
 

LARP "TAJEMNICE SĄ JAK ZNAMIONA" 
 

MAGDALENA „ĆMA” KOWAL & PIOTR „MENDA” BILLEWICZ 

KOREKTA: BARTŁOMIEJ „BACZKO” ŁOPATKA 

 

Zamknięte przed gośćmi za dnia, w pełni żyjące jedynie nocą - Miasto Otwartej Dłoni 

to najbardziej zepsute miejsce w Cesarstwie. Wszystko, co zakazane honorowemu 

samurajowi, tu jest dozwolone: hazard, pijaństwo i rozwiązłość, a nawet palenie opium. 

Odwiedzający miasto goście ukrywają się za maskami, by nie stracić Twarzy... Wszystko to 

pod okiem gościnnego Klanu Skorpiona. 

Są też jednak tacy, którzy mają tu do załatwienia ważniejsze sprawy. Ci udają się prosto 

do zajazdu Tonącej Żaby, gdzie uzyskują swoisty azyl. 

Mają tylko godzinę, żeby osiągnąć swoje cele, zanim każde uda się w swoją stronę. 

Jeśli będzie w stanie. 

 

LARP "Tajemnice..." to rozgrywka w świecie Legendy Pięciu Kręgów przygotowana 

dla 10 do 15 graczy, nastawiona na intensywne kombinowanie, powszechne spiskowanie 

oraz możliwie wysublimowaną grę pozorów. Intryga opiera się o klasyczne qui pro quo, 

postacie graczy zaś są tak skonstruowane, aby największym ich dylematem było ujawnienie 

swoich tajemnic. Wymiana informacji i sekretów jako jedyna właściwie może zaprowadzić 

osobę do zwycięstwa, może też jednak doprowadzić do bolesnej w skutkach porażki. 

Założenia te miały swoje wsparcie w samej strukturze pomysłu LARPa. 

 

Po pierwsze – miejsce akcji. "Tajemnice..." rozgrywają się w Toshi Aitate, Mieście 

Otwartej Dłoni, jedynym miejscu w Rokuganie, gdzie wiele rzeczy jest dozwolone, honor zaś 

wydaje się nie mieć większego znaczenia. Sama informacja o tym, że ktoś przebywa 

w mieście może mieć swoją wartość, szczególnie, że klan Skorpiona wyposaża zwiedzających 

w maski, służące "ukryciu" tożsamości. Maska ma za zadanie jedynie zachować pozór, 

sprawić by, oficjalnie rzecz ujmując, osoba odwiedzająca miasto była nieznana. 

Tym niemniej honorowe osoby zwykle omijają Toshi Aitate, jako szeroko znane siedlisko 

zepsucia. I właśnie dlatego umieszczenie w tym miejscu akcji gry wydało nam się ciekawe 

- była to okazja do pokazania Rokuganu od innej, mniej oficjalnej strony, jak również 

do zabawy rokugańskimi stereotypami. 

 

Po drugie – istnieje presja czasu  osoba z którą mamy rozmawiać pojawi się tu tylko 

tego wieczora, tylko do określonej godziny. Potem wszystko może zostać stracone.  

 

Po trzecie – po przeczytaniu ról od razu można się zorientować, że większość z nich 

jest przeznaczona dla graczy znających świat Legendy Pięciu Kręgów i potrafiących 

odgrywać. Nie ma absolutnie żadnej presji mechanicznej, aby zachowywać się odpowiednio 

do klanowego stereotypu (z uwzględnieniem dodatkowych zastrzeżeń dotyczących charakteru 

postaci), a jednak jest to warunek dobrej, ciekawej rozgrywki. Jest to zarazem słaby punkt 

LARPa – bez graczy zaznajomionych ze światem gry i odgrywających postacie, nic się 

nie uda.  

 

Ostatnie założenie to struktura intrygi. Każda postać ma swoje cele dotyczące kogoś 

(i dającą przewagę nad "celem" wiedzę), wszystkie kluczowe postaci są też poszukiwane 

przez kogoś, kto zna ich tajemnicę i będzie mógł tę wiedzę wykorzystać. Zakłada się, 

że gracze po pewnym czasie odkryją tą prawidłowość, co jeszcze bardziej skomplikuje ich 

wybory.  



 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE GOŚCI PRZEBYWAJĄCYCH W MIEŚCIE OTWARTEJ DŁONI  

(DO PRZEDSTAWIENIA GRACZOM): 

1. Nie wolno publicznie demaskować osoby ani poprzez zdjęcie maski, ani poprzez 

wymówienie jej godności, bowiem ten, kto nas odwiedza, pozostaje nieznany. 

2. Zabójstwo zostanie surowo ukarane, zaś tożsamość ofiary zachowana w tajemnicy – trzej 

świadkowie zbrodni winni są wskazać osobę, która ją popełniła.* 

3. Wszelakie specyfiki nabywane w Toshi Aitate mają zastosowanie jedynie tu  nie wolno 

wywozić ich poza miasto. 

 

* To oznacza de facto, że to świadkowie decydują, kto jest winny. 

Karą za większość przewinień jest zdemaskowanie sprawcy, co skutkuje wstydem i jest w 

związku z tym gorsze od śmierci. 

 

Skorpiony 

Skorpiony są w Toshi Aitate u siebie. Jako jedyni wiedzą nawzajem, że są Skorpionami. 

Mają też nieco więcej informacji i straż na podorędziu. Miasto Otwartej Dłoni nie jest fair 

- jeśli winny ucieknie z miejsca zbrodni, nie ma szans na szczęśliwe opuszczenie dobrze 

strzeżonego miasta. 

Jeśli jednak innym graczom uda się stworzyć koalicję, nawet Skorpiony będą 

w opałach. W Toshi Aitate wspólnie z Klanem Tajemnic rezydują bowiem Szmaragdowi 

Namiestnicy. 
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KARTA POSTACI 

Cho, gejsza; 

 

Cechy 

uprzejma, metodyczna, ambitna; 

 

Tajemnica 

Aktorka ze szkoły Shosuro, zabójczyni; 

 

Wiedza 

 W zajeździe znajduje się Kitsuki, którego należy zlikwidować. 

 Kitsuki najprawdopodobniej będzie usiłował kręcić się wokół interesów Żurawia. 

 

Historia 

Nazywasz się Shosuro Kaori i jesteś pilną uczennicą szkoły aktorów Shosuro. Twoje 

gempukku odbyło się zaledwie kilka tygodni temu i wydawało się podejrzanie łatwe 

- musiałaś jedynie zagrać rolę w pewnym "przedstawieniu". Zaproszono Cię do najlepszej 

herbaciarni w Mieście Krańca Podróży, gdzie jako gejsza miałaś za zadanie konwersować 

z jakimś ważnym bufonem Żurawiem. Za cel obrałaś sobie olśnienie go, tak żeby powrócił 

do swoich kwiatków wiśni i papierowych żurawi bez reszty pochłonięty tobą. Przyszło ci to 

z taką łatwością, że nawet sensei był pod wrażeniem. Dziś jednak czas na test znacznie 

trudniejszy  test, którego oblanie przypłacić możesz życiem.  

 

Zostałaś oddelegowana do tego miasta zaraz po wszelkich ceremoniach, niemalże bez 

słowa. Od tego czasu jako gejsza obsługujesz gości, tańczysz, opowiadasz historie, 

i na wszelkie inne sposoby łechtasz męskie ego przyjezdnych. Jak dotąd nie zostałaś wykryta, 

a zbieranie informacji od pijaków, opiumistów i wszelkiego rodzaju śmieci Rokuganu szło 

ci bez trudu. Teraz przyszedł jednak czas na poważniejsze wyzwanie – otrzymałaś 

od dyplomaty Bayushi zadanie, które niezwłocznie musi zostać  wykonane. Nie ma ponoć 

lepszej do tego celu osoby. W mieście węszy Kitsuki... Czego dokładnie szuka i co ma 

na celu, nie jest twoją sprawą. Twoim zadaniem będzie jedynie sprawić, by przestał węszyć. 

Proste? Jeśli ktoś obcy zorientuje się w sytuacji, bez pardonu zetnie hininkę... Dodatkowo, 

z tego co ci powiedziano wynika, że Kitsuki są doskonałymi śledczymi. Na tyle doskonałymi, 

że zdarza im się przejrzeć niedoświadczonego aktora. Musisz wobec tego zagrać swoją rolę 

bezbłędnie. 

 

Zebrałaś już informacje o Kitsukim i jego misji, ciągnąc za język inne Skorpiony. 

Kuzyni z klanu wiedzą zatem o twojej misji, ale nie jesteś pewna, czy możesz liczyć na ich 

pomoc. W końcu test jest testem... 

 

Pamiętaj –twoim narzędziem jest ich pycha i głupota przeciwnika, a także siła twego 

uroku. 

 



KARTA POSTACI 

Kakita Masashi, bushi; 

 

Cechy 

próżny, dobrze wychowany, artysta; 

 

Tajemnica 

Morderca Akodo Isamu; 

 

Wiedza 

 Cho, gejsza której musisz zaimponować i którą powinieneś olśnić, jest tutaj - w Toshi 

Aitate. Dziś wieczorem będzie usługiwała gościom Tonącej Żaby. 

 

Historia 

Zawsze byłeś wybitny. Najlepszy uczeń Akademii Kakita, najprzystojniejszy szermierz 

prowincji Sumiga, najzdolniejszy artysta swojej rodziny... Ludzie winni są ci respekt nie tylko 

z racji twego talentu, ale i pochodzenia – twą szacowną matką jest daleka kuzynka Kakita 

Yoshi, daimyo rodziny Kakita. Niemal wszyscy rozumieją ważność twej osoby, a tym, którzy 

nie pojmują sytuacji, należy się lekcja pokory. Lekcji tej udzielałeś już wielokrotnie, 

i z niemal każdej powtórki jesteś dumny. Oprócz jednej.  Wiele lat temu, krnąbrny Lew, 

przedstawiający się jako Akodo Isamu, nie chciał ustąpić ci pierwszeństwa w przekraczaniu 

mostu nad stromą przepaścią. Pojedynek trwał dość krótko: twój błyskawiczny cios pozbawił 

głupca tchu, Akodo zachwiał się, otworzył usta jakby chciał coś powiedzieć, po czym stracił 

równowagę i runął w dół. Tym razem okazałeś się nie dość szybki. Pojedynek do pierwszej 

krwi zakończył się śmiercią. 

Potem długo rozważałeś, czy należy przyznać się do tego niehonorowego czynu. 

Dlaczego jednak miałbyś? Zrobiłeś wszystko, co należało, poza tym nikt wydarzenia 

nie widział. 

 

Na ziemiach Klanu Skorpiona jesteś już zresztą po raz drugi, dlatego ci szubrawcy 

nie będą w stanie niczym cię zaskoczyć. Gdy byłeś tu po raz pierwszy, towarzyszyłeś 

w podróży swej matce, Kakita Ayano. Podróż przebiegła spokojnie, a uprzejmość gospodarzy 

niemalże dorównywała waszej. Kiedy już mieliście wracać, wydarzyło się jednak coś, 

co na zawsze zburzyło twój spokój. 

Zostaliście zaproszeni na wieczorne przyjęcie do najlepszej herbaciarni w Mieście 

Krańca Podróży. Gospodarz i jego dwaj hatamoto w trosce o to, by nie znużyć gości nudną 

rozmową, zamówili obecność gejszy. Była idealna. Zajazd wydawał się być dla jej tańca zbyt 

banalny, każdy ruch znamionował obietnicę... Nigdy jeszcze nie spotkałeś takiej kobiety, 

a widziałeś już wiele piękności (z bardzo bliska zresztą). Kupić gejszę to rzecz banalna  ale 

zdobyć i porzucić, to temat poetycki. 

Twoja matka nie była jednak tego samego zdania i kiedy tylko dotarły do niej wieści, 

że wypytujesz o Cho, jej gniew nie miał końca: 

 - Głupcze! Ta gejsza jest własnością Klanu Skorpiona... To narzędzie wpływu, 

a nie ideał kobiety. Nigdy więcej o niej nie myśl, bo taką lekkomyślnością tylko pogrążysz 

nasz ród.  

Wyjechaliście. Jako posłuszny syn i honorowy dziedzic rodu, nie miałeś innego wyjścia 

jak dostosować się do poleceń matki. Czułeś jednak, że twoja godność srodze na tym 

ucierpiała. Nie mogłeś być zdobywcą, walka została nierozstrzygnięta. 

A teraz matka zmarła. Wykorzystałeś kilka przysług... i jesteś tutaj, w urokliwym Toshi 

Aitate. 

Musisz jej zaimponować. Potem napiszesz o tym poemat. 



KARTA POSTACI 

Akodo Tetsuo, bushi; 

 

Cechy 

honorowy, dumny, mądry; 

 

Tajemnica 

Nie potrafi się powstrzymać przed podsłuchiwaniem; 

 

Wiedza 

 W zajeździe znajduje się Kakita Masashi, morderca twojego brata. Twoją powinnością 

jest zatem dokonanie aktu zemsty. Nie prędzej jednak nim Kakita ujawni swoją 

tożsamość i przyzna, że jest mordercą. 

 Pewien Skorpion jest w posiadaniu ważnego dla wasalnej rodziny Matsu przedmiotu: 

obi należącego kiedyś do Matsu Mayumi, bohaterki i dowódczyni. Musisz 

zdecydować, co z tym zrobisz. 

 

Historia 

Jesteś drugim synem Akodo Tadao, zajmującego stanowisko chui w armii Klanu Lwa, 

wnukiem Akodo Takeshi, potomkiem wielu pokoleń mężnych samurajów oraz ostatnim 

filarem honoru rodu. Trzy lata temu twój brat został zabity  na moście nad Wąwozem 

Starego Bushi, wąskim przejściu między terenami należącymi do klanu Żurawia, rozegrał się 

pojedynek o pierwszeństwo. Nie był to jednak honorowy pojedynek – Kakita Masashi 

zaszlachtował twojego brata, Isamu, miast go zranić. Nie ukazał tym swojej wyższości, 

a jedynie odkrył głębię swej ohydy. Nie byłeś wtedy z bratem. Całą sytuację zrelacjonował 

ci pewien ronin... a honor ronina to rzecz kwestionowana. Dlatego Kakita, którego tropisz 

od chwili, gdy informacje dobiegły twoich uszu, musi się przyznać. To warunek konieczny, 

abyś miał prawo do krwawej zemsty. 

Jeśli Kakita jest człowiekiem honoru, przyzna się. Co jednak, jeśli jest tchórzem 

lub szubrawcem? Żurawie zawsze twierdzą, że są honorowe... 

 

Masz niestety wstydliwą słabość,  zupełnie nie przystojącą honorowemu samurajowi. 

Kiedy mieszkasz w zajeździe i papierowe ściany odgradzają twoje uszy od wydarzeń za nimi, 

nie potrafisz uznać tej przeszkody. Nie potrafisz nie zwracać uwagi. Słuchasz i zapamiętujesz. 

Na szczęście jednak wciąż nikt o tym nie wie. 

*** 

- Masz to? - Mam.  

Głosy obudziły cię śpiącego lekkim snem w pierwszym od przekroczenia granicy 

zajeździe na ziemiach Skorpiona. Wśród wrogów zawsze należy być czujnym. Tymczasem 

kolejne słowa dobiegły Twoich uszu; delikatne i przepełnione tłumionym śmiechem. 

– Po co dyplomacie używane obi, i do tego należące do jakiejś Matsu? – Pytał kobiecy 

głos. – Umysłem pewnie nie imponujesz swojemu panu, co, Mayumi? – Wyśmiał ją 

towarzysz. – Twoja imienniczka była dla nich kimś ważnym. Wściekną się, kiedy ten 

przedmiot znajdzie się w posiadaniu jakiegoś pięknego Żurawia.   

Włosy stanęły Ci na głowie, gdy to usłyszałeś, drogi Akodo. Ale kiedy tylko ogarnąłeś 

się nieco i pospieszyłeś do pokoju obok, nikogo tam już nie było. 

Czy to sen? A może to wszystko jest paskudną intrygą, której jesteś celem? Możesz 

powiedzieć, że Skorpiony mają obi Matsu Mayumi. Ale czy przyznasz się z jakiego źródła 

czerpiesz tę wiedzę? 

A jeśli to, co słyszałeś, było kłamstwem? 

Ścieżka honoru jest wyboista... 



KARTA POSTACI 

Bayushi Kiyoshi, dyplomata; 

 

Cechy 

rozważny, przebiegły, uprzejmy; 

 

Tajemnica 

Jesteś w posiadaniu ważnej dla rodziny Matsu rzeczy – obi, należącego niegdyś do jednej 

z bohaterek klanu (Matsu Mayumi). Obi wygląda oczywiście nad wyraz skromnie 

i zwyczajnie, ale wiesz, że tysiące Matsu oddałyby za nie życie. 

 

Wiedza 

 Lew, Akodo Tetsuo, wie o twojej tajemnicy; należy pozbyć się tego problemu nim 

przedmiot, który posiadasz stanie się bezużyteczny. Należy zdyskredytować 

przeciwnika, pozbawić go Twarzy. Tylko w ostateczności pozbawić życia. 

 Pewien hazardzista – Jednorożec - jest ci winien tysiąc koku. Ale ty masz już 

pieniądze... może więc będzie w stanie przysłużyć ci się w inny sposób? 

 

Historia 

Zawsze byłeś wzorem cnót Skorpiona: lojalny wobec klanu, współpracujący z innymi 

Skorpionami, gotowy do poświęceń. Żadna z tych cech nie uległa zmianie. Od czasu jednak, 

kiedy otrzymałeś kilku podwładnych do niańczenia, było ci coraz trudniej. Zadania 

otrzymywane od Klanu, stawały się coraz bardziej złożone, z pewnością przeznaczone 

dla grupy wyszkolonych osób. Ale nie dysponowałeś takową. Niedoświadczone młokosy były 

utalentowane, ale wciąż brakowało im oleju w głowie. Aż podczas szczególnie trudnego 

zadania, które musieli wykonać, zdarzyła się katastrofa. To fakt, z powodzeniem ukradli rzecz 

należącą do Matsu, ale przy tym dowiedziałeś się, że zaniechali środków ostrożności, kiedy 

tylko dotarli na ziemie klanu Skorpiona. Przebywając z zajeździe, rozmawiali ze sobą zbyt 

swobodnie. Jak się okazało, w pokoju obok nocował Lew, Akodo jakiśtam. Kiedy wstał, 

robiąc przy tym jak zwykle wiele hałasu, młokosy uciekły. 

Na szczęście Akodo jakiśtam za cel podróży obrał Miasto Otwartej Dłoni i dzięki temu 

masz czas, aby poprawić ten niewybaczalny błąd. Podczas zbierania informacji wpadłeś 

na wiele obiecujących plotek, więc ten przymusowy pobyt w mieście rozkoszy może okazać 

się interesujący. 

Jeszcze nie wymyśliłeś kary dla swoich podwładnych. 

*** 

Obi Matsu to potężna broń przeciwko komukolwiek, kto nie wiedząc o historii 

przedmiotu wejdzie w jego posiadanie. No i znajdzie się w pobliżu jakiejś nadgorliwej Matsu. 

A przecież niedawno uczniowie donieśli ci, że Żurawie planują swoimi wojskami szybki 

wypad na ziemie Skorpiona... 

*** 

Od wielu lat zajmujesz się handlem potężną bronią: informacją. Pomogłeś już niemal 

tylu ludziom, ilu pogrążyłeś. Twoja pomoc zawsze jest bardzo droga, ale zwykle warta swojej 

ceny. Masz przysługi u istotnych osób z klanu Kraba i Żurawia, więc musi stać się coś 

naprawdę ważnego, żebyś je odebrał. 



KARTA POSTACI 

Isawa Michi, shugenja; 

 

Cechy 

tchórzliwy, inteligentny, przyjazny; 

 

Tajemnica 

Przeklęty przez żywioły; 

 

Wiedza 

 W zajeździe znajduje się twoja ostatnia deska ratunku: skorpioński dyplomata; 

przekonaj go aby pomógł ci ujść z tego z życiem, a w najlepszym przypadku – wrócić 

do rodziny i do starych obowiązków. 

 Z ziem klanu wywiozłeś swoje rodowe nemuranai (pióro Feniksa), zaś z podróży 

do ziem Żurawia – informację o rychło rozpoczynającej się wojnie z klanem 

Skorpiona, która wymsknęła się twojemu byłemu przyjacielowi, Asahina Tomo. 

 

Historia 

Żywioły są wszystkim, co buduje świat. Ich duchy mówią do kapłana, a kapłan wpływa 

na świat. Żywioły są jednak kapryśne i ty, niegdyś dobrze zapowiadający się kapłan Isawa, 

mogłeś przekonać się o tym na własnym przykładzie. 

Żywioły są też bezlitosne. Błąd podczas rytuału sprowadził na ciebie ich gniew 

i odrzucenie. Kiedy uraziłeś je, zapominając o odpowiednich słowach modlitwy, olbrzymia 

fala gniewu przeniknęła Akademię. Od tego czasu nie możesz wznosić modlitw do żywiołów, 

chyba że odnosisz się do duchów okrutnych i przewrotnych; tylko takie odpowiadają bowiem 

na twoje wezwanie. Inne Kami chłoszczą cię bezlitośnie, fizycznie manifestując odrzucenie 

modlitw. Jeszcze nie potrafisz się z tym pogodzić, ale jesteś przeklęty. 

Klan Feniksa natychmiast zareagował na nieszczęście, które cię dotknęło. Nakazano ci 

pozostać w murach Akademii Isawa w oczekiwaniu na pomoc, ale już wtedy wiedziałeś, 

że zostałeś osądzony i skazany. Badano podatność twojego ciała na magię i pozostałe 

umiejętności posługiwania się mocą żywiołów, kręcono głowami, ale nikt nie myślał 

o pomocy. Kiedy usłyszałeś słowo "maho", które padło z ust jednego z sensei, uciekłeś. 

 

Obrałeś za cel ziemie Żurawia, gdzie miałeś niegdyś kilku przyjaciół. Droga 

bez papierów podróżnych była ciężka i niejednokrotnie okoliczności zmuszały cię do robienia 

rzeczy, o których nie chcesz pamiętać. W końcu jednak dotarłeś tam, gdzie miałeś nadzieję 

schronić się pod opiekuńczymi skrzydłami przyjaciół i zmienić swój los. Jeśli coś mogło 

przekonać Isawa do zmiany zdania na Twój temat, to tylko polityczne naciski Żurawia. 

Tymczasem słysząc o randze kłopotu (dokładniejszych informacji bałeś się udzielać), Asahina 

pierzchli. Nagle nikt cię już nie znał. Tak właśnie, sięgnąwszy dna, przerażony nową sytuacją, 

poznałeś Soshi Nao, podróżującego wówczas przez ziemie Żurawia. 

- Jeśli masz jakieś interesujące informacje, może pan Kiyoshi będzie w stanie ci pomóc. 

"Szczęśliwym" zbiegiem okoliczności rozmawiałeś zaledwie dzień wcześniej ze swoim 

przyjacielem, Asahina Tomo. Nim jeszcze usłyszał z czym przychodzisz i zamknął przed tobą 

drzwi, zdążył opowiedzieć ci w wielkim sekrecie, że ostatnimi czasy Asahina dwoją się 

i troją, by przygotować odpowiednią dla kilku tysięcy ludzi ilość leczących fetyszy… 

 

Pełen sprzecznych uczuć podążyłeś za wskazówkami i poleceniem Soshiego, 

by porozmawiać ze słynnym panem Kiyoshi. Do niesławnego Miasta Otwartej Dłoni, twojej 

ostatniej szansy. Ile możesz i chcesz zdradzić? I czy będziesz potem mógł jeszcze wrócić 

do klanu? 



KARTA POSTACI 

Shinjo Huan, bushi; 

 

Cechy 

spontaniczny, otwarty, wesoły; 

 

Tajemnica 

Liczący tysiąc koku (ogromna kwota!) dług u Bayushi Kiyoshi… oraz nałóg hazardowy; 

 

Wiedza 

Bayushi Kiyoshi, Skorpion u którego jesteś zadłużony, przebywa aktualnie w Mieście 

Otwartej Dłoni, w zajeździe Tonącej Żaby. Przynajmniej tak napisał ci w liście. 

 

Historia 

Nie jesteś przesadnie bogaty. Tak przynajmniej sądziłeś, dopóki nie dostałeś zadania 

poza terenami klanu. Konwój mistrza karawan, który osłaniałeś, przemierzał zakątki 

Rokuganu, gdzie wartość twoich koku zdawała się wzrastać, a wszyscy z którymi miałeś 

do czynienia, byli niezwykle mili. Odpłacałeś im taką samą uprzejmością. 

Podczas podróży byłeś w wielu miejscach, kolory odzieży innych klanów lśniły 

przed tobą, a ty, zaciekawiony, usiłowałeś wypróbować wszystko, wszystkiego doświadczyć, 

wszystko zachować w pamięci. Na ziemiach Lwa – powszechną surową dyscyplinę, 

przekazywaną z pokolenia na pokolenie jako sposób bycia; na ziemiach Żurawia – piękno 

i harmonię, zaś na ziemiach Skorpiona… tam każda nowa rzecz była zaskakująca. W pewną 

jesienną noc, gdy Ide oddalił większą część swojej ochrony by samemu swobodnie zająć się 

interesami, zagadnął cię skorpioński przewodnik. 

 - Znajdujesz może przyjemność w ryzyku, Shinjo-san? – Zapytał, uśmiechając się.  

Tego wieczora wylądowałeś w jaskini hazardu, gdzie nauczono cię fascynującej nowej 

gry o nazwie "Fortuny i Wiatry". Jej zasady były proste, ale ryzyko towarzyszące rozgrywce 

działało jak narkotyk. W przybytku hazardu spędziłeś cały wieczór i połowę nocy, nim 

zorientowałeś się, że nie masz już z kim grać. Graliście o małe sumy, a jednak stałeś się 

bogatszy o całe koku. Przyszedłeś tam następnej nocy. I kolejnej. Twoja mała sumka zaczęła 

się rozrastać i miałeś nadzieję, że Ide pozostanie w Mieście Krańca Podróży na dłużej.  

Ostatniej nocy wybrałeś się do szulerni w dość podłym nastroju. Zwierzyłeś się 

towarzyszom, że jutro musisz wyjechać. - Szkoda, mieliśmy nadzieję na poważniejszą grę… - 

Mówili o grze o większe sumy. Pomyślałeś, że skoro dotąd szło ci tak świetnie, może Fortuna 

Szczęścia ponownie się do Ciebie uśmiechnie. Miałbyś wtedy szerokie możliwości… 

To jednak nie był szczęśliwy dzień. Najpierw jak zwykle udało ci się wygrać, ale już 

kolejne rzuty nie przynosiły tak szczęśliwych wyników. W końcu żeby się odegrać, musiałeś 

pożyczyć pieniądze… ale i ta suma przepadła. Wyjeżdżałeś z miasta zdruzgotany, winny 

Skorpionom okrągłe tysiąc koku.  

 

Dopiero teraz, po długim czasie, wracasz na ich gościnne ziemie, aby oddać wszystko, 

co jesteś winien.. Pracowałeś ciężko, awansowałeś w szeregach Jednorożca. Tylko ten dług 

nie daje ci spać po nocach. Pieniądze zbierałeś kilka lat i w końcu jesteś w stanie je oddać 

ówczesnemu "przewodnikowi" (tak ogólnie, to był bardzo miły człowiek). Po to tu jesteś. 

Ciekawe też, czy w tym mieście również grają w ”Fortuny i Wiatry”? 



KARTA POSTACI 

Hiruma Aki, bushi; 

 

Cechy 

skryty, ponury, grubiański; 

 

Tajemnica 

Kraby nie mają tajemnic! 

 

Wiedza 

W zajeździe znajduje się Kakita Masashi, człowiek, któremu jesteś winien dług życia. 

Zakennayo! 

 

Historia 

Jego dziadek uratował twojemu skórę. Tak przynajmniej to tłumaczą. Dziadek 

powiedział coś nie tak w obecności jakiegoś ważniaka, czy coś takiego. Rzecz się działa 

na ziemiach Daidoji oczywiście. Smrodliwe [cenzura], chcieli dziadunia ukatrupić. Ale ten 

Kakita jakoś to odkręcił, no i dziadek, dureń, przyznał mu dług życia. Z dziadka przeszło 

na ojca, z ojca na ciebie. I tak to się ciągnie. 

Ten dług jest wrzodem na rzyci całej rodziny – wszyscy śmieją się z głupoty twojego 

dziadka. Nie ma dnia ani godziny, w której by ci tego nie wytknęli. A ty właśnie chcesz się 

żenić i nawet udanie – tylko że jej rodzice powiedzieli, że prędzej zemrą niż oddadzą córkę 

nieudacznikowi. Zapowiedzi zakończyły się wobec tego małą bijatyką. Ale taką 

przyjacielską, dla ustalenia racji. No i stanęło na tym, że musisz zwrócić dług, ratując szczyla 

Żurawi. 

No to poszedłeś do tych Żurawi. Byłeś u nich okrągły miesiąc, napatrzyłeś się na całe 

życie. Najgorsze, że musiałeś się starać, żeby nie zrobić tego samego co dziadek. Starałeś się 

więc siedzieć cicho i tylko czasem musiałeś z kimś walczyć. No i tylko na początku – po tym, 

jak przefasonowałeś parę ładnych twarzy, zaczęli cię przepraszać jak tylko wyciągnąłeś 

tetsubo. Panienki, nie bushi. 

Tylko, że kiedy dotarłeś na miejsce, szczyla nie było. Właśnie "udał się w podróż". 

Kiedy powiedziałeś, że poczekasz aż wróci, pan domu pobladł. Załatwili ci palankin 

i papiery, więc w końcu zgodziłeś się jechać. Szkoda, że znowu do jakichś panienek… 

zanieśli cię do Skorpów. Przynajmniej miasto jest fajne. Jest dużo  herbaciarni i szulerni, 

szkoda tylko, że obiecałeś przyszłej żonie iż nie odwiedzisz kurtyzan. 

A teraz już wiesz, gdzie jest szczyl i zamierzasz spłacić swój dług życia tak szybko, 

jak to tylko możliwe. Znaczy – musisz go uratować. 

 



KARTA POSTACI 

Kaze, bushi; 

 

Cechy 

bezwzględny, spokojny, powściągliwy; 

 

Tajemnica 

Zabiłeś Yasukiego, który ostatnim razem wynajął Cię do ochrony i zabrałeś jego rzeczy; 

 

Cel 

Wynająć się, zdobyć opiekę i ochronę w razie wpadki, w najlepszym wypadku czyjąś 

przychylność w kwestii dostania się do klanu. 

 

Historia 

Jesteś człowiekiem fali, od zawsze, na zawsze. Nie, nie na zawsze. Ostatnio ci się 

poszczęściło i masz szanse zakończyć tułaczkę. Tak, wiesz co mówią o byciu swoim własnym 

panem i wędrówce do samodzielnie wybranego celu. To bajki dla dzieci, bardzo romantyczne, 

i niewiele mające wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę ma się problemy ze wszystkim 

– zdobywaniem jedzenia, ekwipunkiem, nawet noclegiem. To fakt: wieśniacy się ciebie boją, 

ale nie wtedy, gdy ich jest grupa, a ty samotnie śpisz w ich chacie. 

 

Najmowałeś się do ochrony bogatych tłuściochów, którzy parają się handlem. Ochrona 

heimina! Śmiechu warte. Zresztą, ochrona Yasuki to prawie to samo. Ubierają się i mówią 

prawie tak samo jak tamci, nawet akcent mają podobny. Ich też chroniłeś, bo sami oczywiście 

nie nadają się do niczego. 

Trochę też rabowałeś. Zwykle tyle, żeby przeżyć. Zabierałeś właściwie to, co ci się 

należało względem stanu, ale czego heimini nigdy nie chcieli oddawać dobrowolnie. Nigdy 

nie należałeś do szajki, bo szajka oznaczałaby podział i waśnie. Przez długi czas dobrze było 

tak jak było. 

 

W końcu jednak takie życie znudziło ci się. Zawsze słyszałeś wiele opowieści 

o samurajach klanowych, ich poukładanym i wygodnym życiu. Postanowiłeś takim zostać – 

ale nie wasalem jakiegoś idioty, który mówić potrafi tylko o honorze, a swoim podwładnym 

wszystkiego zakazuje. Postanowiłeś zostać wasalem jakiejś prawdziwej szui. A że słyszałeś, 

gdzie można takowe znaleźć, problemem były jedynie koku. 

Tak, Miasto Otwartej Dłoni to miasto ideał, o którym krążą zarówno zwykłe plotki, 

jak i legendy. Tyle, że wchłania pieniądze jak gąbka. Dla przeciętnego ronina przebywanie 

w nim jest nieosiągalne. Ale nie dla ciebie. 

Nazywał się Yasuki Shigeo, i był taki sam jak reszta – chciwy, bez gustu, obwieszony 

złotem, które ukradł. Zatrudniłeś się w jego ochronie. O włos uniknąłeś śmierci z rąk 

jego pozostałych "yojimbo". Potem zabrałeś pieniądze. 

Jesteś tutaj. 



KARTA POSTACI 

Isawa Shiori, 

Shugenja Szkoły Isawa Shugenja, Inkwizytor; 

 

Cechy: 

zdeterminowana, cicha, dyskretna; 

 

Cel: Zaprowadzić Isawa Michi z powrotem do Klanu by, wyrokiem Rady Pięciu, dokonano 

na nim Rytuału Zapomnienia. 

 

Tajemnica: Piastowana funkcja (Inkwizytor) oraz delikatna sprawa, którą prowadzi. 

 

Wiedza: Rytuał pozwalający zidentyfikować Isawa Michi. 

 

Historia 

Czasem wspominasz, bo będąc tak długo w drodze człowiek musi wspominać, aby nie 

zatracić celu. Wspominasz wtedy jak zjeżyła ci się skóra, gdy poczułaś wzbierający gniew 

Kami. Poruszenie wśród większości shugenja Feniksa. Poszukiwania. Zaburzenie równowagi.  

 

Dość szybko został znaleziony winny, czy raczej powód, tak szeroko odczuwalnego 

gniewu Kami. Był to Isawa Michi. Nie wiesz co uczynił, że zdołał tak wielce rozsierdzić 

Kami, jednak wydaje ci się, iż jego wina sięgać może dalej niż jedno życie. Były to jednak 

tylko przypuszczenia, więc ów shugenja został uwięziony, do czasu zebrania się Rady Pięciu. 

Nim jednak spotkanie doszło do skutku, Isawa Michi zdołał zbiec. Udało mu się umknąć poza 

granice i wpływy Klanu Feniksa, gdyż wysłane pościgi wróciły z niczym. Należało zmienić 

sposób działania; wtedy to właśnie zostałaś wezwana przed Radę Pięciu. 

 

Zostało postanowione, iż Isawa Michi ma w imieniu Rady Pięciu i daimyo Klanu 

Feniksa zostać pojmany i doprowadzony przed ich oblicze, aby Rada mogła przeprowadzić 

na nim Rytuał Zapomnienia. Sześciu Inkwizytorów wyruszyło na poszukiwania, każdy udając 

się do innego Wielkiego Klanu. Każdemu z nich został wydany zwój, stworzony przez 

wszystkich mistrzów Rady i pobłogosławiony w imieniu wszystkich Fortun. Rytuał dzięki 

niemu przeprowadzony, pozwala, z całkowitą pewnością, stwierdzić, czy ma się do czynienia 

z człowiekiem przeklętym przez Kami. Jednak mocy zaklętej w zwoju można użyć tylko raz. 

 

Przed wyruszeniem na teren Klanu Skorpiona, postanowiłaś wyposażyć się we wszelkie 

możliwe informacje o swoim celu. Podczas drogi analizowałaś jego samego, jak również 

wszystkich jego przodków, których tylko można było namierzyć w tak krótkim czasie. 

Wszystko wskazywało na to, iż klątwa, którą mogli nałożyć rozgniewani Kami, mogła 

całkowicie zamknąć mu możliwość wznoszenia do nich modłów. Jako shugenja był więc 

nieszkodliwy, co nie zmienia faktu, że gdyby inne Klany dowiedziały się o jego istnieniu, 

mogłyby wykorzystać ten fakt przeciwko Klanowi Feniksa. Sprawę należało więc rozwiązać 

szybko i po cichu. Tym bardziej, że przypadło Ci do sprawdzenia terytorium Klanu 

Skorpiona. Wiedząc to, postanowiłaś, że będziesz działać ostrożnie, bo lepiej jest udać się 

za zbiegiem wiedząc dokąd on się udaje, niż nieudaną próbą pojmania zwrócić na siebie 

uwagę.  

 

Mając tego świadomość przekroczyłaś granice ziem Klanu Skorpiona udając się 

do każdego miejsca, w którym mógł się schronić. Tak trafiłaś do Miasta Otwartej Dłoni. 

Zmieniając zajazd co noc, starasz się odnaleźć pośród masek zbiegłego Feniksa. Jak na razie 

bezowocnie. 



KARTA POSTACI 

Soshi Hikaru, Shugenja Szkoły Soshi Shugenja; 

 

Cechy: 

przyjacielski, dowcipny, spokojny; 

 

Cel: Pomóc Isawa Shiori, aby zyskać jej dług wdzięczności. 

 

Tajemnica: Handluje opium poza granicami Miasta Otwartej Dłoni. 

 

Wiedza: Cel i tożsamość Isawa Shiori. 

 

Historia 

Skorpiony działają w różny sposób: jedni szantażują, inni zabijają, ty działasz inaczej 

- pomagasz. Lecz będąc Skorpionem nie jest to takie proste. Nie wiedzieć czemu każdy 

wietrzy w twojej "szczerej" chęci jakiś podstęp. A przecież chcesz tylko rozwiązać ich 

problemy. Jesteś jednak cierpliwy i wiesz, że przyparci do muru zgodzą się, by nawet 

Skorpion podał im rękę. Uratowałeś w ten sposób wielu samurajów w opresji, zawsze dając 

do im zrozumienia, że są ci dłużni. Dzięki temu rosłeś w siłę. Dzięki czemu Klan rósł w siłę. 

W tej właśnie kolejności. 

 

Jako shugenja pełnisz w Mieście Otwartej Dłoni trochę niecodzienną rolę, bo, prócz 

obowiązków kapłańskich, zajmujesz się rozprowadzaniem opium w mieście. To ty 

zapewniasz palarniom i karczmom surowiec, aby wszyscy odwiedzający to wspaniałe miasto 

mogli w pełni odpocząć i zapomnieć o ciążących im obowiązkach. Jak mało kto wiesz 

również, iż zapomnienia potrzebują osoby, które z różnych powodów nie mogą tu przybyć. 

Takim również pomagasz, wysyłając im co jakiś czas "paczki", by nie zapomnieli o przyjaźni 

jaką ich darzysz. Nie jest to do końca precedens, na który Klan zezwala. Ale przecież jeżeli 

ty rośniesz w siłę, to on także urośnie. 

 

Ostatnimi czasy nic ciekawego się nie działo, no może poza jedną "paczką", której 

dostawcy powinni już wrócić. Jednakże niespecjalnie cię to martwi, gdyż czasem się to zdarza 

– a ta wyrabia normę jednego zaginięcia rocznie. Jedyny problem w tym, że była dość 

pokaźna; ale jakoś to sobie odbijesz. 

 

I kiedy czas mijał powoli, a ty myślałeś, że ten rok spędzisz nudno i rutynowo 

- w Mieście Otwartej Dłoni pojawiła się ona. Zaczęła węszyć, śledzić, obserwować, tak jakby 

czegoś szukała. Bardzo ostrożnie i dyskretnie. W pierwszej chwili każdy pomyślałby, 

że Kitsuki przybyła do miasta, Ty jednak wiedziałeś, że owa śledcza nie jest tym, na kogo 

może z pozoru wyglądać. To była shugenja, a jeżeli działa tak dyskretnie, zapewne 

Inkwizytor. Pytanie brzmi: czego szuka tutaj? Po krótkiej obserwacji jaką przeprowadziłeś, 

okazało się, że ową shugenja nie interesują sprawy złe i niegodziwe, jakie interesowałyby 

przeciętnego Kitsuki. Poszukiwała najwyraźniej jakiegoś kapłana, gdyż tylko oni przykuwali 

jej zainteresowanie. Świadomy jej stanowiska i zamiarów postanowiłeś, jak to miałeś 

w zwyczaju, pomóc. W końcu okazja, aby pomóc Inkwizytorowi Isawa, zdarza się raz 

na tysiąc lat. 



KARTA POSTACI 

Ikoma Mitsuru, Bushi Szkoły Akodo Bushi; 

 

Cechy: 

konkretny, dumny, porywczy; 

 

Cel: Zdobyć dla siebie opium (najlepiej regularne dostawy). 

 

Tajemnica: Uzależnienie od opium. 

 

Wiedza: Wie, że Skorpiony rozprowadzają opium również poza Miastem Otwartej Dłoni. 

 

Historia 

Twoja Droga nigdy nie należała do tych najłatwiejszych. Na początku nie byłeś w stanie 

przynieść chluby swojej rodzinie stając się Historykiem Ikoma. Twoja kandydatura została 

odrzucona, gdyż nie byłeś w stanie wymienić wszystkich swoich przodków do dwunastego 

pokolenia wstecz. Rodzina wysłała cię do Szkoły Akodo. Nie było tam łatwo, gdyż byłeś 

traktowany przez innych uczniów jak ktoś obcy, gorszy. Ikoma nie jest doshin Akodo. 

Z racji nazwiska właśnie sensei nie pokładał w tobie najmniejszych nawet nadziei – zależało 

mu tylko na tym, byś opanował podstawy. Zajmował się więc tylko "wartościowymi” bushi 

- ciebie trzymając na uboczu. 

 

Mimo tego wyobcowania przykładałeś się do treningu, często zaskakując swojego  

nauczyciela umiejętnościami i determinacją. Nie starałeś się upodobnić do Akodo, zamiast 

tego trwałeś jako jedyny Ikoma, przez co zyskałeś szacunek innych uczniów. Tak przetrwałeś 

szkolenie. 

 

Potem przyszedł czas próby. Służba i pierwsze potyczki dały ci do zrozumienia, 

dlaczego armia Lwa ma działać niczym jedność. Problem był jednak z tobą, do nikogo 

niepodobnym bushi Ikoma. Mimo wszystko, starałeś się, a twoje wysiłki nie pozostały 

niezauważone. Awansowałeś, stałeś się poważany. Lecz potem wszystko zaczęło się psuć. 

 

Nie pamiętasz kiedy zacząłeś palić opium, wiesz jednak, że nie jesteś w stanie 

wytrzymać tygodnia bez chociaż małej dawki. I to chyba widać. Inni bushi zaczęli jakiś czas 

temu szeptać, że nie trzymasz miecza tak pewnie jak kiedyś, że nadszedł czas na emeryturę. 

Jeszcze im udowodnisz co jesteś wart! Potrzebujesz tylko trochę opium. Wiesz, że zostało ci 

niewiele czasu. Niedługo dowództwo zauważy twój brak skupienia i odeśle na "zasłużony 

odpoczynek". Do tego czasu musisz zdobyć opium. Musisz się spieszyć. Wiesz, że w Mieście 

Otwartej Dłoni możesz je spokojnie zażyć, ale to nie załatwi problemu. Potrzebujesz zdobyć 

ilość, która wystarczy ci na tydzień, może na miesiąc. Wiesz, że Skorpiony rozprowadzają 

opium poza miastem  musisz tylko znaleźć odpowiedzialną za to osobę. Cena nie gra roli.  

 



KARTA POSTACI 

Yasuki Nao, Kupiec Yasuki; 

 

Cechy: 

uprzejmy, natrętny, fałszywy (szczery); 

 

Cel: Zdobyć od Soshi Hikaru sekretny zwój z czarem Skorpiona. 

 

Tajemnica: Porywa dzieci Żurawi i sprzedaje je do domów gejsz. 

 

Wiedza: Zdołał przejąć jedną z dostaw Soshi Hikaru. 

 

Historia 

Większość Yasuki rozumuje w bardzo prosty sposób – zdobyć coś tanio, by sprzedać to 

drogo – ty natomiast jesteś zdania, że nie zawsze tanio znaczy dobrze. Dlatego porywasz 

dzieci Żurawiom. Nie jest to łatwe ani tanie przedsięwzięcie, ale na dłuższą metę bardzo 

dochodowe. A co najważniejsze: dające ogromną satysfakcję. Bo mimo, iż dziewczynki 

Żurawi są śliczne, a każda okasan da za taką małą fortunę, to sam fakt, iż wykradasz 

rodzicom ich największe skarby skazując je na życie gejszy, napawa cię swoistą dumą. 

 

Twoją główna rolą w Klanie jest utrzymywanie równowagi sił. Mianowicie, jeżeli na 

scenę wchodzi jakiś Żuraw, który bardzo przeszkadza interesom Yasuki, a przy okazji 

zrządzeniem Fortun, ma piękną i młodą córkę, owa ślicznotka zostaje porwana. Żuraw traci w 

ten sposób zapał do wchodzenia w drogę Yasuki, przez co zdobywasz pieniądze, 

a jednocześnie ucierasz nos ”ptaszorom”. Stworzyłeś już całkiem sporą, bo rozciągającą się 

na ćwierć Cesarstwa siatkę, która dokonuje porwań i spieniężeń. Nigdy nie sprzedają 

dzieciaków do domów gejsz z Klanu Kraba, nigdy też nie kontaktujesz się z nimi 

bezpośrednio. Dzięki temu jesteś niewykrywalny, a interes się kręci. 

 

Tylko, że z czasem stało się to nudne. Nie musiałeś nic specjalnego robić, aby kolejne 

Żurawie traciły bezpowrotnie swoje dzieci, przestałeś się nawet przesadnie tym interesem 

przejmować. Mniej więcej wtedy pojawiło się wyzwanie. Na terytorium kontrolowanym 

przez twojego pana została ujęta grupa przemytników opium. Po torturach, jakich na nich 

dokonano, wiedziałeś, że pracują dla Soshi Hikaru - shugenja, który zajmuje się 

rozprowadzaniem opium w Mieście Otwartej Dłoni. Wtedy twój znudzony monotonią umysł 

zaczął pracować, tworząc misterny plan, na którego końcu znajdował się prztyczek w nos 

Skorpiona. 

Postanowiłeś wykorzystać fakt, iż opium Miasta Otwartej Dłoni nie może być 

sprzedawane poza jego granicami, i przy jego pomocy zaszantażować Soshi Hikaru. Jego 

przemytnicy wraz z towarem zostali ukryci na terytorium Klanu Żurawia, a twoi ludzie 

czekają na znak. Jeżeli nie odwiedzisz ich za trzy miesiące, Skorpiony zostaną 

zdemaskowane, co w konsekwencji może doprowadzić do sankcji, czy nawet zamknięcia 

Miasta Otwartej Dłoni.  

 

Miałeś jednak problem: czego zażądać od Skorpiona? Opium nie jest ci potrzebne, 

bo miałeś już dobry i wystarczająco dochodowy interes. Pomyślałeś o zwoju. Zwój 

z sekretnym czarem Szkoły Soshi. Nie jest to chyba zbyt wygórowana cena w zamian za 

zachowanie faktu łamania dekretów cesarskich w tajemnicy. Tylko, że ty się na zwojach nie 

znasz, więc musisz zadbać by Soshi cię nie oszukał. 



KARTA POSTACI 

Doji Sora, Dyplomata Szkoły Doji; 

 

Cechy: 

uprzejmy, pozbawiony skrupułów, zarozumiały; 

 

Cel: Odebrać nieślubne dziecko Doji Mifune, cesarskiego Namiestnika. 

 

Tajemnica: Próba dobicia targu z Yasuki Nao. 

 

Wiedza: Yasuki Nao porywa dzieci samurajów, sprzedając je do domu gejsz. 

 

Historia 

Zawsze uczono cię, że słowa są ostrzejsze od miecza oraz, że polityka polega 

na działaniach zakulisowych. Ty poszedłeś nawet dalej, bo jeżeli sztuka jest piękna to nikt 

o kulisach nie myśli. Wystarczy więc, aby pozory mówiły o honorowym Żurawiu, który gdy 

kurtyna opadnie okaże się cwanym lisem, nie cofającym się przed niczym. Ci, którzy cię 

znają, wiedzą, że miłujesz sztukę i dobrą konwersację. Ci, którzy z tobą współpracują, wiedzą 

o twoim bezwzględnym dążeniu do celu, jaki sobie obierasz. Nie jesteś przez to, jak ktoś 

mógłby powiedzieć, zakłamany. Jesteś dyplomatą Klanu Żurawia, a on nigdy nie kłamie. 

 

Nie siedzisz w polityce od wczoraj i wiesz, że prawdziwą władzę dzierżą ci, którzy 

nigdy się nie ujawniają. Sterują działaniami i decyzjami możnych, samemu pozostając niczym 

cienie i nie masz tu na myśli Skorpionów. One nigdy nie zrozumiały na czym polega polityka. 

Ty jesteś jednym z takich właśnie "cieni". Na co dzień  jako jeden z wielu dyplomatów 

Żurawia, często wysyłany do innych Klanów na misje średniej wagi. Posiadasz jednak szereg 

znajomości, kontaktów i "przyjaciół", którzy są ci winni często niejedną przysługę. 

Dzięki czemu możesz sam - nie pojawiając się nigdy na scenie – sterować aktorami, zmieniać 

dekoracje i dostosować ową polityczną sztukę do własnego widzimisię. 

 

Ostatnio jednak Fortuny uśmiechnęły się do ciebie i nie wybaczyłbyś sobie 

zaprzepaszczenia okazji, jaka się nadarzyła. Otóż, kilka miesięcy temu dziecko cesarskiego 

namiestnika imieniem Otomo Masanori zostało porwane. Śliczna podobno dziewczynka 

imieniem Kin jest, z tego co ustaliłeś, owocem romansu namiestnika i jakiejś Żurawicy 

z podupadłego rodu. Otomo nigdy nie przyznał się do dziecka, lecz z oddali dbał o nie 

i o jego matkę, z czego wynika, że mocno kocha swoją córeczkę. Teraz, gdy jego skarb został 

porwany, może działać tylko nieoficjalnie, a zarazem wolno. Tak więc jeśli uda ci się dotrzeć 

do dziewczynki jako pierwszy i zwrócić ją całą i zdrową namiestnikowi - zyskasz podwójnie: 

jego dozgonną wdzięczność za uratowanie córki oraz posłuszeństwo, jakie zapewni ci 

świadomość skandalu, który Otomo wciąż stara się ukrywać. Najpierw jednak musisz ją 

znaleźć. 

 

Namierzenie porywaczy nie było proste. Ujęci przez twoich współpracowników okazali 

się wyspecjalizowaną do tego zadania grupą. Spóźniłeś się jednak, gdyż dziewczynka została 

już sprzedana do domu gejsz, którego położenie zna tylko jedna osoba, ich pracodawca 

- Yasuki Nao, który właśnie udał się do Miasta Otwartej Dłoni. Zawsze lubiłeś kontakty 

z tymi, jak ich nazywa twój Klan, zdrajcami, gdyż są to ludzie prości. Liczą się dla nich 

pieniądze i ich własna skóra. Nie jesteś osobą, która zniża się do gróźb, ale pieniędzy masz 

pod dostatkiem, więc jeżeli uda ci się wykupić dziewczynkę zachowując jej tożsamość 

w tajemnicy zrobisz, jak to mówią Yasuki, "interes życia". 



KARTA POSTACI 

Zarządca zajazdu; 

 

Cechy: 

usłużny, uprzejmy, ostrożny; 

 

Cel: Utrzymać status quo i względny spokój w zajeździe. 

 

Tajemnica: Współpracuje ze Skorpionami. 

 

Wiedza: Wie, że gejsza kogoś zabije. 

 

Historia 

Życie heimina nigdy nie było proste, jednak życie heimina mieszkającego na terytorium 

Klanu Skorpiona jest pod tym względem wyjątkowe. Nie jest łatwo, gdyż Skorpion jest 

Klanem, który często wiele ryzykuje, z czego i tak największe ryzyko podejmują 

współpracujący z nim heimini. Są również pewne plusy: masz pewność, że przynajmniej 

ze strony samurajów Skorpiona nic ci nie grozi, o ile wciąż będziesz potrzebny, a z racji bycia 

oberżystą w Mieście Otwartej Dłoni jesteś potrzebny dość często.  

 

W Tonącej Żabie, zajeździe który prowadzisz, dzieją się różne dziwne rzeczy. 

Ty musisz je zauważać, bo jeżeli całość akcji jest prowadzona przez Skorpiony, twoim 

zadaniem jest odwracać wzrok. Jeżeli natomiast samurajowie z innych Klanów wszczynają 

burdy, czy mordują się nawzajem - wzywasz straż i donosisz o sytuacji najbliższemu 

Skorpionowi. Jest to metoda, jak do tej pory, niezawodna. 

 

Na razie prowadziłeś bardzo burzliwe życie, gdyż od czasu kiedy zająłeś się zajazdem 

nie było dnia, żebyś nie miał oczu dookoła głowy. Z czasem Skorpiony zaczęły częściej 

na tobie polegać, przez co otrzymywałeś informacje o tym, co się wydarzy. Mogłeś dzięki 

temu się przygotowywać. 

 

Dziś musisz być bardzo uważny. Z informacji jakie otrzymałeś, wiesz, że odbędzie się 

tu morderstwo, którego dokona gejsza. Może będziesz musiał je tuszować, może pomóc 

Skorpionom we wrabianiu w nie osób postronnych. Jakby tego było mało,  podobno 

do miasta przybyło wielu samurajów z różnych Klanów, co oznacza, że ty i Skorpiony 

będziecie mieli ręce pełne roboty. 



KARTA POSTACI 

Kitsuki Yori, Namiestnik Kitsuki; 

 

Cechy: 

dociekliwy, lakoniczny, inny; 

 

Cel: Dowiedzieć się co knuje Doji Sora. 

 

Tajemnica: Fakt śledzenia Doji Sora. 

 

Wiedza:  

 Miejsce przebywania Doji Sora. 

 Coś się tu święci! Dotarłeś do informacji, że nie tylko Doji Sora ma zamiar wdawać 

się w tym zajeździe w jakieś nieczyste sprawki. 

 

Historia 

Pozostałe Wielkie Klany, choć nigdy się do tego nie przyznają, uważają, że Smok nigdy 

nie posiadał dyplomatów z prawdziwego zdarzenia. Według nich, osoba pełniąca funkcję 

dyplomatyczną powinna używać słów tak samo, jak szermierz używa miecza. Winna uderzać, 

parować, walczyć tak, jakby miecz był jej częścią. Kitsuki jednak, a ty w szczególności, 

nie walczą słowami. Są za to w stanie przejrzeć zasłonę retorycznych figur i gry pozorów, 

którą otaczają się dyplomaci i w ten sposób poznać ich prawdziwą naturę. Dlatego 

przyznajesz innym Klanom rację – Smoki nie mają dyplomatów. Mają kogoś więcej. 

 

Od niedawna reprezentujesz interesy swojego Klanu na dworach pomniejszych daimyo 

i ważniejszych namiestników. Zawsze pozostając na uboczu, obserwujesz. Starasz się 

zrozumieć zależności tu zachodzące, jak również dbać o interesy Smoków, które, nawiasem 

mówiąc, nie dotyczą zdobycia wpływów politycznych, przez co nie angażują cię zbyt mocno. 

Możesz więc zająć się obserwowaniem, wiedząc, że tendencja do lekceważenia i ignorowania 

Smoków działa na twoją korzyść. 

 

Przez kilka lat zdołałeś zrozumieć dworskie środowisko na tyle dobrze, by móc 

sprawnie się w nim poruszać. Wiesz, że Skorpiony wykorzystują stereotyp własnego Klanu, 

aby móc łatwiej mącić i manipulować. Wiesz, że dyplomaci Jednorożca są bardzo ostrożnymi 

graczami, nie pozwalając przez to wciągnąć się w pułapki innych Klanów. Wiesz, że Żurawie 

wykorzystują honor zarówno w obronie, jak i w ataku. O każdej z tych potęg 

dyplomatycznych nauczyłeś się wiele, a co ważniejsze, poznałeś ich prawdziwe oblicza.  

 

Najbardziej jednak zaskoczył cię Doji Sora, dyplomata Żurawia przywdziewający 

maskę honoru, która dawała mu przewagę nad przeciwnikami. Samuraj ów skrywał wiele 

tajemnic, szemranych powiązań, szantaży i nielegalnych działalności,  nic jednak nie byłeś 

mu w stanie udowodnić. Wciąż jednak trwałeś przy zamiarze zdemaskowania go. Kiedy już 

powoli zacząłeś tracić nadzieję, coś się ruszyło. Doji Sora, co do niego niepodobne, 

zaangażował się osobiście w nieznane tobie działania. Zaczął uruchamiać swoje kontakty, 

odbierać przysługi, po czym – jakby się spiesząc – wyruszył do Miasta Otwartej Dłoni. 

Wiesz, że żaden honorowy samuraj nie pojawiłby się w tym miejscu. Doji Sora musi mieć 

więc jakiś szczególny cel, skoro zaryzykował utratę swojej reputacji. Ty zaś zamierzasz 

go odkryć. 



Opcjonalna zasada zaawansowana – wybór postaci. 

 

Ponieważ było dla nas ważne, aby uczestnicy 

LARPa nie przystępowali go gry z jakąkolwiek 

„nadmierną" wiedzą spoza tej dostarczonej im przez karty 

postaci, stworzyliśmy poniższą tabelkę. Ułatwia ona 

rozdysponowanie ról bez ujawniania informacji o personaliach gości „Tonącej Żaby”. 

 

Pomoc w dobieraniu postaci 

 

Archetyp Trudność Dane postaci 

Należy przeczytać graczom – na jego 

podstawie wybierają rodzaj postaci, 

jakim są skłonni zagrać. 

Jak trudno gra się daną postacią? Jak 

skomplikowane są jej wątki? Jak dużą 

wiedzę należy mieć o świecie L5K? 

Nazwisko i imię postaci 

- do wiadomości MG. 

gejsza średnia  Shosuro Kaori 

bushi artysta średnia  Kakita Masashi 

honorowy bushi wysoka  Akodo Tetsuo 

mistrz wymiany informacji wysoka  Bayushi Kiyoshi 

niewinny wysoka  Isawa Michi 

hazardzista niska  Shinjo Huan 

gorąca głowa niska  Hiruma Aki 

bushi na rozstaju niska  Kaze 

srogi mędrzec wysoka  Isawa Shiori 

shugenja cwaniak wysoka  Soshi Hikaru 

doświadczony wojownik średnia  Ikoma Mitsuru 

obrzydliwie bogaty wysoka  Yasuki Nao 

zasobny dyplomata wysoka  Doji Sora 

zarządca zajazdu niska  zarządca zajazdu 

ciekawski samuraj wysoka  Kitsuki Yori 

 


