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SSSSansansansanssoucisoucisoucisouci    
Żaden naród Thei nie doprowadził miłości do takiego wysublimowania, jak 

uczynili to Monteńczycy. W blasku Króla Słońce każde uczucie mieni się tysiącem 

refleksów i odcieni, niczym drogocenny klejnot. Rozpoznawanie najmniejszych 

drgnień w relacjach między ludźmi wpływa na całą kulturę dworską Montaigne, 

która rządzi się zasadami trudnymi do ogarnięcia dla większości obcokrajowców. 

W grze rozgrywanej wśród furkotu wachlarzy, obłoków złotego pudru 

i powłóczystych spojrzeń narzędziem jest słodka mowa, stawką – ośmieszenie, 

a celem miłość – kochanka, towarzystwa czy samego l’Empereura. 

W centrum życia monteńskich arystokratów znajdują się miłostki, które często 

są jedynym, co pozostało gołębiowłosym ozdobom salonów, schwytanym przez 

szalonego władcę do Złotej Klatki, jaką stał się Château du Soleil. Romans stał się 

zatem głównym zajęciem dworzan, czego przyczyną z jednej strony jest niezwykła 

kultura afektów, a z drugiej dojmująca nuda i zagrożenie ze strony 

nieprzewidywalnego władcy, pchające ku zawieraniu intymnych sojuszy. 

Choć "największymi kochankami" tradycyjnie określa się Vodaccian, to 

Monteńczycy uczynili z romansu prawdziwą sztukę. Ten sąd można dodatkowo 

uzasadnić tym, że gry miłosne odbijają się w monteńskiej poezji, malarstwie 

i muzyce. Nawet ogrodnictwo dostosowało się do stylu życia arystokratów. Choć 

z żywopłotowego labiryntu nie można łatwo wyjść, tak jak nie można wydostać się 

z aksamitnego uścisku Imperatora, to znaleźć tam można setki ustronnych miejsc, 

oferujących schronienie kochankom. 

Osobami, które wiedzą o dworskiej miłości najwięcej, są z pewnością arystokraci 

z zamku Sanssouci, którzy cieszą się niespotykaną niezależnością od oślepiającego 

blaskiem króla. Jest to zasługa długiej tradycji tego dworu, który wychował 

najpiękniejszych kochanków i najbłyskotliwszych uwodzicieli Montaigne. Młodzi 

dworzanie dorastają tu pod krytycznym okiem Léonore Lévèque de l'Aury, która 

każdego roku wyprawia dla swoich podopiecznych Bal Debiutantów. Wielu ludzi 

patrzy na Sanssouci bardziej jak na szkołę czy ekskluzywne stowarzyszenie, co 

odpowiada sposobowi, w jaki wielka patronka patrzy na swój dwór. 
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HistoriaHistoriaHistoriaHistoria    
„Sans souci” dosłownie oznacza „bez zmartwień” lub – bardziej poetycko, 

a i bliżej właściwego sensu – „Słodkie Zapomnienie”. Dzieje dworu sięgają głęboko 

w historię Montaigne i związane są z rodziną Lévèque, kojarzoną zazwyczaj 

z wielkimi strategami i rozgrywanymi przez nich słynnymi bitwami. Jednym 

z największych sukcesów rodu, którym zaskarbił on sobie wielowiekową przyjaźń 

ze strony Korony, było spektakularne zwycięstwo, jakie rodzina odniosła podczas 

inwazji na Avalon. 

Niewielu wie, że ci z Lévèque, którzy postawili stopy na Wyspach Przecudnych, 

nie wrócili do ojczyzny tacy sami. Ludzie powiadają, że dzielni monteńscy 

żołnierze okazali się wyjątkowo odporni na uroki mieszkańców wysp. Było jednak 

dokładnie na odwrót – magia Sidhe wycisnęła na nich swe piętno, częstokroć 

widoczne aż do dzisiaj. 

Lévèque przywieźli do Montaigne jedną pamiątkę: opowieści. Choć Glamour 

odszedł z Wysp, ludzie wciąż opowiadali sobie romanse o rycerzach i ich damach, 

czym wypełniali nudę mglistych popołudni. Historie te nie tylko „zaraziły” 

Monteńczyków magią, ale także zmieniły ich spojrzenie na sprawy serca. Lévèque 

jako jedni z pierwszych opiewali miłość romantyczną, pojawiająca się między 

dwiema duszami. Opiewane przez średniowiecznych trubadurów małżeństwa 

z miłości, a nie obowiązku przypieczętowanego umową między rodzinami, 

szokowały mieszkańców kontynentu. 

L’Empereur do dziś obawia się potęgi, jaką reprezentuje nazwisko Lévèque 

i bacznie przygląda się posunięciom wojskowym, które mogłyby zagrozić jego 

pozycji. Nie zwraca jednak uwagi na zwykłą szkołę dla młodych panien 

i kawalerów, którzy po ukończeniu nauki mają ten przedziwny błysk w oku, 

zjednujący im niejedno serce. 
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Lévèque de l'Aury 

Oficjalne zasady dotyczące rodziny Lévèque mówią, że arystokraci ci zwolnieni 

są ze wszystkich podatków i opłat na terenie całego Montaigne, co wynika 

z wielkiego daru, jaki otrzymali od Korony za zwycięstwa w Avalonie. Dodatkowo 

dostają za darmo Zaletę Akademia. Podczas tworzenia postaci każda Umiejętność 

Wojskowa kosztuje ich 3 PP, a później 15 PD podczas jej rozwijania. Ze względu 

na zagrożenie, jakie stanowią dlań najlepsi stratedzy i taktycy Montaigne, 

l'Empereur ma na nich baczne oko. 
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SpołeSpołeSpołeSpołeccccznośćznośćznośćzność    
Panią na zamku Sanssouci jest diuszessa Léonore Lévèque de l'Aury, zwana 

przez wielu Królową Serc bądź Królową Kier. Piękna i czarująca, choć ostatnimi 

czasy coraz częściej nieosiągalna, zarządza całym życiem dworskim, 

przyjmowaniem nań nowych dziewcząt i młodzieńców, a także organizacją 

corocznego Balu Debiutantów. Obecnie wszyscy arystokraci z Sanssouci dzielą się 

na dwa dwory (obserwując ich konflikt, można by rzec: obozy): Dwór Kwiatów 

(Les Fleurs) oraz Dwór Bestii (Les Bêtes). Najbardziej ogólnie można powiedzieć, 

że pierwszy z nich zajmuje się wychowaniem młodych dam, drugi zaś przyszłymi 

diukami, choć od tej reguły zdarzają się wyjątki. 

Dwór Kwiatów 

Les Fleurs to dwór, któremu przewodzi diuszessa Rose Lévèque, nieco ponad 

czterdziestoletnia krewna Léonore. Jej twarz i ciało urzekają pięknem, które 

jeszcze niedawno było w pełnym rozkwicie, obecnie zaś w kącikach oczu, ust i na 

czole, pojawiła się delikatna pajęczyna zmartwień i ciężkich obowiązków. 

Na barkach Rose spoczywa wychowanie panien, które przybywają do Sanssouci, 

a także jej jedynego syna, Narcisse Lévèque. Chłopak wychowuje się 

w „damskiej” części dworu, co jest źródłem docinków ze strony stronnictwa Bestii. 

Nikt jednak nie śmie obrazić go wprost, a już na pewno nie wspomina się o jego 

ojcu – jego tożsamość nie jest znana a Rose Lévèque nie uznała za stosowne 

tłumaczyć się przed kimkolwiek. I tak już pozostanie. 

Dwór Bestii 

Przywódcą Les Bêtes jest lord Léo Etallon de Viltoille, czterdziestopięcioletni 

członek rodziny o rycerskich korzeniach. Pod jego okiem wychowuje się grupa 

wyrostków, którzy mają wyrosnąć na silnych, zaradnych i czarujących mężczyzn. 

Czasem wśród nich pojawia się pojedyncza dziewczyna, zazwyczaj córka 

przyjaciela rodu Etallon, przyszła dyplomatka czy strateg. Prawą ręką Léo jest 

Loup Etallon, syn jego dawnego przyjaciela, z którym – mimo dwudziestoletniej 

różnicy wieku – również łączy go męska zażyłość. 

Sanssouci 



 

 6 

Etallon de Viltoille 

Oficjalne zasady dotyczące rodziny Etallon mówią, że arystokraci ci płacą tylko 

5 PP, jeśli wykupują Cnotę jako Arkanum. Z drugiej strony, nie otrzymują 

punktów, jeśli wybiorą Przywarę. Dodatkowo otrzymują +1 do Krzepy zamiast 

zwyczajowego bonusu dla Monteńczyków +1 do Animuszu. Etallonowie jako 

ludzie prawdziwych cnót rozdają połowę swego miesięcznego przychodu na 

biednych i potrzebujących. 

Trybunały Miłości 

Jeszcze w czasach średniowiecznych rodzina Lévèque, zgromadzona wokół 

dworu Sanssouci, otrzymała od Imperatora prawo do organizowania Trybunałów 

Miłości. Jest to specjalny urząd, który z pełna powagą rozsądza wszystkie spory 

i trudne przypadki, których głównym problemem są sprawy sercowe. To 

sędziowie z Trybunałów orzekali o możliwości unieważnienia małżeństwa, 

ponownego ożenku po krótkiej wdowiej żałobie czy zadośćuczynieniu względem 

zdradzonego kochanka. 

Trybunały Miłości można napotkać na wielu monteńskich dworach. Prawo do 

ich powoływania ma sam cesarz oraz Sanssouci. Dworzanie z tej szkoły są również 

chętnie widziani w roli sędziów, więc przed arystokratami kończącymi naukę od 

razu maluje się perspektywa dworskiego urzędu. 

Bal Debiutantów 

Co roku, wczesną zimą, na zamku Sanssouci organizowany jest Bal 

Debiutantek. Tę dziwną datę – wydaje się, że zima nie sprzyja nieskrępowanej 

zabawie – tłumaczy fakt, że w miesiącu Tertiusie konkurencyjny Bal organizuje 

Julie Allais de Crieux. Co więcej, wiosenne święto cieszy się patronatem samego 

Imperatora. Królowa Kier, stawiając się niejako w kontrze względem towarzystwa 

z Château du Soleil, organizuje bliźniacze wydarzenie. Dzięki staraniom 

arystokratki, bal cieszy się dużą estymą. Nawet jeśli l’Empereur odmawia przyjęcia 

tego do wiadomości, bal w Sanssouci jest wielkim wydarzeniem i nie raz zdarzało 

się, że młodzi arystokraci wkupywali się w łaski gospodyni, aby tutaj 

„zadebiutować po raz drugi. 
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Herby 

Podczas pobierania nauk każdy z przyszłych debiutantów otrzymuje herb. Na 

procedurę składają się osobiste preferencje młodej osoby, gust patrona oraz 

porady nadwornego heraldyka, który wybiera znak dający się wpasować w 

oficjalny herb rodzinny. Istnieje prosta zasada, że Les Fleurs jako symbol wybierają 

kwiaty, a Les Bêtes – herbowe bestie. Często zdarza się też, że rodzice wiedząc, że 

poślą dziecko do Sanssouci, nadają mu znaczące imię. 

Przykładowe imiona 

Kwiaty: Bestie: 

Pétunia Violette Ours Daguet 

Rose Hortensia Loup Cerf 

Fréesie Mimosa Léo Renard 

Orchidée Jeanette Daim Sanglier 

Konflikt 

W tym pokoleniu nauczycieli z dworskiej szkoły uwodzenia podział dworu 

przemienił się w rozłam. Między Rose a Léo wybuchł ognisty konflikt na tle 

personalnym, który promieniuje na ich wszystkie decyzje. Niestety, ostatnio 

Królowa Kier przestała się mieszać w sprawy swoich podopiecznych. Często 

widywana jest jak przechadza się po ogrodach, ale nawet wtedy jest małomówna, 

a nikt nie śmie bez zapytania obarczać jej informacjami o kłótniach. Tym, co 

trzyma dwory razem, jest siła tradycji, honor oraz perfekcyjne wychowanie ich 

patronów. 

Szkoła UwodzeniaSzkoła UwodzeniaSzkoła UwodzeniaSzkoła Uwodzenia    
Choć rzadko mówi się o tym głośno, szkoła Sanssouci wydała na świat 

największych uwodzicieli w historii Montaigne. I nie chodzi tu wcale 

o natrętnych, wyfiokowanych bawidamków czy zdesperowane rokokoty (rokokowe 
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kokoty), kalające własne łoże. Wychowankowie Królowej Serc rozpoznają wszystkie 

subtelne gry, od kurtuazyjnego dworskiego flirtu, poprzez zdobywanie 

przychylności podstarzałych czempionów polityki, aż po odnalezienie tego 

jedynego partnera na resztę życia. 

Nauka 

Wszyscy uczniowie danego dworu podlegają patronatowi odpowiednio Rose 

Lévèque lub Léo Etallona. Przyjęcie do Sanssouci to nie tylko wielka szansa, ale 

i ogromny obowiązek, gdyż opiekun jednocześnie bierze odpowiedzialność za 

doskonały start młodych arystokratów w świecie wielkiej polityki. Pewne jest 

zatem, że od praktykanta oczekiwać się będzie najwyższego poświęcenia 

i posłuszeństwa, zaś rozczarowanie patrona może skończyć się szybkim odesłaniem 

delikwenta do domu i zatrzaśnięcie za nim wrót na głucho. 

Podczas nauki młody adept ma wolną rękę w wyborze szkoły szermierki czy 

magii, musi jednak przejść pewne podstawowe szkolenie, trwające przynajmniej 

trzy lata. Po tym okresie następuje około roczne przygotowanie do samej 

ceremonii debiutu. Młoda osoba poznaje wtedy prywatnie różne osobistości 

i podgląda (często dosłownie) życie dworskie. W skład podstawowego treningu 

wchodzą lekcje etykiety, historii z heraldyką, literatury, tańca i śpiewu oraz 

dyplomacji – jest więc czym wypełnić czas. A biorąc pod uwagę stare tutorki od 

dobrych manier, dźgające między żebra profesjonalnym pazurem, nauka może 

być równie ciężka jak i w akademii wojskowej. 

Clou nauki, czyli sztuka uwodzenia, opiera się przede wszystkim na 

umiejętnościach dworskich i psychologicznych. Adept uczy się błyskawicznie 

oceniać sytuacje i inne osoby. Uczniowie najpierw szkolą się w obserwacji, 

zwracając szczególną uwagę na to, co pozostaje poza słowami: zachowanie, 

postawę, mowę ciała. Trenują też wykorzystywanie umiejętności dworskich, 

szczególnie tych nastawionych na plotkowanie i dyplomację, żeby zbierać jak 

najobszerniejsze informacje na temat innych członków socjety. Ważne jest w tym 

wyczucie i staranne odsiewanie prawdy od pomówień. 

Kiedy dworzanin z Sanssouci zaczyna rozmowę z obserwowaną wcześniej osobą, 

natychmiast koryguje swoje spostrzeżenia względem tego, jaka jest reakcja na 

zagajenie, a następnie stara się być dla rozmówcy idealnym partnerem do 
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pogawędki. Tworząc w wyobraźni jego charakterologiczny portret, adept 

zachowuje się tak, by kontakt z nim zaspokajał wszelkie potrzeby emocjonalne 

drugiej osoby. Dworzanin z nikczemnym charakterem może wykorzystywać 

tę umiejętność cynicznie i z premedytacją. Należy jednak pamiętać, że szkolenie 

nie jest nastawione na „manipulację”, ale przede wszystkim empatię i szybkie 

wchodzenie w prywatne relacje z innym człowiekiem, ze szczególną dbałością 

o jego emocje i uczucia. 

Treningi odbywają się nie tylko „w terenie”, czyli na balach czy podczas mniej 

lub bardziej formalnych spotkań z innymi arystokratami. Szkolenie na dworze 

Sanssouci obejmuje rozmaite ćwiczenia, jakie przeprowadzają ze sobą Les Fleurs 

i Les Bêtes. Rozmowy, tańce i zabawy w ogrodach są jednocześnie okazją do 

czynienia obserwacji i prowadzenia rozmaitych gier. Często dany uczeń dostaje od 

swojego tutora zadanie, żeby dowiedzieć się czegoś od konkretnej osoby bądź 

sprowokować ją do jakiegoś ustalonego zachowania. Takie zabawy wyostrzają 

znacznie spryt, a jednocześnie w sporej mierze uodparniają na manipulację. 

W końcu trzeba być naprawdę zdolnym, aby przechytrzyć kogoś, kto się tego 

spodziewa. 

Przykład 

Armand, chcąc sprowokować do pewnego zachowania jedną z dwórek, ale 

podczas rozmowy w jej obecności poświęca całą swą uwagę tylko jej przyjaciółce. 

Swoją „ofiarę” traktuje tylko jako widza, wydaje się wręcz, że ją ignoruje. 

Tymczasem doskonale wie, że między dziewczynami istnieje delikatna rywalizacja i 

im bardziej adoruje jedną, nie zauważając niczego poza nią, tym bardziej cierpi 

ambicja i duma tej drugiej, pchając ją ku nieprzemyślanym zachowaniom, byle 

ściągnąć na siebie uwagę. 

Innym aspektem treningu na dworze Sanssouci jest zgłębianie literatury, 

zarówno historycznej jak i pięknej. Z tej pierwszej wyciągane są konkretne 

wnioski, dotyczące wpływu relacji międzyludzkich, szczególnie małżeństw 

zawieranych przez władców oraz dyplomacji, na historię Thei. Druga zaś to 

przede wszystkim poezja monteńska od trubadurów po nadwornych poetów 

Króla Słońce oraz romanse, pisane najczęściej w formie listów wymienianych 

między kochankami, skupiających się na ich psychice i sferze emocjonalnej. To 
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właśnie literatura – obok obserwacji – jest głównym źródłem na temat typów 

ludzi, ich charakterów i temperamentów. 

Biorąc pod uwagę to, że obraz świata dworu Sanssouci (od Królowej Serc 

począwszy) oparty jest na wzorach literackich, niektórzy mogliby stwierdzić, 

że sądy jego uczniów na temat ludzi podszyte są fikcją, romantycznymi 

przekonaniami i uprzedzeniami. Z drugiej strony należy pamiętać, jak wielki 

wpływ Sanssouci ma na życie dworskie Montaigne. To, że inni ludzie go pragną 

świadczy też o tym, że chcą kierować się w życiu romantycznymi porywami, a nie 

tylko ekonomicznym czy politycznym pragmatyzmem. 

Więzi 

W okresie roku przygotowawczego do debiutu, kandydat dostaje pod opiekę 

młodego ucznia Sanssouci, z którym przez przynajmniej kilka lat będą go wiązały 

braterskie lub siostrzane relacje. Przede wszystkim jest to test opiekuńczości 

i umiejętności poprowadzenia mniej doświadczonej osoby. Inną zaletą tej zasady 

jest fakt, że nawet po debiucie starszy arystokrata przez kolejne dwa lata nadal 

opiekuje się młodszym i zawczasu dba o jego start. Tego typu więzi najczęściej 

trwają dłużej niż sama nauka w Sanssouci i są powodem, dla którego „szkołę” 

często nazywa się „stowarzyszeniem”. 

Bal Debiutantów jest nie tylko wydarzeniem, które rozpoczyna dojrzałe życie. 

Jest to także okazja do nawiązania układów z innymi rodami arystokratycznymi, 

w szczególności zaś pod względem matrymonialnym. W przypadku Sanssouci 

pierwsze „dorosłe” romansowanie nie jest jednak tak błahe i fasadowe, jak to się 

dzieje w przypadku innych młodych dworzan.  

Władcy Serc 

Podczas Balu każdy z uczniów Sanssouci wybiera sobie Panią lub Pana Serca, 

którą (lub którego) otwarcie lub skrycie będzie adorować, być może nawet do 

końca życia. Osoba ta nie musi pochodzić z Sanssouci, zazwyczaj wręcz preferuje 

się arystokratów spoza niej. Wybór jest analogiczny do tego, jakiego dokonywali 

w wiekach średnich rycerze, przysięgając walczyć za Damę, czy to własną 

kochankę, czy też samą królową. Tego właśnie dnia każdy z mężczyzn wybiera 

swój Kwiat, a każda kobieta – swoją Bestię. Od tej pory noszą przy sobie symbol 
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ukochanej osoby, który będzie przynosił szczęście oraz siłę w momentach słabości, 

a otuchę, gdy ogarnia zwątpienie. 

Należy mieć jednak na uwadze, że nasze słowo „kochanek” nigdy dokładnie 

nie odda tego, kim jest Pan czy Pani Serca. Bardzo często miłość do nich ma 

charakter platoniczny, bywa też romantyczną konfabulacją. Może to być również 

tkliwość, uczucia prawie rodzicielskie, bądź… najprawdziwsze, dozgonne 

uwielbienie. Jaka by nie była prawda na temat afektu, z pewnością nie jest on 

naiwny, a sam uczeń Sanssouci doskonale rozumie jego naturę.  

Zdarza się również, że młody dworzanin znajduje swojego mignon, czyli 

„faworyta” tej samej płci. Czasami faktycznie ma to podłoże homoerotyczne, ale 

równie często wynika z prawdziwej przyjaźni, która nawet podczas Balu okazuje 

się bezkonkurencyjna. 
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ZasadyZasadyZasadyZasady    

Zaleta: Sanssouci (5 pkt dla Monteńczyków, 8 pkt dla Zaleta: Sanssouci (5 pkt dla Monteńczyków, 8 pkt dla Zaleta: Sanssouci (5 pkt dla Monteńczyków, 8 pkt dla Zaleta: Sanssouci (5 pkt dla Monteńczyków, 8 pkt dla 

pozostałych)pozostałych)pozostałych)pozostałych)    
Bohater z tą Zaletą należy do szkoły Sanssouci, ale to Mistrz Gry określa – 

zgodnie z pomysłem na scenariusz – na jakim etapie edukacji się znajduje. Jeżeli 

jest to okres przygotowań do Balu Debiutantów lub tuż po, Bohater dostaje 

Zaszłość Podopieczny; będzie nim jego młodszy i dość niesforny kolega z dworu. 

W momencie wyboru swojej Pani bądź Pana Serca, Bohater otrzymuje związaną z 

nim kolejną Zaszłość, najlepiej spośród preferowanych: Prawdziwa Miłość, 

Utracona Miłość, Nemesis, Pomylona Tożsamość czy Mroczna Tajemnica. 

Ukończenie „szkoły uwodzicieli: powoduje, że uczuciowość staje się tematem życia 

postaci i aż do końca nie jest się ona w stanie od niej uwolnić. 

Podczas kreacji Bohater automatycznie dostaje Umiejętności Dworzanin oraz 

Szpieg, a także otrzymuje po jednej dodatkowej kropce w Biegłościach 

Uwodzenie i Etykieta. Podstawowym założeniem tutorów Sanssouci jest 

perfekcyjne przygotowanie ucznia do funkcjonowania na dworach, czego 

podstawą jest rozpoznanie wszystkich relacji społecznych i zręczne poruszanie się 

w nich. 

Uwodzenie jest elementem gry podejmowanej przez wychowanków Królowej 

Serc. Nie jest to jednak pusta zabawa, gdyż ich przekonania na temat uczuć 

tworzą mocny „kręgosłup”. Flirt jest sposobem na szybkie tworzenie więzi, 

głęboko emocjonalnych i osobistych. Dzięki temu metafora „pudru i peruki” nie 

ma takiego negatywnego wydźwięku jak w przypadku innych Monteńczyków, 

którzy poprzestają na fasadowych i cynicznych związkach. 

7th Sea 
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Kości Miłości 

Kiedy Bohater wybiera swojego faworyta – Kwiat lub Bestię – otrzymuje Kość 

Miłości. Można ją wykorzystać tylko w scenie, gdy postać działa w imię wybranka, 

na przykład próbując do niego dotrzeć czy stając w obronie jego imienia. Użycie 

Kości pozwala na przechwycenie narracji. Gracz może opisać krótką scenę 

retrospekcyjną, w której jego Bohater pojawia się wraz z ukochanym. W tej 

krótkiej wstawce fabularnej Gracz opisuje, co wydarzyło się w przeszłości, a co jest 

ważne w sytuacji obecnej. Dodatkowo otrzyma automatycznie wybuchającą Kość 

Dramy, którą musi użyć do testu podczas sceny w czasie „teraźniejszym”. 

Przykład 

Antoinette (Zaszłość: Prawdziwa Miłość) została niespodziewanie zaatakowana 

przez tajemniczego Łotra. Po krótkiej bójce zrozumiała, że nie ma szans. Kiedy 

ostrze zamaskowanego przeciwnika celowało w jej szyję, by zadać ostatni cios, 

przypomniała sobie przysięgę, jaką złożyła swemu ukochanemu (jej herbowa 

Bestia), kiedy on wyznał jej miłość. Powiedział jej wtedy, że chciałby umrzeć 

patrząc jej w oczy. Odparła na to, że na pewno tak będzie i chce doczekać tego 

dnia przy jego boku. Ponieważ to jeszcze nie ten moment, Antoinette otrzymuje 

Kość Dramy na test obrony, która od razu wybucha i można ją przerzucić. 

Wzmocniony siłą miłości test oczywiście się udaje i to Antoinette zadaje 

przeciwnikowi decydujący cios. Patrzy w jego oczy, błyszczące zza maski, kiedy ten 

umiera. Muszkietessa zdejmuje wrogowi zasłonę z twarzy i odkrywa, że to… jej 

ukochany. Mężczyzna jest nieżywy, a dziewczyna ucieka z miejsca zbrodni. Wie, 

że ktoś musiał coś zrobić jej partnerowi, skoro ten chciał ja skrzywdzić. Dostaje 

Zaszłości: Utracona Miłość (w ramach której chce poznać okoliczności 

zaplanowania zamachu) oraz Mroczna Tajemnica (zostawiła ciało na ulicy, teraz 

obawia się stracić pozycję wśród Muszkieterów oraz obawia się rodziny zmarłego). 

Zasady 



 

 14 

SSSStyltyltyltyl    
Wielu spośród starszych dworzan Sanssouci należy do monteńskiego 

towarzystwa Mode du Lac. Jego najbardziej prominentną członkinią jest Pétunia 

Lévèque, wiekowa tutorka od spraw mody i dobrego smaku. Dzięki jej nad wyraz 

sprawnemu jak na ten wiek oku, ostremu językowi oraz bardzo dobrej pamięci, 

wszyscy uczniowie są doskonale wyczuleni na kwestie tego, co na dworze 

odpowiednie i wskazane. 

Strój 

Romantyczni dworzanie Sanssouci podążają za wszystkimi nowinkami ze świata 

mody. Damy ubierają się w gustowne suknie o szerokich krynolinach, eleganckie 

pantofelki, na głowy zaś zakładają gołębiowłose, pudrowane peruki, często 

o fantazyjnych fryzurach. Suknie są głęboko wydekoltowane i ściągane gorsetami, 

dzięki czemu eksponuje się biust. Ozdabiane są koronkami, wstążkami 

i kokardami, wyszywane są też perłami. Dominują pastelowe kolory: écru, biele, 

błękity, jasne róże ze złotymi bądź srebrnymi detalami. Oczywiście ścisłe przepisy 

co do zestawów kolorów, ich odcieni oraz proporcji zmieniają się co sezon, 

zgodnie z kaprysami Króla Słońce oraz dyktatorów z Mode du Lac. 

Stroje męskie utrzymane są w podobnej kolorystyce i często są równie bogato 

zdobione – choć znowu szczegółowe zalecenia zależą od zasad na dany sezon. 

Mężczyźni noszą delikatne koszule z żabotami, krótkie kamizelki, długie do ud 

marynarki o wzmacnianych bokach oraz pantalony sięgające tuż poniżej kolana. 

Ubranie uzupełniają pończochy oraz pantofle. 

Tego typu stroje zapoczątkowały osobny styl w meblarstwie. Ma to szczególny 

związek z sukniami dam, które wymagają specjalnych udogodnień, na przykład 

szerokiego siedzenia, żeby zmieściła się cała krynolina, czy oparcia i poduszki, 

o które można się oprzeć mimo ograniczeń ruchowych. Meblarstwo sprzyja 

dworskiemu romansowaniu. Na jednej sofce może wygodnie usiąść flirtująca para, 

a czasem mężczyzna musi się mocno pochylić nad sukniami rozmówczyni, żeby 

usłyszeć, co też ona szepcze. 

Zasady 
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Dodatki 

Stosownie dobrany strój to podstawa sukcesu, ale decydującą rolę odgrywają 

dodatki, czyli biżuteria, peruki czy drobne akcesoria. Od czasów Léona Alexandra 

wprowadzono modę na wymyślne nakrycia głowy w postaci peruk, które są 

pięknie trefione, pudrowane i perfumowane. Ich wysokość oraz stopień 

ozdobności uwarunkowane jest trendami, pomysłowością, ale także rangą na 

dworze – pewnych prowokacji mogą dokonywać tylko wybrani. 

Stroje uzupełniane są przez biżuterię: pierścienie, kolczyki, naszyjniki, 

aksamitki z kameami oraz szpilami do włosów. Monteńczycy często pokazują się 

także z drobnymi syrneckimi artefaktami w roli ozdób, co może być zarówno 

obiektem zazdrości, jak i źródłem poważnego zagrożenia. Do często używanych 

akcesoriów należą również wachlarze, bukieciki kwiatów, srebrne zabawki 

wypełnione wonnymi, kadzidlanymi mieszankami czy książeczki z romansami lub 

poezją. Uczniowie Sanssouci bardzo często mają przy sobie romantyczną literaturę 

– i wcale nie używają jej do pozowania na inteligentnych, dając się „przyłapać na 

lekturze” – a także zawsze posiadają jakąś pamiątkę swojego wybranka. Może to 

być drobny, należący do niego drobiazg albo przedmiot z symbolem danego 

Kwiatu bądź Bestii. 

Wystroje monteńskich wnętrz również musiały zostać dostosowane do tej 

dziedziny mody. W komnatach prywatnych można znaleźć mnóstwo etażerek, 

biblioteczek, sekretarzyków czy konsoletek, w których gromadzone są drobne 

książki, rekwizyty, szkatułki z kosmetykami i flakony perfum. Bardzo często 

adepci Porté wykorzystują takie meble do ukrywania Skrwawionych przedmiotów: 

drobnej broni, szkatuł czy flakonów z alchemicznymi cudami. 

Pomiędzy kategoriami biżuterii i akcesoriów znajdują się muszki, czyli 

niewielkie ozdoby przyklejane na ciało. Zazwyczaj mają one formę pieprzyka, 

czarnej kropki przyklejanej na przykład na policzek. Na bardziej wystawnych 

dworach często bawi się tradycyjną formą muszki, nadając jej wyszukane formy: 

księżyców, gwiazd, diamentów czy serc. Często wykonane są z drogich materiałów: 

kryształów, diamentu, ciętych pereł. Miejsce przyklejenia muszki ma znaczenie, 

o czym wychowankowie Sanssouci doskonale wiedzą. Komunikat ten często 

współgra z kształtem ozdoby, zapraszając do flirtu, bądź przeciwnie, ostrzegając 

przed zbytnią poufałością. 

Zasady 
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Znaczenie umiejscowienia muszki: 

Policzek: flirciarz 

Kącik ust: skory do pocałunków 

Czoło: wyniosły 

Dołeczki w policzkach: skory do zabawy 

Usta: psotny 

Dolna warga: dyskretny 

Koło oka: prowokujący 

Nos: zuchwały 

 

HistorieHistorieHistorieHistorie    

Sednem przygód z Sanssouci w tle jest to, co znajduje się w samym sercu 

szkoły: czyli miłość, wyrażona w symbolach Kwiatów i Bestii. Wystarczy jedna 

postać, określona tym mianem, dwie Zaszłości, to wszystko doprawione trudną 

rodziną oraz paroma konkurentami – i seria przygód gotowa od ręki. 

Innym sugerowanym sposobem rozegrania przygód związanych z Sanssouci jest 

wykorzystanie zaproponowanych bohaterów i sieci relacji pomiędzy nimi. Mistrz 

Gry może potraktować ich jako Bohaterów Niezależnych, ale złożoność ich 

stosunków sprzyja temu, by choć część z nich oddać w ręce Graczy. Ten problem 

jest otwarty dla MG, tekst zaś zachęca do tego, żeby wybierać, które z postaci 

zostaną oddane w ręce graczy. 

7th Sea 
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TajemniceTajemniceTajemniceTajemnice    

Klatka lwów 

Pytanie, które najczęściej zadają sobie wychowankowie Sanssouci, to „kto jest 

ojcem Narcissa Lévèque”. To zazdrość o niego najbardziej poróżnia Rose z Léo 

Etallonem, przy czym dama często podkreśla, że syn jest jej faworytem. Sytuacja 

robi się niezdrowa, gdyż Narcisse staje się mężczyzną i rozwija się w nim zmysł 

rywalizacji i dominacji. Patron Les Bêtes nie pozostaje mu dłużny, zwłaszcza że jego 

doradca zachęca go do zachowania twarzy i obrony pozycji. Sprawa jest dość 

skomplikowana, a do tego posiada drugie dno, które zapowiada rychłe 

przełamanie sytuacji i… tragedię. 

Historia Rose i Léo to historia wielkiej miłości, w którą wkroczył „ten trzeci”. 

Na horyzoncie pojawił się Gilbert Etallon, przyjaciel Léo, który – mimo iż był 

żonaty – również zainteresował się piękną dwórką. Myślał, że wychowanka 

Królowej Kier będzie łatwą zdobyczą, którą ukradnie kompanowi. Na szczęście 

przeliczył się, Rose pokazała silny charakter i odprawiła go. Sromotnie go przy 

tym ośmieszyła i obnażyła wszystkie wady i podłości – ale tylko przed nim 

samym; była na tyle taktowna, że uczyniła to na osobności. 

Gilbert, upokorzony do granic swojej wytrzymałości, oczernił Rose przed Léo, 

zarzucając damie niewierność i przestrzegając przed nią „przyjaciela”. Niestety, 

zbiegło się to w czasie z chwilą, gdy piękna dwórka dowiedziała się, że jest w ciąży 

i postanowiła podzielić się radosną informacją z wybrankiem. Niestety, rozmowa 

nie poszła jak powinna. Zraniona duma Léo sprawiła, że zaatakował w obronie 

swej dumy i wylał na oniemiałą kochankę potok goryczy. Czara się przelała, para 

rozstała się na długi czas, a przyszła matka opuściła Sanssouci i wróciła dopiero, 

gdy Królowa Kier, Léonore Lévèque, zaczęła zdradzać brak zainteresowania 

doczesnymi sprawami dworu. Rose postanowiła zemścić się na ukochanym, nigdy 

nie mówiąc mu, że jest ojcem Narcissa i jest w tym konsekwentna do dziś. 

Tymczasem Gilbert wyjechał z Sanssouci, opuścił rodzinę i zaciągnął się do 

wojska, aby walczyć z Castille. Tam też poległ. Jego historia nie kończy się na 

tym, gdyż na świecie pozostał jego syn… Loup Etallon. Chłopak za wszystkie 

nieszczęścia, jakie spadły na jego rodzinę i za śmierć ojca obarcza Rose Lévèque. 

Historie 
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Kiedy wystarczająco dorósł, wykorzystał dawną przyjaźń ojca i Léo, aby dostać się 

do Sanssouci. Od tamtego momentu jest wiernym przyjacielem dworzanina, 

dzięki czemu może dowolnie wpływać na jego niechęć do całego Dworu Kwiatów, 

a szczególnie jego patronki. 

Obecnie sieć relacji wygląda nastepująco: Rose do dzisiaj pielęgnuje w sobie 

urazę, chociaż jej uczucie do Léo nie zmalało (wciąż pozostaje jej Wybrankiem!). 

Ten zaś utwierdził się w przekonaniu, że został zdradzony. Loup nie wyprowadza 

go z błędu, tylko nastawia przeciwko Narcissowi, który staje się coraz bardziej 

butny. Idealnym rozwiązaniem dla Loupa jest doprowadzenie swego starszego 

przyjaciela, do wyzwania na pojedynek syna Rose i zabicia go. Taki cios 

ostatecznie pokonałby kobietę, której nienawidzi. 

Minotaur w labiryncie uczuć 

Loup ma jeszcze jeden problem. Trawiące go złoć i żółć sprawiły, że nie 

potrafił nikogo wybrać na swój Kwiat. Intencje chłopaka nie są do końca 

łotrowskie, wszak wciąż tkwi on w błędzie i w sercu ma wciąż wbity cierń, 

niemniej potęga miłości nie objawiła się w jego wypadku. Dworzanin doszedł do 

wniosku – całkiem słusznego – że za Sanssouci kryje się coś więcej, niż nauka 

dworskiego uwodzenia. W tym celu pragnie spotkać Królową Serc i wydobyć od 

niej tajemnicę władzy nad uczuciami. 

W tym właśnie momencie ujawnia się fakt, który umyka uczniom Sanssouci. 

Z jednej strony Léonore Lévèque jest często widywana w ogrodach 

i żywopłotowych labiryntach, nikt jednak od długiego czasu z nią nie rozmawiał. 

Za każdym razem piękna dama zdawała się z kimś rozmawiać, bawić czy gonić, 

ale towarzysz zawsze pozostawał niewidoczny. Żaden z uczniów nie przyznaje się, 

żeby brał udział w którejś z tych konwersacji, więc sprawa wydaje się być jeszcze 

bardziej tajemnicza. 

Imię Róży 

Léonore Lévèque faktycznie ma tajemnicę i wbrew wszystkim oczywistościom 

nikt jeszcze jej nie przejrzał. Otóż jest ona dokładnie tą samą osobą, która 

w wiekach średnich powróciła z Avalonu i zorganizowała Sanssouci. Dama 

„zaraziła” się na Wyspach Przecudnych magią Glamour, która do dziś otacza ją 

niesamowitą, urokliwą aurą. 

Historie 



 

 19 

Piękna Léonore żyje mitem mistycznej miłości między Królem Eliloddem 

a jego damą, Guinevere – i to „żyje” w dosłownym sensie, gdyż od średniowiecza 

jej ciało nie zestarzało się ani trochę. Przeciwnie, zdaje się promieniować magiczną 

witalnością. Co więcej, wbrew rozsądkowi, nikt z otoczenia nie zauważył faktu, że 

Sanssouci zarządza cały czas ta sama osoba. Kiedy ktoś o niej myśli, dama wydaje 

mu się odpowiednio dość wiekowa albo zupełnie młoda, żeby szybko wytłumaczyć 

sobie zmianę pokoleniową. A nawet gdyby nie Glamour, większość Monteńczyków 

za bardzo kocha konwenanse, żeby nawet ośmielić się zauważyć, że coś jest nie 

tak. 

Dzięki naznaczeniu magią Glamour założycielka Sanssouci potrafi także 

przekazywać wiarę w prawdziwą, romantyczną miłość ludziom o czystych sercach 

i uczyć ich czerpać siłę z tego uczucia do końca życia. W języku mechaniki, 

Léonore jest czarodziejką Glamour półkrwi i posiada Biegłości, związane z mitami 

o Eliloddzie, Athrwysie i ich niezwykłych kompanach. 

Długowieczność i niezwykły wpływ na otaczającą rzeczywistość ma jednak 

ogromny koszt. Léonore z dnia na dzień coraz bardziej zanurza się w świecie 

magii, co zwykli ludzie interpretują jako ucieczkę w świat literatury i fantazji. 

Wydaje się, że Diuszessa całymi dniami ugania się po ogrodach za kochankiem, 

czy to prawdziwym, czy urojonym. W istocie jednak kobieta w dużym stopniu 

funkcjonuje już w świecie Faerie, a jej wybranek faktycznie jest elfim arystokratą, 

niewidzialnym dla śmiertelników. 

Sytuacja Królowej Kier może zapowiadać problemy dla Sanssouci. Bo cóż może 

się zdarzyć, jeżeli dama faktycznie odejdzie do Bryn Bresail? Czy jej dwór 

przetrwa? Czy wychowankowie będą dość dojrzali, żeby pielęgnować magię, 

płonącą w ich sercach, czy staną się oderwanymi od świata „Don Kichotami”? 

Oraz czy świat będzie potrafił zaakceptować piękno miłości, czy za wszelką cenę 

będzie się starał ją odrzeć ze wszystkiego niezwykłego niczym Sancho Pansa? 
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PrzPrzPrzPrzygodyygodyygodyygody    

Lwia Paszcza 

Sytuację pomiędzy Rose Lévèque a Léo Etallonem świetnie opisuje maksyma 

medice cura te ipsum. Nauczyciele miłości i uwodzenia sami zagmatwani są we własne 

uczucia i bez ingerencji z zewnątrz nic się nie zmieni. Na ich niekorzyść działa to, 

że pierwszym do zabrania głosu jest Loup Etallon, który życzy jak najgorzej Rose, 

a dramat, jaki może nastąpić, pogrąży wszystkich bohaterów pospołu. W takim 

układzie zadaniem Bohaterów Graczy jest wplątanie się w sytuację na dworze, 

rozpoznanie racji stron, odkrycie tajemnic i finalne rozwiązanie wszystkich 

Zaszłości. 

Innym, bardziej wymagającym, ale też i mocniej sycącym rozwiązaniem jest 

obsadzenie Bohaterów w rolach: Rose, Léo, Loupa, Narcissa i ewentualnie tej 

jednej damy z Dworu Bestii (żeby była charakterystyczna i miała więcej szans na 

rozeznanie się w zaszłościach panów). 

Kolejność wymienienia postaci jest znacząca. Rose i Léo kierują się Utraconą 

Miłością, która jest osią historii. Następnie włącza się do niej Loup ze swoją 

Zemstą. Jeśli drużyna jest czteroosobowa, dołączy do niej Narcisse, naznaczony 

Nemesis, czyli nieuchronnym wejściem w konflikt z Loupem. W opcji 

pięcioosobowej pojawia się młoda Bichette Etallon z Les Bêtes. Ma ona dostęp do 

informacji o rodzie Etallon, a do tego kieruje się niezłomnym, rycerskim 

kodeksem. Jeśli dziewczyna wkroczy na scenę, to powinna zaistnieć sytuacja, gdy 

cała trójka – Bichette, Narcisse i Loup – właśnie czekają na swój Bal 

Debiutantów. Obaj młodzieńcy chcą ogłosić z dziewczynę wybranką ich serc 

i rywalizują o jej względy, żeby także wybrała jednego nich. 

Le Petit Chaperon rouge 

Ten pomysł na przygodę ma strukturę otwartą, gdyż przytoczone role mogą 

być obsadzone różnymi postaciami zgodnie z pewnym wzorem – który również 

można modyfikować podług konwencji. Loup Etallon (Wilk) chce odnaleźć 

Léonore Lévèque (Staruszka), jednak pomimo licznych prób mu się to nie udaje. 

Do tej pory ustalił, że diuszessa musi przebywać w parkowym pawilonie, ukrytym 
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wśród żywopłotowych labiryntów. Teraz czeka, aż ktoś inny z Sanssouci spróbuje 

dotrzeć do niej, a wtedy wkupi się w łaski tej osoby, bądź po prostu będzie ją 

śledzić, aż w końcu dotrze do kobiety i wykradnie jej sekrety. 

Oczywiście osobą, która też szuka Léonore jest Bohater lub Bohaterowie 

(Czerwony Kapturek). Może to być na przykład młoda arystokratka, nosząca się 

na czerwono, najlepiej pochodząca z Les Fleurs – albo dowolna inna postać, czy też 

ich grupa, o ile MG potrafi grać z literackim wzorem. Inną rolą, którą można 

oddać Bohaterowi, jest dworzanin z Les Bêtes (Myśliwy), zakochany w szkarłatnej 

damie i podejrzewający mizdrzącego się Loupa o niecne zamiary. 

Historia nie musi ograniczać się tylko do tego, co znamy z Czerwonego Kapturka, 

choć to powinny być najbardziej dramatyczne wydarzenia. Do dookreślenia 

pozostają wszystkie motywacje postaci, ich sytuacja i relacje. Ten schemat fabuły 

można na przykład nałożyć na dramat z poprzedniego rozdziału. 

Nierozwiązana także pozostaje kwestia, co się stanie, gdy Léonore zostanie 

odnaleziona. Być może okaże się, że w parkowym pawilonie mieszka oderwana 

od rzeczywistości, ślepa i niewidoma staruszka, która siłą magii wyobraźni tworzy 

iluzję pięknej Królowej Serc? Nie wiadomo też, jak Loup rozumie „wykradnięcie 

sekretów”, być może odkrywszy, że nie ma niczego, co mógłby ukraść 

i wykorzystać, w porywie furii zabije babcię? Jakie to może mieć konsekwencje 

dla całego Dworu i czy ktokolwiek w ogóle powinien dowiedzieć się o tragedii? A 

być może zakończenie będzie zupełnie inne i w centrum labiryntu stanie Królowa 

Kier z elfim orszakiem, i pełna mocy, niczym Galadriela zapowie: „Będziecie 

mnie kochać i rozpaczać?” Możliwości jest wiele, przyszłości i pomysłów MG nikt 

nie zgadnie, ale jedno jest pewne: amor omnia vincit. 
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Pałac SanssouciPałac SanssouciPałac SanssouciPałac Sanssouci    

Obecny wygląd Sanssouci to zasługa niedawnej przebudowy zgodnie 

z najnowszym trendem, czyli promowanym przez l’Empereura stylem rokokowym, 

zastosowanym po raz pierwszy w Château du Soleil. Stara siedziba dworu, 

niewielki średniowieczny zamek, jest zdecydowanie zbyt mroczna, chłodna i ciasna 

w porównaniu do obecnych potrzeb. Teraz stanowi „gotycki pawilon”, otoczony 

lasem, gdzie dwór przenosi się na czas najsroższych zim. 

Nowy pałac jest bardzo przestronny. W części głównej, reprezentacyjnej, 

znajdują się sale do przyjmowania gości: wielki hall, imponująca sala balowa, 

jadalnia. W wystroju bardzo charakterystyczne są rokokowe zdobienia, mnóstwo 

złoconych aplikacji na ścianach, ogromne lustra w przepysznych ramach i wielkie, 

przeszklone drzwi – porte-fenętre – wychodzące na ogród. Takie zdobienia to nie 

tylko wyraz gustów estetycznych Monteńczyków, ich celem jest wpuszczenie 

światła słonecznego do przestronnych wnętrz i zwielokrotnienia go dzięki 

błyszczącym płaszczyznom. Podczas wieczornych balów, kiedy pod sufitami 

podwieszone zostają okazałe kandelabry, lustra i skrzące się zdobienia również 

rozświetlają sale. 

Boczne skrzydła pałacu przeznaczone są na pokoje prywatne, do których 

można wejść ze wspólnego korytarza oraz przez amfiladowe połączenia. Im 

„głębiej”, tym pomieszczenia są bardziej prywatne, a wreszcie intymne. Najpierw 

wchodzi się do sal gdzie podejmuje się prywatnych gości, niewielkich jadalń 

służących spożywaniu z nimi podwieczorku, następnie znajdują się kolejno: 

gabinet, pokoik do lektury (z kanapą dla gościa), salka do dziennej drzemki, 

garderoba z toaletą i sypialnia. Kuchnie, stajnie i wozownia umieszczone są 

w osobnych pawilonach. 

Wokół pałacu znajdują się rozlegle ogrody. Najbardziej reprezentacyjne to te, 

na które wychodzą okna sali balowej. Poprzecinane licznymi alejkami, 

z geometrycznie ułożonymi trawnikami, żywopłotami i drzewami strzyżonymi 

7th Sea 



 

 23 

w kształty rozmaitych brył: kul, stożków, sześcianów. Na głównej osi znajdują się 

także sadzawki ze strzelającymi na kilka metrów fontannami. W spokojnej wodzie 

odbija się monteńskie niebo oraz posadzone na brzegu rośliny – a patrząc od 

strony ogrodu, przegląda się w niej dumne lico pałacu. 

W głębi ogrodów znajdują się labirynty, zarówno obsadzane kwiatami, 

o nierozwidlających się, spiralnie zwiniętych ścieżkach, jak i zagmatwane korytarze 

o wysokich, żywopłotowych ścianach. Poza częścią założenia w stylu monteńskim 

znajduje się park „avaloński”, czyli stylizowany na naturalny, dziko rosnący las. 

Otacza on średniowieczny zamek Królowej Kier. Znajdują się w nim również 

romantyczne ruiny, gdzie można spacerować w zadumie, jeziorka do pływania 

łodzią oraz domek myśliwski. 
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