scu – miejskiej gospodzie. Choroba jed-
nego  z  ludzi  Rodryka  stanie  się  wi-
doczna, wybuchnie panika, w zamiesza-
niu Dżodżo (dotychczas się ukrywający,
żeby  uniknąć  rozpoznania)  dźgnie  no-
żem brata i zrzuci winę za zamordowa-
nie arystokraty na jednego z graczy.

Gospoda  zostanie  otoczona  przez
wojsko, ludzie Rodryka będą się starali
wyjaśnić  sytuację.  Miejscowy przedsta-
wiciel prawa da się przekonać, że zaraza
nie  jest  zaraźliwa,  ale  jednocześnie
uwierzy pijaczynie (który szybko zmie-
ni  wizerunek  i  okaże  się  znajomym
owego przywódcy  strażników,  statecz-
nym kupcem), że jeden z graczy zamor-
dował Rodryka, że gracze współpraco-
wali  z  poszukiwanym Grymunem i  że
torturowali Dżodżo. Psychopata będzie

zręcznie unikał ludzi, którzy mogliby go
rozpoznać,  pomoże  mu  także  ich  za-
awansowana choroba.

Jak  z  tego  wybrną  gracze?  Uniknąć
więzienia będzie ciężko… Dżodżo zdą-
ży tymczasem owinąć sobie wokół palca
burmistrza  i  sprzedać  księgę  jakiemuś
czarodziejowi. Kiedy okaże się, że zara-
za go nie ominęła (kiedy pozbył się ar-
tefaktu), nagle zmieni stosunek do gra-
czy i  będzie  ich próbował  wciągnąć w
grę o odzyskanie przedmiotu (nawet je-
śli będzie ich musiał przy okazji wycią-
gnąć z więzienia).  Oczywiście wszelkie
przymilanie jest nieszczere - Dżodżo jest
psychopatą  i  może  w  każdej  chwili
stwierdzić, że lepiej wyjdzie jeśli graczy
się pozbędzie.

Czilczil
Czilczil  to  niewielkie  stworzenie

przypominające  skrzyżowania  kota  z
nietoperzem. Jest hodowane przez ary-
stokratów, a ze względu na krótkie ży-
cie,  trudności  w  utrzymaniu  (odżywia
się  wyłącznie  świeżym  ludzkim  mię-
sem)  i  niewielką  liczbę  żyjących  osob-
ników,  uważane jest  za  symbol bogac-
twa.

Tymczasem czilczile mają niezwykłą
umiejętność  -  gromadzą  w  niewielkim
móżdżku wszystko, co usłyszą. Wszyst-
kie  zostały  stworzone  przez  pewnego
nekromantę,  który po śmierci wykrada
zwłoki stworzeń, ożywia i w ten sposób
poznaje sekrety możnych tego świata.
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PODSUMOWANIE

Niniejszy numer powstał pod wpływem impulsu i jest głównie antologią
tekstów wyłącznie mojego autorstwa, które można było wcześniej znaleźć
na moim blogu – ale jeśli  się spodoba, może ożywimy kiedyś wspólnie
ideę i stworzymy podobny almanach w przyszłości? Zebrałem je na Dzień
Darmowych Gier Fabularnych 21 czerwca 2014.

Myślę, że w dobie blogów i sieci społecznościowych wymaganie wyłączno-
ści czy publikowanie tylko nowych tekstów nie ma sensu, dobrze byłoby
jednak wybrać co jakiś czas najciekawsze, zgrupować tematycznie i opubli-
kować. Jeśli chcecie pomóc – planuję od bardzo, bardzo dawna numer o
przygodach, ich tworzeniu, generatorach, pisaniu scenariuszy, piszcie na
wiezasnow@gmail.com jeśli możecie pomóc.

Z założenia jednak niniejszy almanach jest zamkniętą całością, a nie po-
czątkiem  czegoś  nowego,  próbą  zebrania  starych  tekstów  pod  jednym
szyldem. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i że zbiór się komuś przyda.

Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moje trudy, zapraszam do instalowania i ku-
powania moich gier na Androida, iOS, Nokia X oraz Amazon Fire TV. Linki
znajdziecie na magory.net – na razie nie ma tam żadnego cRPG, ale kto
wie, może w przyszłości powstanie Ramar cRPG, jeśli wiatry będą pomyśl-
ne.
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