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Dwudziesty drugi rok panowania Hantei XXXVIII, wiosna. Ta bitwa nie 
rozegra się na łące, ale w zamku mojego księcia. Starzy wrogowie, potęŜne 
nemuranai, przypadkowe utonięcie w intrydze. Kyuden Bayushi to najciekawsze 
miejsce, jakie znam. Nawet gdy tak jak teraz nie ma w domu ani Władcy Tajemnic, 
ani jego pięknej Ŝony. 

 Wprowadzenie 
 
Organizatorzy DKW byli uprzejmi zaprosić mnie do współpracy przy programie. 

Dostałam świetną lokalizację i zadanie zrobienia dobrego LARP-a. Po pierwszej wizycie w 
suterenie PJWSTK wiedziałam, Ŝe miejscem akcji będzie Kyuden Bayushi. 

 
Natomiast pomysł na całą fabułę przyszedł po tym, jak przeczytałam dwie strony 

internetowe, znalezione na okoliczność czytania o Ambicji. Ich treść stała się 
zakończeniem tej gry i cytuję ich obszerne fragmenty na końcu tego zbioru materiałów. 

 
W scenariuszu pojawiają się znane nazwiska z „Drogi Skorpiona”. Osoba nie 

obeznana z tym dodatkiem, nie mówiąc juŜ o podręczniku podstawowym, moŜe mieć 
powaŜną trudność w zrozumieniu relacji między postaciami, a co za tym idzie – całości 
fabuły.  

 
W LARP-ie pojawia się ksiąŜę klanu we własnej osobie, choć w przebraniu. 

Wspominam teŜ jego Ŝonę. Poza tym list adresowany do jednej z postaci wspomina o 
córce daimyo Soshi, którą chce, Shoshuro Hametsu – sama, jako godną siebie małŜonkę. 
Stąd wyraz „mezalians” w cudzysłowie. 

 
Sam scenariusz ma postać ról dla poszczególnych osób. "Wątki fabularne" 

omawiałam z odpowiednim graczem, tworząc dla niego (lub dla niej) rolę na miarę. Sporo 
teŜ zmieniałam, starając się radzić sobie z kolejnymi rezygnacjami. 

 
Role mają określoną płeć, jednak większość z nich moŜna łatwo zmienić z męskiej 

na Ŝeńską lub z Ŝeńskiej na męską. Ostatecznie nawet osobą, którą Ambicja podpuszcza 
do wysłania sił Skorpiona na Otosan Uchi, moŜe być Kachiko w miejsce Shoju. 

 
Uczestnicy, przyjeŜdŜając na grę, wiedzieli, kogo mają grać. Mimo to  

wydrukowałam dla nich role i rozdałam. Na odwrocie znajdował się plan wyjaśniający, jak 
usiąść w sali tronowej. (Tsume-kun dostała go bez nazwisk). 

 
Poza tym starałam się dopracować mechanikę. Jak mi się to udało, ocenisz 

samodzielnie. Regulamin i szczegółowe zasady zamieściłam jeszcze przed właściwym 
scenariuszem. 

 
Ewa ‘Akaszik’ Cetnar, MG 
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 Mechanika 

 Regulamin 

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 
2. KaŜdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność prawną i 

finansową. Opłacasz sobie ubezpieczenie we własnym zakresie. 
3. Zabrania się niszczenia dekoracji, w tym zabawy kominkami do olejków zapachowych. 
4. Zabrania się wnoszenia na teren gry alkoholu (w tym piwa). Ktokolwiek będzie 

spoŜywał alkohol w czasie gry, zostanie z niej natychmiastowo wydalony. 
5. Zabrania się wnoszenia na teren gry prawdziwej broni. 
6. Cudza rzecz wraca do właściciela bezpośrednio po zakończeniu gry. 
7. Telefony komórkowe mają być bezwzględnie wyłączone podczas gry. 
8. Jeśli jest problem, szukaj MG i proś o interwencję. Nie zatrzymuj gry. 
9. Zachowaj theatrum – jesteś swoją postacią od ogłoszenia przez MG rozpoczęcia gry 

aŜ do chwili, gdy ogłosi jej zakończenie. W tym czasie nie wtrącasz Ŝadnych uwag 
niezwiązanych z fabułą. 

10. Dbaj o godność i dobrą zabawę swoją i innych graczy. Pamiętaj, Ŝe to tylko zabawa. 
11. "Rokugan to nie Japonia" – improwizuj bez obaw. 

 Umiejętności postaci 

Aby postać mogła się posługiwać umiejętnościami godnymi i niegodnymi [a więc: 
aktorstwem, dyplomacją, etykietą, gawędziarstwem, historią, kaligrafią, malarstwem, 
muzyką, origami, poezją, prawem, shintao, szczerością, śledztwem, taktyką (go), tańcem, 
teologią, a takŜe hazardem, skradaniem się, truciznami i uwodzeniem], gracz sam 
osobiście musi je posiadać. Wykorzystaj czas, jaki pozostał do gry, na opanowanie 
odpowiednich biegłości! 

Umiejetności bugei, czyli iaijutstu, kenjutsu, zapasy i inne walki, jakie przyjdą Ci 
do głowy, rozstrzygnięte zostaną w janken, a potem jedynie powoli i spokojnie odegrane. 

 
"KaŜdy jest gotów zabijać. Samuraj jest gotów umierać"  (Akodo Toturi) 
 
KaŜda ludzka postać posiada określoną wartość Ziemi. JeŜeli nie korzysta z 

Ŝadnych specjalnych mocy, w walce (jankenpoi) moŜe przyjąć tyle ObraŜeń, ile ona 
wynosi. Postać ginie natomiast od razu w wyniku: 
• zatrucia – wypicia lub zjedzenia czegoś przesolonego, 
• ścięcia głowy – ataku z zaskoczenia - dotknięcia "ostrzem" karku; w ten niehonorowy 

sposób moŜna się wtrącić do prowadzonej juŜ walki, 
• seppuku. 

Gracz, którego postać umrze, powinien zgłosić się do prowadzącego grę. Zostanie 
mu wyznaczona inna rola. 

 Trucizna 

JeŜeli zjesz orzech laskowy albo wypijesz posoloną herbatę, nie Ŝyjesz i szukaj MG. 
Niegodni truciciele winni sami zaopatrzyć się w „trucizny”, ale muszą zyskać akceptację 
MG. Podejdź do mnie dyskretnie przed grą, np. po to, by odebrać swoje zeni. 
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 Walka 
 
"Samurajowie nie boją się przegrywać, tylko boją się przynieść hańbę swojej rodzinie". 

 
Walki „na miecze”, w tym pojedynki, rozstrzyga gra janken. 
1. Walczący odliczają do trzech i kaŜdy jednocześnie pokazuje znak. 

a. Otwarta dłoń to papier (pa). Wygrywa z kamieniem, „owija go”. 
b. Zaciśnięta pięść to kamień (gu). Wygrywa z noŜycami, „łamie je”. 
c. Wyprostowane, rozłoŜone palce wskazujący i środkowy to noŜyce (choki). 

Wygrywają z papierem, „przecinają go”. 
d. Tylko posiadacz miecza mającego moc Zdrady moŜe zagrać dodatkowo płomień 

(honoo) – wyprostowany kciuk. Wygrywa z kamieniem, noŜycami i papierem. 
2. Rundę wygrywa walczący, który pokaŜe dominujący znak. Oznacza to zadanie 

ObraŜenia. Pokazanie przez obu zaangaŜowanych w starcie tego samego znaku 
oznacza remis, po którym gramy dalej. 

3. Po walce odgrywamy ją w spowolnionym tempie, jakby odbywała się w wodzie. Jak 
sceny epickich pojedynków w filmach. Przegrany musi się oczywiście podłoŜyć, a 
potem upaść i umrzeć. 

 
Ostrze Kakita – obraŜenia zadane przez uŜywającego Ostrza Kakita liczą się 

podwójnie. 
Moce przebudzonych mieczy działają, kiedy posiadacz miecza da osobie, z którą 

walczy, do przeczytania kartkę z nazwą i opisem działania. Kolor papieru zostanie 
ujawniony przed grą. 

Przebudzona katana, która nie będzie traktowana z naleŜytym szacunkiem, moŜe 
nie uŜyczyć walczącemu swojej mocy. MG odbierze graczowi kartkę. 

Machlojka – posiadacz miecze mającego moc Machlojki gra w jankenpoi, jakby 
jego Ziemia wynosiła dwa razy więcej. 

Zdrada – gracz moŜe w jankenpoi uŜyć znaku płomienia. Przy pierwszym zwarciu, 
w którym to czyni, moŜe posłuŜyć się tą mocą tylko raz. JeŜeli „walka”, w której uŜyto 
płomienia, zakończyła się zwycięstwem posiadacza miecza z mocą zdrady, w kolejnym 
starciu gracz moŜe go zastosować juŜ dwa razy. Gdy dwa starcia z uŜyciem płomienia 
zostaną wygrane, gracz moŜe uŜyć znaku trzykrotnie. I tak dalej.
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 Zaklęcia 
 Woda 

Lśnienie Pan Ku – MG zdradza shugenji, skąd bije najjaśniejszy blask, co 
nieznacznie świeci, a co w ogóle nie jest magiczne. Zaklęcie nie zdradza obecności ani 
właściwości dobrze zakamuflowanych rzeczy. 

ŚcieŜka ku wewnętrznej harmonii – niweluje konsekwencje otrzymania pierwszej 
Rany. Shugenja winien mieć przy sobie waciki i odrobinę mleczka do demakijaŜu, na 
wypadek gdyby Rana okazała się kreską czerwonej szminki na twarzy zranionego. 
 Ogień  

Ochrona przed złem – shugenja sporządza widoczny znak ognia (rysuje na 
sporym zwoju, wysypuje z ryŜu etc.). Moc złych istot nie ma wstępu do kręgu o promieniu 
dwu metrów od znaku, a te, które powaŜą się go przekroczyć, spalą się na popiół. 
 Powietrze 

Te zaklęcia działają, kiedy shugenja da ich celowi do przeczytania kartkę z nazwą 
i opisem czaru – jej kolor zostanie ujawniony przed grą. MoŜe zaklinający podsunie ją w 
szkatułce, w której miała znaleźć się błyskotka do obejrzenia? Dla postaci moc działa 
„naturalnie” i nie jest ona świadoma tego, Ŝe stała się obiektem zaklęcia – odegraj to! 

Sen zesłany przez wiatr – cel czaru, po okazaniu karty z zaklęciem, zasypia 
twardym snem i ma spać, dopóki po dziesięciu minutach nie obudzi go MG! Shugenja musi 
niezwłocznie się do MG udać, aby zawiadomić o rzuceniu czaru. Zadziała nawet wtedy, 
gdy obiekt właśnie zamierza zaatakować, np. wyciąga miecz. 

Szept wiatru – poddany czarowi ma obowiązek stwierdzić uczciwie, czy skłamał, 
czy nie. 
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Gracz: Paulina 
Postać: 

 Bayushi Kiko, zwana Starą, hatamoto Bayushi Shoju 
Chwała: 4 (przygotuj sobie frędzle) Pieniądze: 20 koku, 20 bu, 20 zeni1 
Zaklęcia: nd Ziemia: 1 
 „Za jałowe łono” mąŜ wygnał cię wiele lat temu na zamek księcia klanu. Dostałaś 
pod opiekę zdeformowane niemowlę, którego matka właśnie zmarła przy porodzie. 
Zastąpiłaś ją. Teraz, gdy juŜ nawet syn „syna” nie potrzebuje twojej opieki, znów z 
niańki stałaś się dyplomatą. 
 – Kiko-chan, bitwa o zwierzchność nad terenem wokół stanicy odbędzie się u nas 
na zamku. Strategia przeciw strategii oraz pojedynki dowodzące czyjejś wyŜszości. – 
Miał urzekającą barwę głosu, która fałszywie sugerowała, Ŝe wymyślna maska skrywa 
czarujące oblicze. 
 – Twoja lojalność sięga ponad sprawy wewnątrz klanu, dlatego poprowadzisz i 
będziesz sędziować turnieje. Zacznij od iaijutsu, a potem go. KaŜ przynieść moją planszę 
do sali tronowej. Pilnuj tempa rozgrywek. Pozycje poszczególnych stronnictw mają być 
znane przed godziną Shiby. Później nakaŜesz namiestnikom przedstawiać argumenty w 
kolejności od ostatniego do zwycięzcy. 
 Zadbaj, aby dla postronnych turniej był tylko niezobowiązującą zabawą. JeŜeli 
ktoś poza czwórką zainteresowanych namiestników będzie się chciał przyłączyć, pozwól 
na to. Przyjmuj chętnie inne propozycje umilenia gościom czasu pod naszą nieobecność. 
 

Stanęłaś po lewej stronie tronu. Na początku i końcu rzędu siedzą ludzie 
bezpośrednio jak ty słuŜący Księciu. W razie jakichkolwiek kłopotów pomoŜesz kaŜdemu 
z nich, tak samo i ty moŜesz u nich szukać wsparcia. 

Jedna z tych osób moŜe liczyć na to, Ŝe zrobisz dla niej absolutnie wszystko. 
Raniony w prawe ramię podczas potyczki z Lwem sierŜant Bayushi Nobu. Przymykasz 
oczy na to, Ŝe na zamku gra w kości, bo przecieŜ to on jest tu panem i gospodarzem. 

Powiodłaś wzrokiem po namiestnikach, którzy walczą o nadanie Gniazda Pośród 
Traw. Na prawo sąsiadujący ze stanicą od północy Bayushi Haruki, w słuŜbie Bayushi 
Dozana; po lewej mający ziemie na wschód od spornego terenu Gaduła – Bayushi 
Tesaguri, w słuŜbie Bayushi Tomaru; od południa Shosuro Ichiro, w słuŜbie Shosuro 
Hametsu; od zachodu – Bayushi Katsuko, tak jak i ty wasal Shoju-sama. 

– Barka nie pomieści nas wszystkich – doszedł cię miękki głos twojej pani. – 
Abyście mogli bawić się tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy turniej. Poprowadzi 
go Kiko - oświadczyła i kołysząc się, ruszyła środkiem sali do wyjścia. 

 
Po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłoń się innym graczom. Gdy Opiekun Domu 

Przodków ogłosi godzinę Akodo, zacznij mówić. 

                                                      
1  Na bieŜące wydatki. Zarządzasz domowym budŜetem Zamku Bayushi i moŜesz wydawać go 
wedle swojego uznania. 
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Gracz: Yoru 
Postać: 

 Bayushi Katsuko, namiestnik Bayushi Shoju 
Chwała: 3 (przygotuj sobie frędzle) Pieniądze: 2 koku, 3 bu, 6 zeni2 
Zaklęcia: nd Ziemia: 4 
 Brat popełnił seppuku dla ratowania twojego honoru. Po przesłuchaniu przez 
Mistrza Przesłuchań Shosuro Orochi przyznał się do zamordowania waszego sąsiada 
Bayushi Akiry, brata Tesaguri-san. Czego ponad wszelką wątpliwość nie zrobił! 

ChociaŜ byłaś równie pijana jak brat, widziałaś na własne oczy, jak pan Akira 
został pchnięty noŜem przez Shosuro Masaru. Morderca ukradł ulubiony wachlarz 
waszego sąsiada. Ten czarny, z wymalowanymi na czerwono kłosami perzu i złotym 
pawiem. 

Nie było rzeczą chwalebną zignorować zajście. Nie byłoby teŜ mądre zaczynać 
awanturę w stanie upojenia. Powoli powlokłaś się z bratem dalej. A kiedy w ciemnościach 
zamajaczyła sylwetka któregoś z gości pana Akiry, rozdzieliliście się i ukryli. 

Shoshi Uruhara zauwaŜył jednak twojego brata. PoŜałował go szczerze i minął bez 
słowa. Potem znalazł ciało. Zawiadomił straŜ. Później zeznał przed namiestnikiem, co 
widział: twojego brata kryjącego się wśród krzewów, a kilka kroków dalej zwłoki 
gospodarza. 
 
 Masaru tydzień temu skręcił kark, spadając z konia. Ty jako nowa głowa rodziny 
powinnaś wykorzystać tę sposobność do włączenia Gniazda w granice swojej posiadłości.  
Przybyłaś do księcia klanu, aby z nim o tym porozmawiać. Wczoraj późnym wieczorem 
udzielił ci audiencji. W najelegantszych słowach poprosiłaś o pozwolenie na zajęcie ziem 
na wschodzie. 
 Sadowiąc się wygodniej na tronie, Mistrz Tajemnic odpowiedział: „Rozpatrzę tę 
sprawę jutro w godzinie Shiby. To, czy pani, czy teŜ któryś z sąsiadów przedstawi swoje 
racje jako ostatni, mając moŜliwość ustosunkować się do argumentów rywali, zaleŜy od 
tego, jak kaŜdy z państwa wykaŜe się męstwem i strategią”. 
 Raz jeszcze dotknęłaś czołem dłoni płasko ułoŜonych na macie. Chciałaś zapytać, w 
jaki dokładnie sposób masz dać dowód swojej wartości, ale Shoju–sama wszedł ci w 
słowo: „Soshi Uruhara wygrał gejszę w go. Bardziej pomóc pani nie mogę” – oświadczył i 
wyszedł. 
 
 Wydawało się, Ŝe blask świec skrojono specjalnie dla niej. Kiedy się poruszała, on 
poruszał się wraz z nią, pieszcząc piękną twarz. – Barka nie pomieści nas wszystkich – 
mówiła, a jej głos balansował na granicy miękkiego śmiechu. – Abyście mogli bawić się 
tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy turniej. Poprowadzi go Kiko. 
 Uśmiechnęła się olśniewająco i ruszyła środkiem sali do wyjścia. Chyląc czoło, 
kątem oka dostrzegłaś przeklętego Orochi. Nikt nie wykaŜe się dobrze, gdy po ziemi 
chodzi morderca jego brata – chyba tak mówi przysłowie. 
 Pamiętaj, aby po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
2  Na twoich ziemiach uprawia się ryŜ i mak, masz browar produkujący kilka odmian sake oraz 
suszarnię opium. 
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Gracz: Torture 
Postać: 

 Bayushi Tesaguri, zwany Gadułą, namiestnik Bayushi 
Tomaru 

Chwała: 3 Pieniądze: 1 koku, 9 bu, 10 zeni3 
Zaklęcia: nd Ziemia: 4 
Rekwizyt: 18 zielonych guzików nawleczonych na jedną nić i 7 zielonych guzików 

nawleczonych na inną (te pierwsze dyskretnie oddaj przed grą MG) 
Po gempukku udałeś się do Krain Cienia udowodnić swoją wartość jako bushi. Wraz 

z tobą na teren zajęty przez wroga udało się: dwóch śurawi, trzech JednoroŜców i 
Feniks. Od Doji Ichirou poŜyczyłeś sobie ćwierć amuletu z jadeitów – nanizanych na nić 
zielonych guzików. Do dziś masz je przy sobie. 
 

Tydzień temu twój sąsiad, Shosuro Masaru, skręcił kark spadając z konia. Ty, 
brat Bayushi Akiry, poprzedniego namiestnika ziem, na których stoi cesarska stanica 
Gniazdo Pośród Traw, chcesz teraz przyłączyć pozostawiony bez opieki teren do swojej 
posiadłości. 

Przybyłeś do księcia klanu, aby z nim o tym porozmawiać. Wczoraj wczesnym 
wieczorem udzielił ci audiencji. W najelegantszych słowach poprosiłeś o pozwolenie na 
zajęcie majątku sąsiadującego od zachodu z twoim. 

Sadowiąc się wygodniej na tronie, Mistrz Tajemnic odpowiedział: – Rozpatrzę tę 
sprawę jutro w godzinie Shiby. To, czy przedstawi pan swoje racje jako ostatni, mogąc 
ustosunkować się do argumentów rywali, zaleŜy od tego, jak się pan jutro wykaŜe. 
 Raz jeszcze dotknąłeś czołem dłoni płasko ułoŜonych na macie. Chciałeś zapytać, w 
jaki dokładnie sposób masz dać dowód swojej wartości, ale Shoju–sama polecił: „Odejdź”. 
 

Siedząc obok siostry mordercy Akiry, słuchałeś przemowy Ŝony księcia. Kachiko-
sama mówiła, a jej głos balansował na granicy miękkiego śmiechu: „Barka nie pomieści nas 
wszystkich. Abyście mogli bawić się tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy turniej. 
Poprowadzi go Kiko”. 
 Kołysząc się, ruszyła środkiem sali do wyjścia. Chyląc czoło, kątem oka 
dostrzegłaś po lewej inną piękną damę. Bayushi Nori. Gdy ona miała pięć, a ty siedem lat, 
Osamu udzielił wam „ślubu”. I ty, i ona spiliście się trzema czarkami sake tak, Ŝe nie 
mogliście ustać na nogach. Sześcioletni Osamu płakał jak uderzenie letniego monsunu, bo 
myślał, Ŝe umieracie. 
 Nie widziałeś Nori-kun przez kilka ostatnich lat. Najpierw uczyła się w szkole 
aktorów Shosuro, a potem w Akademi Kakita. Zmieniła się tak bardzo, Ŝe gdyby nie to, iŜ 
siedzi obok swojego brata (twojego rywala w sporze o Gniazdo), nie poznałbyś jej wcale. 
 

Pamiętaj, aby po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
3  Tyle przeznaczyłeś sobie na bieŜące wydatki – w interesach i dla przyjemności. Twoje dwie 
wioski produkują głównie herbatę. Masz teŜ pola ryŜowe. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Tomek 
Postać: 

 Bayushi Osamu, w słuŜbie Bayushi Tesaguriego 
Chwała: 2 Pieniądze: 2 koku, 4 bu, 5 zeni4 
Zaklęcia: Powietrze + Woda + Ogień Ziemia: 2 
Rekwizyt: Para kartoników 105x74mm; na jednym cały wiersz, a na drugim tylko druga 

połowa. Temat: honor, Hantei, Shintao, bushido, wiosna lub śmierć. 
 Wypiłeś trochę w towarzystwie Soshi Uruhary i zaproponowałeś partię go: 
„Będzie ciekawiej, kiedy przeciwko rocznej dostawie herbaty dla pana dworu postawi pan  
recytację poematu nagów. Powiedzmy z Bayushi Nori, jutro w godzinie Doji”. 
 – Zgoda, ale to pan gra czarnymi – oświadczył. Przegrał. Osiemnaście do 
dwudziestu sześciu plus komi.  

Waszym zmaganiom przyglądała się przybyła właśnie z delegacji Asahina. – MoŜe 
spróbuje pan jutro wygrać równieŜ w uta-garuta – zaproponowała księŜniczka. – Ucieszy 
mnie, jeŜeli zechce pan przygotować kartę. Będę rada wrócić z gościny w pana klanie z 
nową talią. 
 W czasie gdy tak miło gawędziłeś, twój pan starał się przekonać księcia do 
nadania mu ziemi po zmarłym tydzień temu Shosuro Masaru. Zyskalibyście stadninę oraz 
pieczę nad cesarską stanicą Gniazdo Pośród Traw.  

- Panowie Haruki i Ichiro są tu od przedwczoraj, na korytarzu minąłem się z tą 
Katsuko. Trzeba będzie jutro pokonać ich w pojedynkach i w go. Do tego jeszcze 
przygotować prośbę o nadanie na oficjalną audiencję. – Tesaguri-sama zrelacjonował ci 
szybko plan na kolejny dzień. Znasz swoją powinność: pomoŜesz mu w kaŜdej z tych 
kwestii. 
 

Wydawało się, Ŝe blask świec skrojono specjalnie dla niej. Kiedy się poruszała, on 
poruszał się wraz z nią, pieszcząc piękną twarz. – Barka nie pomieści nas wszystkich – 
mówiła, a jej głos balansował na granicy miękkiego śmiechu. – Abyście mogli bawić się 
tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy turniej. Poprowadzi go Kiko. 
 Uśmiechnęła się olśniewająco i ruszyła środkiem sali do wyjścia. Chyląc czoło, 
kątem oka dostrzegłeś inną piękną damę. Bayushi Nori. Gdy ona miała pięć, a twój pan 
siedem lat, udzieliłeś im „ślubu”. Oboje spili się trzema czarkami sake tak, Ŝe nie byli w 
stanie utrzymać się na nogach. Rozpłakałeś się jak uderzenie letniego monsunu, bo 
myślałeś, Ŝe umierają. 
 Nie widziałeś Nori-kun przez kilka ostatnich lat. Najpierw uczyła się w szkole 
aktorów Shosuro, a potem w Akademi Kakita. Zmieniła się tak bardzo, Ŝe gdyby nie to, iŜ 
siedzi obok swojego brata (rywala Tesaguri w sporze o Gniazdo), nie poznałbyś jej wcale. 
 

Pamiętaj, aby po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
4  Tyle przeznaczyłeś sobie na bieŜące wydatki – w interesach i dla przyjemności. Dwie wioski 
Tesaguri-sama produkują głównie herbatę. Macie teŜ pola ryŜowe. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Toudi 
Postać: 

 Bayushi Haruki, namiestnik Bayushi Dozana 
Chwała: 3 Pieniądze: 1 zeni5 
Zaklęcia: nd Ziemia: 4 
Rekwizyt: Dwa kartoniki 105x74mm; na jednym cały wiersz, a na drugim tylko druga 

połowa. Temat: honor, Hantei, Shintao, bushido, wiosna lub śmierć. 
 Zaledwie tydzień temu spłonęła część wyŜszej z wieŜ Kyuden Bayushi, po tym jak 
dwórka przewróciła lampion. Nie wiesz, dlaczego dwa tygodnie temu stanęły w 
płomieniach twoja stajnia i spichlerz. Prędko je odbudowałeś oraz skupiłeś nowy ryŜ i 
konie. Zostałeś przy tym z jedną miedzianą monetą w sakiewce. 
 

Tydzień temu twój sąsiad Shosuro Masaru spadł z konia i skręcił kark. Sprzyjają 
ci Fortuny! Teraz moŜesz postarać się o przyłączenie jego ziemi do swojej. Tym samym 
pozostawione bez opieki: spichlerz, konie i dochody staną się twoje. Poza tym na 
odnośnych ziemiach stoi cesarska stanica Gniazdo Pośród Traw. Zaopiekowanie się nią 
przydałoby ci prestiŜu. 

Przybyłeś do księcia klanu, aby z nim o tym porozmawiać. Przedwczoraj wczesnym 
wieczorem udzielił ci audiencji. W sali był teŜ twój sąsiad Shosuro Ichiro. W tej samej 
sprawie. W najelegantszych słowach kaŜdy z was poprosił o pozwolenie na zajęcie 
majątku Masaru. 

Sadowiąc się wygodniej na tronie, Mistrz Tajemnic odpowiedział: „Rozpatrzę tę 
sprawę za dwa dni w godzinie Shiby. To, który z panów przedstawi swoje racje jako 
ostatni, mogąc ustosunkować się do argumentów rywali, zaleŜy od tego, jak się panowie 
wykaŜą”. 
 Raz jeszcze dotknąłeś czołem dłoni płasko ułoŜonych na macie. Chciałeś zapytać, w 
jaki dokładnie sposób masz dać dowód swojej wartości, ale Shoju–sama polecił: 
„Odejdźcie”. 
 Wykonaliście polecenie. śyczyłeś Ichiro dobrej nocy i ruszyłeś do swojego pokoju. 
W korytarzu natknąłeś się na księŜniczkę z klanu śurawia. Porozmawialiście o pogodzie, 
podróŜy, a potem zaprosiła Cię do gry w uta-garuta. – JeŜeli ma pan czas na poezję, będę 
wdzięczna za przygotowanie nowej karty. Moją talię z domu juŜ tutaj wszyscy znają. 
 

– Wymyśliłam druŜynowy turniej. Poprowadzi go Kiko. – śona daimyo uśmiechnęła 
się olśniewająco i ruszyła środkiem sali do wyjścia. 

Kłaniając się, spojrzałeś na inną piękną damę. Wróciła właśnie z Akademii Kakita, 
wystąpiła dla Doji Hoturiego i zapewne przywiozła do domu jakieś stypendium. Tylko czy 
to na pewno Bayushi Nori, kochana młodsza siostra? Honor rodziny nakazuje 
rozstrzygnąć tę wątpliwość raz na zawsze. Zmieniła się nie do poznania.  

 
(Pamiętaj, a by po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom.) 

 

                                                      
5  Głównym źródłem Twojego dochodu jest sprzedawana Krabom, JednoroŜcom i Smokom 
herbata. Oczywiście zapasy towaru spłonęły, a psubraty kupcy odeszli z Twoich ziem. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Kaja 
Postać: 

 Bayushi Nori, absolwentka Szkoły Aktorstwa Shosuro 
Chwała: 2 Pieniądze: 10 koku6 
Zaklęcia: nd Ziemia: 2 

Nori skończyła Szkołę Aktorstwa Shosuro. Jednak jej talent wykraczał daleko 
poza grę dla celów szpiegowskich. Nori to prawdziwa artystka. Dlatego nauczyciele 
zadbali o jej dalszy trening w Akademii Artystów Kakita. Spędziła tam dwa lata, a pod 
koniec wymiany wystąpiła jako waki przed daimyo rodziny Doji i jego dworem. 
 

Twój kapryśny daimyo, Yogo Junzo, zrelacjonował ci swoje wizje. – Ambicja zŜera 
naszego księcia. Woda w Rzece Złota płacze nad nami, nasza ziemia trzęsie się z 
oburzenia, a metal mieczy buntuje się przeciw zdradzie. Tylko ogień cieszy się na 
poŜogę, która ogarnie Rokugan z powodu pretensji księcia do Szmaragdowego Tronu. 
 Grupa, do której naleŜysz, ma temu zapobiec, skłaniając Bayushi Shoju-sama do 
popełnienia sepukku oraz, co daimyo podkreślał, pozbywając się jego Ŝony. Przekonacie 
dworzan, Ŝe syn księcia nie jest jego dzieckiem, ale synem poprzedniego daimyo Soshi. 
Tego zmarłego w podejrzanych okolicznościach. Mając dwór za swoimi plecami, wraz z 
Yogo Bantaro zaŜądasz od Shoju-sama poddania Ŝony próbie wierności, której sprostać 
moŜna tylko w baśni nagów. 

„Razem z następcą króla nagów na wygnanie udała się jego piękna Ŝona. 
MałŜonkowie razem walczyli z demonami. Jedna z pokonanych opowiedziała swojemu 
bratu, księciu demonów, o olśniewającej urodzie nagini. Ten podstępem porwał ją i uwięził 
w swoim zamku. Następca, gdy tylko zorientował się, co się stało, ruszył w pogoń. W 
drodze spotkał szlachetne istoty, które pomogły mu w końcu odbić piękną Ŝonę. 

Następca nie okazał jej jednak ani odrobiny uczucia. Musiał przekonać się 
najpierw, Ŝe była mu wierna mimo wszystko. Poprosił ogień, aby ukazał mu prawdę. Kami 
płonącego stosu nie znalazł jednak skazy i Ŝona nietknięta wróciła do męŜa”. 

Wystawisz ten poemat w godzinie Doji, przygotowując dwór na wasz postulat. 
Gdy chcesz spokojnie porozmawiać z Bantaro, wystarczy wspomnieć w rozmowie o 

Bayushi Junso. Wtedy koleŜanka zjawi się wkrótce w pokoju gościnnym obok mniejszej 
kuchni. Pozostali przyjaciele przypilnują, aby nikt więcej nie zapuścił się do sali 
tronowej. 
 

W drodze na zamek księcia klanu poznaliście wracającą właśnie z ziem śurawi 
Bayushi Nori. PoniewaŜ sześciu Yogo mogłoby nadmiernie przykuwać uwagę, poŜyczyliście 
dla ciebie jej toŜsamość. Maska i kunszt aktorski pozwoliły ci przekonać Bayushi Haruki 
(słuŜącego Bayushi Dozana), Ŝe jesteś jego młodszą siostrą. DołoŜysz nawet starań, aby 
podnieść prestiŜ „brata”. 

Pamiętaj, aby po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
6  Honorarium za występy na ziemiach śurawia. MoŜesz je hojnie wydawać lub rozdawać, 
poniewaŜ honor nakazuje, abyś po zakończonej sukcesem misji popełniła sepukku. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Mateusz 
Postać: 

 Bayushi Nobu, w słuŜbie Bayushi Shoju 
Chwała: „3” (w rzeczywistości 9,5) Pieniądze: 3 koku, 3 bu, 3 zeni7 
Magia: miecz z mocą machlojki Ziemia: 3 
Rekwizyty: 1. trzy kostki sześciościenne oraz 2. sześć dodatkowych frędzli na właściwe 

oznaczenie chwały 
 Ranny w prawie ramię, w jakiejś dawno zapomnianej potyczce z Lwami, sierŜant 
Bayushi Nobu. Czekając na osiągnięcie wieku emerytalnego, ma czelność w zamku księcia 
uprawiać hazard. Proponuje grę w „Fortunki”: 

Wybierasz liczbę od 1 do 6, po czym rzucasz trzema kostkami. JeŜeli twoja 
liczba wypadnie na wszystkich trzech kostkach, wygrywasz trzy koku. JeŜeli na dwóch - 
wygrywasz dwa koku, a jeŜeli tylko na jednej – zaledwie koku. Jeśli twoja liczba nie 
wypadnie na Ŝadnej kostce, płacisz mi koku. Trzy kostki dają ci trzy szanse na wygraną; 
czasami wygrywasz więcej niŜ koku, ale nigdy nie moŜesz więcej stracić. 
 
 – Kiko-chan, bitwa o zwierzchność nad terenem wokół stanicy odbędzie się u nas 
na zamku. Strategia przeciw strategii oraz pojedynki dowodzące czyjejś wyŜszości – 
oświadczyłeś swojej kochanej i kochającej mamce, a zarazem hatamoto, reprezentującej 
cię w domu pod nieobecność twoją i Ŝony. Ciągnąłeś dalej: 
 – Twoja lojalność sięga ponad sprawy wewnątrz klanu, dlatego poprowadzisz i 
będziesz sędziować turnieje. Zacznij od iaijutsu (męstwo), a potem go (strategia). 
Później nakaŜesz namiestnikom przedstawiać mi argumenty w kolejności od ostatniego 
do zwycięzcy. Zadbaj, aby dla postronnych turniej był tylko niezobowiązującą zabawą. 
 Chyba tak to powiedziałeś. Tamten przeklęty głos coraz bardziej cię rozprasza. 

 
Od północy sąsiaduje z Gniazdem (cesarską stanicą) Bayushi Haruki (w słuŜbie 

Bayushi Dozana) od wschodu znajduje się Gaduła - Bayushi Tesaguri (w słuŜbie Bayushi 
Tomaru), od południa Shosuro Ichiro (w słuŜbie Shosuro Hametsu), od zachodu Bayushi 
Katsuko, Twój bezpośredni wasal. W godzinie Shiby wysłuchasz namiestników i nadasz 
któremuś z nim ziemie po zmarłym tydzień temu Shosuro Masaru. 

W czasie gdy namiestnicy będą sobie nawzajem udowadniać własną wartość oraz 
mniej pochlebne cechy, miałeś wraz z Kachiko-chan udać się w rejs barką po Rzece 
Złota... Ale, o Fortuny, błagam, niech umilknie ten głos! Gdy nikt nie patrzy, zasłaniasz 
uszy dłońmi. Byłbyś lepszym Cesarzem niŜ obecnie panujący starzec. Wiesz, Ŝe z pomocą 
Miecza, który szepcze nieustannie, mógłbyś podejść Hantei. 

Zawodzenie Ambicji nie pozwala Ci nawet opuścić zamku. Chcesz, prawda? A 
jeŜeli tak? Nie potrafisz przerwać tej niehonorowej rozmowy. Dlatego w przebraniu 
Bayushi Nobu zostałeś w domu... ZałoŜysz oznaki swojego właściwego statusu8 i 
zasiądziesz na tronie dopiero w godzinie Shiby, kiedy obowiązki zmuszą cię do zrobienia 
sobie przerwy w dialogu z Ambicją. 

Pamiętaj, aby po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
7  A poza tym wszystkie, które ma twoja hatamoto Kiko. 
8  Kolejne sześć frędzli do trzech juŜ noszonych. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Samalai 
Postać: 

 Bayushi Minoru, Opiekun Domu Przodków Kyuden Bayushi 
Chwała: 2 Pieniądze: 1 bu, 7 zeni9 
Zaklęcia: Powietrze Ziemia: 2 
Rekwizyt: Przygotuj teŜ dla siebie orientalny gong lub dzwon; o upływie godzin 

poinformuje cię MG. 
  

Na trzecim piętrze znajduje się zamkowa kaplica. Na drugim Dom Przodków. Na 
pierwszym, pod nimi, twój ciasny pokoik. Z niewielkiego okienka widać słoneczny zegar 
umieszczony na ścianie przeciwległego donŜonu. 

Jednym z wielu twoich obowiązków jest ogłaszanie na trzecim piętrze 
rozpoczęcia kolejnej godziny dziennej. Przemierzając powoli korytarz, uderzasz w gong i 
wołasz „oto godzina...”. 
 

Gdy dziś skończyłeś ogłaszać godzinę KsięŜyca, zauwaŜyłeś Shoju-sama stojącego 
w górze schodów. Jego szaty zdawały się falować. 

- Katsuko-san stanie do zawodów. Czy siedem koku będzie wystarczającą ofiarą 
dziękczynną, jeŜeli kaprys Fortun ze Złotego Rydwanu pozwoli jej wygrać? 

Nie czekając na odpowiedź, znikł w kaplicy. Obok ciebie stanął jego brat, daimyo 
tej rodziny Bayushi, do której naleŜysz. – Zadbaj o posłuch dla pani Kiko i pomagaj dbać 
o gości. Poznaj przy okazji Shosuro Orochi. Gdyby naprawdę był szalony, poprowadź go, 
Opiekunie Domu, do przodków. – Wyszeptał szybko trzeci rozkaz - pani Kachiko Ŝyczy 
sobie dostać Perłowe Natchnienie, gejszę Soshi Uruhary – i ruszył za Shoju–sama, który 
właśnie was minął. 
 

Z końca rzędu ośmieliłeś się spojrzeć kątem oka na Ŝonę księcia. Wydawało się, Ŝe 
blask świec skrojono specjalnie dla niej. Kiedy się poruszała, on poruszał się wraz z nią, 
pieszcząc piękną twarz. – Barka nie pomieści nas wszystkich – mówiła, a jej głos 
balansował na granicy miękkiego śmiechu. – Abyście mogli bawić się tutaj równie dobrze, 
wymyśliłam druŜynowy turniej. Poprowadzi go Kiko. - Uśmiechnęła się olśniewająco i 
ruszyła środkiem sali do wyjścia. 
  
 Pamiętaj, a by po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. Zaraz po 
tym weź swój gong i ogłoś: „Oto godzina Akodo”. Później, chodząc po korytarzu, ogłoś 
odpowiednio godziny: Doji i Shiby. 

                                                      
9  Ludzie czasami składają Fortunom ofiary z monet. Ty z kolei oddajesz Daikoku-sama cześć 
hazardem. Środki znajdujesz pod jego posąŜkiem. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Nie było 
Postać: 

 Shosuro Kaikoku 
Chwała: 1 Pieniądze: 1 koku, 5 bu10 
Zaklęcia: nd Ziemia: 4 

TuŜ przed ceremonią wejścia w dorosłość zafundowałeś sobie w tajemnicy tatuaŜ. 
Miał to być skorpion, ale jest skarabeusz. Wykonał go cichy mich. Z całej rozmowy z nim 
pamiętasz tylko słowo „przestroga” (kaikoku). Gdy wspominasz tamto popołudnie, czujesz 
zimny dreszcz na plecach. Oddech zapowiedzianego przeznaczenia. 
 

Widzisz twarz zniekształconą bardziej niŜ pysk oni. Jej szpetotę potęguje 
grymas bólu. MęŜczyzna stara się grać w kości, ale torturuje go miarowo zawodzący głos. 
Dokuczliwy bardziej, niŜ gdyby na jego głowę tygodniami spadały pojedyncze krople.  

Samuraj nie wytrzymuje. Zrywa się do biegu. Wpada pomiędzy wstęgi pokoju 
wytchnienia. Powietrze leniwie sunie za nim, niosąc zapach kwitnącej wiśni. Choć scenę 
kryje powódź jedwabiu, skądś wiesz, Ŝe w komnacie ktoś na niego czeka. Przebudzony 
przedmiot. 

MęŜczyzna wraca na korytarz. Katana przodków została ukryta w ścianie, przy 
podłodze, a za pasem samuraj niesie przeklęty miecz. Zaczyna z nim tańczyć, a moŜe 
tylko powtarzać kata. Wszystko, na co chociaŜby padnie blask szkarłatnego ostrza, 
zmienia się w lepką ciecz o gryzącej woni. 

Zamek przemienia się w bajoro krwi. Ludzie, sprzęty, mury. Wszystko ogarnia 
poŜoga. Dław cię dym, a język draŜni metaliczny smak posoki. W ostatniej chwili 
opuszczasz piekło, budząc się. 

 
Pół roku temu spotkałeś Shosuro Orochiego. Palił właśnie czarny wachlarz. 

Czerwone kłosy perzu i złoty paw najpierw ściemniały, a potem uleciały wraz z dymem. – 
Dlaczego to robisz, shugenja-san? – zapytałeś. 

– PoniewaŜ dręczy mnie pewna wizja. A znam się na tym. Tym niewielkim czynem 
zapobiegam czyjejś wielkiej krzywdzie – odpowiedział, zdmuchując z dłoni resztki pyłu. 

JuŜ od jakiegoś czasy zamierzałeś komuś opowiedzieć o powracającym co kilka 
wieczorów koszmarze. Wybrałeś właśnie Orochi. Do czasu aŜ znajdziecie rozwiązanie, 
wstąpiłeś do niego na słuŜbę.  
 

- Przeznaczona jest ci wielkość. Ćwicz się w pokorze, aby móc ją godnie przyjąć. 
Cały dzisiejszy dzień będziesz słuŜył jak heimin. Podawał ryŜ i herbatę. – Orochi-sama 
zarządził bladym świtem. Gdy pozdrowiwszy go, juŜ wstawałeś z kolan, roztargnionym 
głosem dodał - wraz z Tsume-kun zadbaj teŜ o to, aby któryś z śurawi porozmawiał ze 
mną na osobności w pokoju obok małej kuchni. Gdy się zjawi, ukryj się za ścianą i czekaj 
na rozkazy. 

 
Pamiętaj, a by po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
10  Orochi-sama zobowiązał się pomóc ci rozstrzygnąć twoje przeznaczenie, ale oprócz tego płaci 
ci jako swojemu ochroniarzowi pensję. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Aque 
Postać: 

 Shosuro Tsume, praktykantka u Shosuro Orochiego 
Chwała: 0 Pieniądze: 0 
Zaklęcia: Powietrze + Ogień Ziemia: 2 

 
Zdałaś sprawdzian kaligrafii, teologii i Shintao. Kaprysem Fortun w dniu gempukku 

zjawił się w szkole jakiś Shoshi ze swoim uczniem i przyszło ci wykazać się jeszcze 
dyplomacją, etykietą, szczerością, wiedzą medyczną, znajomością technik śledztwa i 
heraldyką. Spostrzegawczy Soshi pokonał cię tylko w tej ostatniej konkurencji. 

Mimo to mistrzowie oświadczyli, Ŝe nie jesteś gotowa, a ostatni ze sprawdzianów 
poprawisz za rok. Czułaś, Ŝe tak naprawdę powinnaś opuścić juŜ szkołę. Gdy pojawiła się 
moŜliwość terminowania u Shosuro Orochi-sama, shugenji przedstawiającego się jako 
Mistrz Przesłuchań, skorzystałaś z niej od razu. 

Pół roku temu dołączył do was bushi Shosuro Kaikoku. Podszedł do mistrza, który 
właśnie palił w ogrodzie czarny wachlarz. Nim spopielone czerwone kłosy perzu i złoty 
paw uleciały z wiatrem, zapytał – Dlaczego to robisz, shugenja–san? 

– PoniewaŜ dręczy mnie pewna wizja. A znam się na tym. Tym niewielkim czynem 
zapobiegam czyjejś wielkiej krzywdzie – odpowiedział, zdmuchując z dłoni resztki pyłu. 

Okazało się, Ŝe Kaikoku-san potrzebuje pomocy właśnie specjalisty od koszmarów. 
Dlatego wstąpił na słuŜbę i czeka, aŜ mistrz przywróci mu spokojny, zdrowy sen. 

 
Dzisiaj wykaŜesz się heraldyką przed samym księciem. Wiarygodności takiego 

sprawdzianu nikt nie podwaŜy. Do tego czasu ćwicz się w pokorze. Cały dzisiejszy dzień 
będziesz słuŜyć jak heimin. Podawać ryŜ i herbatę. – Orochi-sama zarządził bladym 
świtem. Gdy pozdrowiwszy go, wstawałaś z kolan, dodał - wraz z Kaikoku-san zadbaj teŜ 
o to, aby któryś z śurawi porozmawiał ze mną na osobności w pokoju obok małej kuchni. 
Gdy się zjawi, bądź w pobliŜu i czekaj na rozkazy. 

 
Siedząc w sali tronowej, powiodłaś wzrokiem po wszystkich zebranych. Miałaś 

bezbłędnie opanować nie tylko ich imiona, ale równieŜ godności. Obok pustego tronu stała 
pierwsza dama klanu. Wydawało się, Ŝe blask świec skrojono specjalnie dla niej. Kiedy się 
poruszała, on poruszał się wraz z nią, pieszcząc piękną twarz. 

- Barka nie pomieści nas wszystkich – mówiła, a jej głos balansował na granicy 
miękkiego śmiechu. – Abyście mogli bawić się tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy 
turniej. Poprowadzi go Kiko. - Uśmiechnęła się olśniewająco i ruszyła środkiem sali do 
wyjścia.  
 

Pamiętaj, a by po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Blumen 
Postać: 

 Shosuro Orochi, shugenja 
Chwała: 2 Pieniądze: 1 koku, 7 bu, 10 zeni11 
Zaklęcia: Powietrze + Woda Ziemia: 2 

Ach, Shosuro Kaikoku! IleŜ cierpienia w tak młodym wieku. Od rozmowy z jednym 
tylko mnichem. Musiałeś go mieć u swojego boku. Dzięki temu kaŜdego dnia, z 
delikatnością i troską właściwą dla zainteresowanego niesieniem pomocy świętego męŜa, 
moŜesz torturować go pytaniami o szczegóły jego wizji. To przyjemność patrzeć, jak 
tęŜeją mu mięśnie, a skórę zrasza zimny pot. 

„Ćwicz się w pokorze. Cały dzisiejszy dzień będziesz słuŜył jak heimin”. Tak 
nakazałeś Kaikoku, gdy bladym świtem pozdrawiał cię ukłonem. „Wraz z Tsume-kun 
zadbaj teŜ o to, aby któryś z śurawi porozmawiał ze mną na osobności w pokoju obok 
małej kuchni. Gdy się zjawi, schowaj się za ścianą i czekaj na rozkazy”. 

Wiesz juŜ, gdzie go ukryjesz. Ty lub uczniowie musicie dostarczyć go do 
zamkniętego korytarza za salą tronową12. Teraz trzeba tylko zastanowić się jak. 

 
 Tyle młodych dziewczyn zwijało się w konwulsjach. Nie potrafisz juŜ wymyślić 
nowych pieszczot. Najwyraźniej przedostatnia praktykantka, zalakowana (Ŝywcem), była 
ostatnią z dziko wrzeszczących. Tsume-kun sprawisz prawie prawdziwą rozkosz łechcąc 
jej próŜność. 

Oświadczyłeś rano: „WykaŜesz się heraldyką przed samym księciem. 
Wiarygodności takiego sprawdzianu nikt nie podwaŜy.” Teraz musisz to załatwić. 
Namówisz Mistrzynię Ceremonii, Ŝeby przekonała Shoju-sama do osobistego 
przeegzaminowania Tsume-kun. To tylko heraldyka, imiona i powiązane z nimi godności. 
MoŜe potem kaprys Fortun powoli Tsume dostać od razu odpowiednie dla jej 
umiejętności stanowisko. 
 

Wydawało się, Ŝe blask świec skrojono specjalnie dla niej. Kiedy się poruszała, on 
poruszał się wraz z nią, pieszcząc piękną twarz. – Barka nie pomieści nas wszystkich – 
mówiła, a jej głos balansował na granicy miękkiego śmiechu. – Abyście mogli bawić się 
tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy turniej. Poprowadzi go Kiko. 
 Chyląc czoło, kątem oka dostrzegłeś inną piękną damę. Bayushi Katsuko 
wpatrywała się w ciebie nienawistnie. CzyŜby śmiała mieć pretensje, Ŝe jej brat był 
uprzejmy przyznać się do popełnionego przez Shosuro Masaru morderstwa? Mało kto 
umierał tak pięknie i długo jak ten przesłuchiwany. AŜ w chwili słabości zatrzymałeś na 
pamiątkę wachlarz Akiry, który miał być dowodem w sprawie. Spaliłeś go dopiero, gdy 
usatysfakcjonowało cię wydobycie zeznań przy okazji innego śledztwa. 
 
 Pamiętaj, a by po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
11  Klan wynagradza twoją gotowość w stawianiu się na kaŜde wezwanie i odpowiednio 
efektywną słuŜbę. Poza tym masz jeszcze ukryte 1 koku i 2 bu po Bayushi Akirze. 
12  Gdzie dostanie nową rolę. Nie zapomnijcie poinformować MG, Ŝe nieszczęśnik czeka. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Jarek 
Postać: 

 Badacz, Yogo Bantaro 
Chwała: 2 Pieniądze: 2 bu, 5 zeni13 
Zaklęcia: Powietrze + Woda Ziemia: 2 

Podobnie jak inni Yogo uwaŜasz, Ŝe twój obowiązek wymaga nie tyle wierności 
Klanowi Skorpiona, co Cesarstwu. JeŜeli Skorpion musiałby upaść, by Cesarstwo 
przetrwało, pozwoliłbyś upaść Skorpionowi. Nadszedł czas na wprowadzenie w Ŝycie tej 
szlachetnej, o ile nie honorowej decyzji. 
 Twój kapryśny kuzyn, daimyo, zrelacjonował ci swoje wizje. – Ambicja zŜera 
naszego księcia. Woda w Rzece Złota płacze nad nami, nasza ziemia trzęsie się z 
oburzenia, a metal mieczy buntuje się przeciw zdradzie. Tylko ogień cieszy się na 
poŜogę, która ogarnie Rokugan z powodu jego pretensji. Shoju–sama musi odejść. Sam. 
Tyle szacunku jesteśmy mu winni. Poza tym nie moŜe być tak, Ŝe ta okropna kobieta 
będzie nami rządzić. 

Przystąpiłeś do grupy, która ma skłonić księcia do popełnienia seppuku oraz 
pozbyć się jego Ŝony. Wraz z Bayushi Nori przekonasz po cichu dworzan, Ŝe syn księcia 
nie jest jego dzieckiem, ale synem poprzedniego daimyo Soshi. Tego zmarłego w 
podejrzanych okolicznościach. 

Gdy w sali tronowej zjawi się Shoju-sama, zaŜądasz od niego poddania Ŝony 
próbie wierności. Kachiko-sama spłonie, oczywiście. Zaś samurajowi oskarŜonemu o to, Ŝe 
bardziej dbał o kobietę i bękarta niŜ o swoją twarz i honor, pozostanie tylko... 
 

„Razem z następcą króla nagów na wygnanie udała się jego piękna Ŝona. 
MałŜonkowie razem walczyli z demonami. Jedna z pokonanych opowiedziała swojemu 
bratu, księciu demonów, o olśniewającej urodzie nagini. Ten podstępem porwał ją i uwięził 
w swoim zamku. Następca, gdy tylko zorientował się, co się stało, ruszył w pogoń. W 
drodze spotkał szlachetne istoty, które pomogły mu w końcu odbić piękną Ŝonę. 

Następca nie okazał jej jednak ani odrobiny uczucia. Musiał przekonać się 
najpierw, Ŝe była mu wierna mimo wszystko. Poprosił ogień, aby ukazał mu prawdę. Kami 
płonącego stosu nie znalazł jednak skazy i Ŝona nietknięta wróciła do męŜa”. 

Kenku z którymi rozmawiałeś opowiedzieli ci ten poemat nagów. Nada się świetnie 
na urobienie dworu. Wystawisz go w godzinie Doji. Musisz tylko teraz przekonać do tego 
Kiko-sama. 

Gdy chcesz z nią spokojnie porozmawiać, wystarczy wspomnieć w rozmowie o 
Bayushi Junso. Wtedy koleŜanka zjawi się w pokoju gościnnym obok mniejszej kuchni. 
Pozostali przyjaciele przypilnują, aby nikt więcej nie zapuścił się do sali tronowej. 

 
Nie słuchałeś, co mówiła Kachiko-sama. Rozglądałeś się szukając potencjalnych 

aktorów. Zagrać moŜe Nori. Ale kto jeszcze? Uruhara? śuraw? Krab? SierŜant Nobu? 
 

Pamiętaj, aby po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
13  Twój daimyo zna twój honor i nie ma wątpliwości, Ŝe po zakończonej sukcesem misji od razu 
poprosisz Shoju-sama o miecz i otworzysz swój brzuch. Dlatego nie potrzebujesz juŜ pieniędzy. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Krzysiek 
Postać: 

 Soshi Uruhara, namiestnik Soshi Bantaro 
Chwała: 3 Pieniądze: 3 koku, 9 bu, 9 zeni14 
Zaklęcia: nd Ziemia: 4 
Rekwizyt: Para kartoników 105x74mm; na jednym cały wiersz, a na drugim tylko druga 

połowa. Temat: honor, Hantei, Shintao, bushido, wiosna lub śmierć. 
Pół roku temu, po przyjęciu u Bayushi Akiry, natknąłeś się na ukrywającego się 

samuraja. PoŜałowałeś pijanego nieszczęśnika i minąłeś go bez słowa. I nagle, kilka kroków 
dalej, natknąłeś się na ciało gospodarza. Zeznałeś przed namiestnikiem, Ŝe widziałeś 
skradającego się po krzakach brata Bayushi Katsuko. Przypadkiem zawsze znajdziesz się 
w porę w odpowiednim miejscu, Ŝeby dyskretnie pomóc sprawiedliwości.  

 
– Nie moŜna go tak po prostu zamordować. Odrobina szacunku, panowie! I pani. 
– Jesteście pewni, Ŝe damy go radę skłonić do seppuku? 
– Oczywiście. Ta misja jest szlachetna, o ile nie honorowa. 
– I mam pytać o Bayushi Junso? 
Usłyszałeś te słowa przypadkiem trzy dni temu w gospodzie nieopodal Kyuden 

Bayushi. Rozmawiało pięć osób. JeŜeli byli to bushi, nie miałbyś z nimi szans. Głupio 
byłoby ryzykować. Honor nie pozwalał jednak pozostawić sprawy swojemu biegowi. 
Kimkolwiek jest dostojnik, jak sami spiskowcy mówią, godny szacunku, trzeba go 
uchronić od zabójczego spisku. Tym razem w pojedynkę, bo Perłowe Natchnienie została 
w domu. 
 Wczoraj, starając się znów usłyszeć któryś z głosów, nadstawiałeś uszu, siedząc 
nad gobanem. Wypiłeś trochę w towarzystwie Bayushi Osamu, który zaproponował partię. 
- Będzie ciekawiej, kiedy przeciwko rocznej dostawie herbaty dla pana dworu postawi 
pan  recytację poematu nagów. Powiedzmy z Bayushi Nori, jutro w godzinie Doji. 
 – Zgoda, ale to pan gra czarnymi – oświadczyłeś pewnie. I ten jeden z nielicznych 
razów w swoim Ŝyciu przegrałeś. Osiemnaście do dwudziestu sześciu plus komi. 

Waszym zmaganiom przyglądała się przybyła właśnie delegacji Asahina. – MoŜe 
spróbuje pan jutro sił w uta-garuta? – zaproponowała księŜniczka. – Będę wdzięczna, 
jeŜeli zechce pan przygotować parę kart. 

 
Dziś usiadłeś w sali tronowej. Kachiko-sama mówiła, a jej głos balansował na 

granicy miękkiego śmiechu – Barka nie pomieści nas wszystkich. Abyście mogli bawić się 
tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy turniej. Poprowadzi go Kiko. - Uśmiechnęła 
się olśniewająco i ruszyła środkiem sali do wyjścia. 

 
Pamiętaj, a by po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
14  Wioski pod „twoją” opieką wytwarzają nie tylko ryŜ, ale równieŜ jedwab.  



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Jathor 
Postać: 

 Yasuki Yuka, w słuŜbie Yasuki Taka 
Chwała: 1 Pieniądze: 11 koku, 12 bu, 17 zeni15 
Zaklęcia: nd Ziemia: 3 
Rekwizyt: Dwa kartoniki 105x74mm; na jednym cały wiersz, a na drugim tylko druga 

połowa. Temat: honor, Hantei, Shintao, bushido, wiosna lub śmierć. 
– Dziś mijają cztery lata, od kiedy się poznaliśmy. Proszę z tej okazji przyjąć 

prezent. – Shosuro Ichiro, namiestnik z sąsiedztwa, podał ci gładkie inro. Znalazłaś w nim 
dostawę. Przez chwilę wahałaś się, czy uznać złociste kryształki za cukier palmowy, czy 
teŜ za bursztyny. 

- Ichiro-sama, zachowaj słodycze dla gejsz. Pańska lojalność w interesach jest dla 
mnie wystarczającym wyróŜnieniem. 
 - To taki drobiazg, Ŝe bez kłopotu będzie się pani mogła wywdzięczyć przysługą o 
podobnej wartości. Nalegam, aby przyjęła pani podarek. 

- Zajmuję się handlem, ale w mojej ofercie nie ma przyjaźni. 
- Yuka-san - namiestnik westchnął – nie obraŜałbym cię taką insynuacją! Umówmy 

się tylko na sojusz. Obiecamy sobie, Ŝe poinformujemy się od razu, gdy z powodu zmiany 
koniunktury zechcemy go zerwać. Przyjmij mój dar. 

- Przez myśl by mi nie przeszło, aby nim wzgardzić – zgodziłaś się na układ. Zaraz 
po tej rozmowie udaliście się w podróŜ. 

Pilnujesz spraw rodziny w Gnieździe Pośród Traw – stanicy strzegącej 
skrzyŜowania cesarskich traktów Oczyszczenia i Oszustwa, z drogą prowadzącą na 
Beiden. Shosuro Masaru, namiestnik tego terenu, zginął tydzień temu, spadając z konia. 
Wszyscy jego sąsiedzi zjechali się na zamek księcia klanu walczyć o nadanie. Ty 
wspierasz Ichiro, jak tylko potrafisz. Szybciej niŜ on zdąŜy cię poprosić.  
 Istnieje teŜ spore prawdopodobieństwo, Ŝe on będzie mógł pomóc tobie. Od 
wczorajszego wieczora po korytarzach kręci się Asahina Saoriko-hime. Gra w uta-
garuta, jakby to był dzień Nowego Roku. 

Śmiała cię nawet zaprosić – Czy zechciałaby pani uświetnić grę swoją obecnością? 
Wiem, Ŝe niezaleŜnie od grubości pancerza poezja jest bliska duszy kaŜdego samuraja. 
JeŜeli nie boi się pani do tego przyznać, proszę przynieść swoją parę kart. 

Wyzwano cię. Podołasz. A przy okazji dowiesz się, z czym Asahina przyjechała na 
dwór Bayushi. JeŜeli trzeba będzie, interweniujesz niezwłocznie. 

 
Wydawało się, Ŝe blask świec skrojono specjalnie dla Kachiko-sama. Kiedy się 

poruszała, on poruszał się wraz z nią, pieszcząc piękną twarz. – Barka nie pomieści nas 
wszystkich. Abyście mogli bawić się tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy turniej. 
Poprowadzi go Kiko. - Uśmiechnęła się olśniewająco i ruszyła środkiem sali do wyjścia. 

 
Pamiętaj, a by po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
15  Osiem koku to twoje wynagrodzenie, pozostałe pieniądze zarobiłaś, zaopatrując bushi 
słuŜących na Murze w dające wytchnienie opium. Kupujesz je od Shosuro Ichiro-sama. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

Gracz: Marcin 
Postać: 

 Shosuro Ichiro, namiestnik Shosuro Hametsu 
Chwała: 3 Pieniądze: 6 koku, 9 bu, 6 zeni16 
Zaklęcia: nd Ziemia: 4 

– Yuka-san – westchnąłeś – nie obraŜałbym cię taką insynuacją! Umówmy się tylko 
na sojusz. Obiecamy sobie, Ŝe poinformujemy się od razu, gdy z powodu zmiany 
koniunktury zechcemy go zerwać. Przyjmij mój dar. 

- Przez myśl by mi nie przeszło, aby nim wzgardzić – zgodziła się na proponowany 
przez Ciebie układ i przyjęła w prezencie dostawę złocistych kryształków. Zaraz po tej 
rozmowie udaliście się w podróŜ. 

 
Tydzień temu twój sąsiad, Shosuro Masaru, spadł z konia i skręcił kark. Jako Ŝe 

pochodzisz z tego samego rodu, teraz moŜesz postarać się o przyłączenie jego ziemi do 
swojej. Co więcej, zyskasz prestiŜ, obejmując pieczę nad znajdującą się tam cesarską 
stanicą Gniazdo. 

Przybyłeś do księcia klanu, aby z nim o tym porozmawiać. Przedwczoraj wczesnym 
wieczorem udzielił ci audiencji. W sali był teŜ Twój sąsiad Bayushi Haruki. W tej samej 
sprawie. W najelegantszych słowach kaŜdy z was poprosił o pozwolenie na zajęcie 
majątku Masaru. 

Sadowiąc się wygodniej na tronie, Mistrz Tajemnic odpowiedział: – Rozpatrzę tę 
sprawę za dwa dni w godzinie Shiby. To, który z panów przedstawi swoje racje jako 
ostatni, mogąc ustosunkować się do argumentów rywali, zaleŜy od tego, jak się panowie 
wykaŜą. 
 Raz jeszcze dotknąłeś czołem dłoni płasko ułoŜonych na macie. Chciałeś zapytać, w 
jaki dokładnie sposób masz dać dowód swojej wartości, ale Shoju–sama polecił – 
Odejdźcie. - Wykonaliście polecenie. śyczyłeś Haruki dobrej nocy i ruszyłeś do swojego 
pokoju. 

 
Nadanie to nie jedyna sprawa, która sprowadziła Cię na Kyuden Bayushi. 

Niepochlebna reputacja Twojego daimyo utrudnia swatom znalezienie dla niego 
odpowiedniej małŜonki. – Ichiro-kun, podaruj mi Perłowe Natchnienie – poprosił na 
ostatniej odprawie. – To Aiko, siostra daimyo rodziny Soshi. Obecnie ozdoba domu Soshi 
Uruhary. 
 W sali tronowej wspomniany człowiek usiadł obok Yuka-san. Zerknąłeś na niego, a 
zaraz potem spojrzałeś z powrotem na Kachiko-sama. Kiedy się poruszała, blask świec 
poruszał się wraz z nią, pieszcząc piękną twarz. – Barka nie pomieści nas wszystkich – 
mówiła, a jej głos balansował na granicy miękkiego śmiechu. – Abyście mogli bawić się 
tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy turniej. Poprowadzi go Kiko. - Uśmiechnęła 
się olśniewająco i ruszyła środkiem sali do wyjścia. 
 

Pamiętaj, a by po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
16  Na twoich ziemiach uprawia się ryŜ i opium. To drugie sprzedajesz zyskownie Yasuki Yuka. 
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Gracz: W zastępstwie, last minute: Tofik. Dzięki! 
Postać: 

 Doji Gorou, w słuŜbie Asahina Tamako 
Chwała: 2 Pieniądze: 8 koku, 15 bu, 18 zeni17 
Zaklęcia: nd Ziemia: 4 

 
Twój najstarszy brat po swoim gempukku udał się do Krain Cienia udowodnić swoją 

wartość jako bushi. Zabrał amulet z jadeitów – zielone guziki nanizane na nić. 
Towarzyszył mu inny śuraw, trzech JednoroŜców, Feniks i Skorpion. Ktoś z nich poŜyczył 
sobie czwartą część talizmanu – akurat tę, która miała realną moc. Z winy złodzieja 
Ichirou uległ splugawieniu skazą i po powrocie do domu popełnił seppuku. 

Jesteś piątym synem, czwartym Ŝyjącym. JeŜeli nie udowodnisz swojej wartości, 
do końca Ŝycia będziesz straŜnikiem w Szkole Shugenji Asahina. Skoro trafiłeś juŜ jako 
obstawa Saoriko-hime na Zamek Bayushi, nic ci nie szkodzi wypytać tutejszych bushi, 
czy ktoś nie był w Krainach Cienia wraz z twoim bratem. 

Nie ma teŜ nic zdroŜnego w zapłaceniu jakiemuś shugenja za inkantację Lśnienia 
Pan-Ku, aby przekonać się, czy dawny kolega Ichirou nie ma przy sobie przedmiotów 
posiadających magiczną moc. Odzyskanie amuletu na pewno poprawiłoby twoją pozycję w 
rodzinie. 

 
 Saoriko-hime ma dostarczyć list do rąk własnych Księcia Klanu Skorpiona. 
Przybyliście wczoraj. Przyjął was brat daimyo. – Mój pan zajmuje się pilną wewnętrzną 
sprawą. Czy wiedzą państwo, jak waŜny jest niesiony przez was list? 
 - Mogę opowiedzieć panu jego treść. Oceni pan sam. 
 - Proszę – zachęcił i w skupieniu wysłuchał proroctwa. Potem orzekł – Dotyczy to 
przyszłości, więc proszę państwa, aby zechcieli rozgościć się na Zamku i oddać przesyłkę 
dopiero jutro w godzinie Shiby. 
 Zrobiliście, jak zalecił. Saoriko-hime poprosiła kilku dworzan i gości o 
przygotowanie kart do uta-garuta. Poprosisz nudzące się osoby o przyłączenie się do gry 
prowadzonej w pokoju poezji.  
 
 Usiedliście w sali tronowej. Przemawiała Kachiko-sama. – Barka nie pomieści nas 
wszystkich. Abyście mogli bawić się tutaj równie dobrze, wymyśliłam druŜynowy turniej. 
Poprowadzi go Kiko. – Uśmiechnęła się olśniewająco i ruszyła środkiem sali do wyjścia. 
 Odprowadzając ją wzrokiem, dostrzegłeś Bayushi Nori. Dwa tygodnie temu, 
razem z Saoriko-hime, w zamku księcia swojego klanu, podziwiałaś jej występ jako Matsu 
Cheomo w dramacie „Seppuku Ikoma Yuriego”. 
 

Pamiętaj, a by po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom. 

                                                      
17  Wuj dał ci pieniądze na pokrycie kosztów misji. Nie oczekuje ich zwrotu. 
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Gracz: Saori 
Postać: 

 Asahina Saoriko, w słuŜbie Asahina Tamako 
Chwała: 3 Pieniądze: 8 koku, 15 bu, 18 zeni18 
Zaklęcia: nd Ziemia: 2 
Rekwizyt: Pięć par kartoników 105x74mm; na jednym cały wiersz, a na drugim tylko 

druga połowa. Temat: honor, Hantei, Shintao, bushido, wiosna lub śmierć. 
 Bayushi Shoju-sama 

Synu Kami, KsiąŜę Wielkiego Klanu Skorpiona, Władco Tajemnic 
Shinsei powiada: „Zamiast skupiać się na właściwym robieniu rzeczy, naleŜy 

koncentrować się na robieniu rzeczy właściwych”. Idąc za Jego mądrością, podzielę się z 
Panem sekretem przyszłości, którym w swej łasce zdradziły mi Fortuny. 

We śnie na jawie ujrzałem demona o stu tysiącach masek. Przemierzał cesarski 
ogród, a kaŜdemu z dworzan pokazywał inne, przymilne oblicze. Gdy dostrzegłem w końcu 
jego prawdziwą twarz, zauwaŜyłem, Ŝe wbijał wzrok w ukryty pod zwojami szaty 
szkarłatny miecz. Nagle wydającym głuchy jęk ostrzem ściął najpiękniejszą ze złotych 
chryzantem. Opadający kwiat zmienił się w krew. Niedługo później w czerwoną, lepką 
ciecz przeistoczyły się pozostałe rośliny, kamienie, altanki, a w końcu cały pałac. Omal się 
nade mną nie zamykając, otoczyło mnie morze posoki. 

W dniu gdy Shinsei powierzył mi tę wizję, gwiazdy nad dachami Świątyni Asahina 
ułoŜyły się w porządku wyraźnie wskazującym Księcia Skorpiona jako adresata. Zatem 
czynię właściwą rzecz, śląc do Pana ten list. Ufam, Ŝe teraz pan podejmie właściwe kroki. 

Asahina Tamako 
Mistrz Szkoły Asahina 
Daimyo Rodziny Asahina 

Twój wuj, spowity magiczną mgłą, skończył czytać. Zwinął papier i włoŜył list do 
koperty. Zapieczętował ją i podał tobie. – Dostarczysz ten list do rąk własnych adresata. 
MoŜesz wyjawić jego treść kaŜdemu samurajowi, którego uwaŜasz za honorowego. 

 
Na Zamku Bayushi czekasz cierpliwie, aŜ ksiąŜę zasiądzie na tronie i przyjmie od 

ciebie przesyłkę. W tym czasie bawisz się w uta-garuta. Zajęłaś dla siebie Pokój Poezji i 
zapraszasz kaŜdego, kto do niego zajrzy, aby przyłączył się do gry, którą prowadzisz. 
Rozkładasz kartoniki z końcówkami wierszy na środku. Potem tasujesz karty z całymi 
wierszami. Wybierasz jedną i pięknie czytasz rozpoczęcie. Najszybszy z uczestników 
znających ciąg dalszy zabiera kartę. JeŜeli nikt nie przypomina sobie utworu, 
odczytujesz go raz jeszcze, tym razem w całości. Wtedy uczestnicy sięgają po 
odpowiedni kartonik. Wygrywa ta osoba, która po całej rozgrywce ma najwięcej kart w 
ręce. 

 
W sali tronowej jest obecna Bayushi Nori. Dwa tygodnie temu razem z Doji 

Gorou-san oglądałaś w zamku księcia swojego klanu jej występ jako Matsu Cheomo w 
dramacie „Seppuku Ikoma Yuriego”. 

Pamiętaj, aby po ogłoszeniu rozpoczęcia gry ukłonić się innym graczom.

                                                      
18  Wuj dał ci pieniądze na pokrycie kosztów misji. Nie oczekuje ich zwrotu. 



 

Kyuden Bayushi  - LARP L5K 

 List do Bayushi Shoju 
(wręczony przed grą Asahina Saoriko) 

  
Bayushi Shoju-sama 
 
Synu Kami 
KsiąŜę Wielkiego Klanu Skorpiona 
Władco Tajemnic 
 
 
Shinsei powiada: „Zamiast skupiać się na właściwym robieniu 

rzeczy, naleŜy koncentrować się na robieniu rzeczy właściwych”. Idąc 
za Jego mądrością, podzielę się z Panem sekretem przyszłości, którym 
w swej łasce zdradziły mi Fortuny. 

 
We śnie na jawie ujrzałem demona o stu tysiącach masek. 

Przemierzał cesarski ogród, a kaŜdemu z dworzan pokazywał inne, 
przymilne oblicze. Gdy dostrzegłem w końcu jego prawdziwą twarz, 
zauwaŜyłem, Ŝe wbijał wzrok w ukryty pod zwojami szaty szkarłatny 
miecz. Nagle wydającym głuchy jęk ostrzem ściął najpiękniejszą ze 
złotych chryzantem. Opadający kwiat zmienił się w krew. Niedługo 
później w czerwoną, lepką ciecz przeistoczyły się pozostałe rośliny, 
kamienie, altanki, a w końcu cały pałac. Omal się nade mną nie 
zamykając, otoczyło mnie morze posoki. 

 
W dniu, gdy Shinsei powierzył mi tę wizję, gwiazdy nad dachami 

Świątyni Asahina ułoŜyły się w porządku wyraźnie wskazującym 
Księcia Skorpiona jako adresata. Zatem czynię właściwą rzecz, śląc 
do Pana ten list. Ufam, Ŝe teraz pan podejmie właściwe kroki. 

 
 Asahina Tamako 
Mistrz Szkoły Asahina 
Daimyo Rodziny Asahina 
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 List do Bayushi Minoru 
(dostarczony przez podopiecznych Shosuro Orochi juŜ po rozpoczęciu gry) 
 
Bayushi Minoru-san 
 
 

 
Nie moŜe Pan dopuścić, aby Yasuki Yuka rozmawiała z Saoriko-

hime. Wymaga tego racja Klanu. Nie moŜe teŜ nabrać podejrzeń, 
dlatego powinien ją Pan zaangaŜować w zdanie, które właśnie 
zlecam. 

 
Ambicja, Miecz Krwi, musi zostać jak najszybciej wywieziona z 

Zamku. Po zeszłotygodniowym poŜarze przeniesiono ją do pokoju 
wytchnienia. Inkantacja Lśnienia Pan Ku moŜe okazać się 
nieodzowna, by ją odnaleźć. 

 
Zawinie pan miecz w materiał. Wskazane byłoby równieŜ jego 

zapieczętowanie. Za pośrednictwem Yuka-san (dołączam prowizję dla 
Yasuki) zleci Pan dostarczenie Ambicji do Bayushi Yojiro-san, 
przebywającego w Otosan Uchi. 

 
 

Syn Domu Skorpiona 
 
 
PS. JeŜeli Saoriko-hime uzna Pana myśli za szlachetne, a duszę 
czystą, zdradzi pani treść listu, z którym tu przybyła. Ta 
przepowiednia upewnia mnie, Ŝe to, co robimy, jest słuszne i 
honorowe.
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 List do Yasuki Yuka 
(dostarczony przez podopiecznych Shosuro Orochi, po tym jak pierwsza osoba wejdzie 
po pokoju, gdzie ukryta jest Ambicja) 
 
Yuka-san 

 

 Idę od dworu Shoshuro Hametsu. Kucharki twierdzą, Ŝe planuje 

się tutaj „mezalians”. MoŜe juŜ to wiesz? Daimyo rodziny ma się 

oŜenić z gejszą Perłowe Natchnienie, własnością namiestnika 

Bantaro-sama, Uruhary. Dowiedziałem się w herbaciarni, skąd ta 

kobieta pochodzi, Ŝe to mało urodziwa siostra daimyo Soshi. 

 

 Byłaś na zamku pierwsza, więc perspektywa sprzedania jej z 

zyskiem Hametsu-sama jest Twoja. Ja po godzinie Shiby ruszam dalej 

do stolicy. Coś przekazać? 

 

        Yasuki Taka 

        Kupiec 
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 Umowa darowizny 
(wręczona Uruharze przed grą) 

Umowa darowizny 
 
Zawarta w piątym dniu miesiąca Shinjo, dwudziestym roku 
panowania Hantei XXXVIII, pomiędzy: 
 
panią Setsuną, córką Mamoru, zamieszkałą w Mieście Końca 
PodróŜy, reprezentującą Herbaciarnię Wesoły Melon, zwaną dalej 
darczyńcą, 
 
a panem Soshi Uruharą, namiestnikiem Soshi Bantaro-sama, 
legitymującym się okrągłą pieczęcią rodziny, numer pięć, zwanym 
dalej obdarowywanym. 
 
W myśl artykułu 84 § 12 Dekretu Hantei VII darczyńca zobowiązuje 
się do bezpłatnego dania na rzecz obdarowywanego gejszy znanej 
jako Perłowe Natchnienie o wartości (w dniu zawarcia umowy) stu 
koku. 
 
Darczyńca przekazuje darowiznę na rzecz obdarowywanego pod 
warunkiem zobowiązania, Ŝe nigdy nie opuści ona granic ziem Klanu 
Skorpiona, nawet w przypadku przekazania jej osobom trzecim. 
 
Obdarowywany oświadcza, Ŝe świadczenie zostało juŜ wykonane. 
(Potwierdza odbiór gejszy). 
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 Mapa ziem Bayushi Akiry 
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(PoniŜsze fragmenty tekstów pochodzą ze stron http://l5r.wikia.com/wiki/Ambition oraz 
http://darklib.tripod.com/aq/coup.html, zaś modyfikacja o roli Yojiro w spisku - własna). 
 

Miecz leŜał zamknięty w głębi Zamku Bayushi, nieuŜywany aŜ do czasu, gdy 
Bayushi Shoju sięgnął po niego w 1123 roku i uŜył do zabicia Cesarza Hantei XXXVIII. 
Powszechnie wierzy się, Ŝę Ambicja potrafi ukryć się przed wszystkimi z wyłączeniem 
posiadacza, ale prawda jest taka, Ŝe to Bayushi Yojiro znany jako Uczciwy Skorpion 
dostarczył ją do sali. 

 
* 

 
W międzyczasie, w Sali Tronowej, Bayushi Shoju przemawiał przed Cesarskim 

Dworem. - Znalazłem staroŜytne proroctwo – oświadczył powaŜnym tonem. – Głosi ono, Ŝe 
największy pośród nas przywiedzie Cesarstwo do upadku i wypuści w świat staroŜytne 
zło. Cesarzu, potrzebuję waszego błogosławieństwa, aby podjąć niezbędne kroki dla 
uniknięcia tego losu. 

– Masz je – odpowiedział władca. – Ale kto, mój drogi przyjacielu, jest 
potęŜniejszy od ciebie? 

Shoju skłonił się. – Tylko wy, Cesarzu – odpowiedział, a ciemna katana pojawiła się 
w jego rękach. 

Tak zaczął się Przewrót Skorpiona. Bayushi Shoju zabił Hantei XXXVIII i 
większą część Cesarskiego Dworu. Zasiadł na tronie i ogłosił się nowym Cesarzem. Tylko 
sojusz armii sześciu klanów mógł powstrzymać Skorpiona przed utrzymaniem tej pozycji. 


